
 
Pressemeddelelse 

 
„Conseil pour la francophonie au Danemark“ 

Konstituerende møde under protektoratet af Hans Kongelige Højhed 
Prinsgemalen, 

15.5.2012, på Fredensborg Slot 
 
Den 15. maj 2012 blev der på Fredensborg Slot afholdt konstituerende møde for ”Conseil 
pour la francophonie au Danemark”. Dette råd (conseil) står under protektoratet af Hans 
Kongelige Højhed Prinsgemalen. Den schweiziske ambassadør Viktor Christen lancerede 
rådet på det XIII. Francophonie topmøde som led i Schweiz‘ formandskabet frem til oktober 
2012. Målet for dette råd er at fremme synligheden af de allerede eksisterende frankofone 
samarbejdsformer i Danmark og at sørge for en bedre indbyrdes koordinering af disse samt 
at lancere nye projekter. Aktiviteterne skal ses som et bidrag til den kulturelle og sproglige 
mangfoldighed i Danmark.   
 
Ud over Hans kongelige Højhed Prinsgemalen deltager to ambassadører fra de i Danmark 
akkrediterede frankofone lande (Schweiz og Burkina Faso) samt en repræsentant fra hhv. 
den danske centraladministration og de danske uddannelsesinstitutioner i dette råd, der på 
sit første møde har udpeget 5 hovedemner for dets virke i Danmark: Fremme af det offentlige 
udbud af fransktalende film, støtte af danske uddannelsesinstitutioner med hovedvægt på 
det franske sprog, adgang til fransksprogede medier i Danmark samt et bedre bindeled mel-
lem ”Prix littéraire”og ”Journée de la francophonie”. 
 
Under mødet understregede Prinsgemalen, hvor vigtigt det er at forbedre synligheden af de 
frankofone aktiviteter og de allerede eksisterende kulturelle bindeled mellem Danmark og de 
frankofone lande. Prinsgemalen tilskyndede medlemmerne af rådet til at overveje yderligere 
veje som eksempelvis stiftelsen af en journalistpris, oprettelsen af et Frankofoni-hus eller 
lanceringen af en frankofoni-film-festival og tilbød sin støtte og hjælp til at få iværksat disse 
tiltag. 
 
Frankofonien som forum for internationalt samarbejde 
Frankofonien er et forum for internationalt samarbejde mellem lande, der har det franske 
sprog til fælles. I 2010 kunne Frankofonien fejre sit 40-års jubilæum. Paraplyorganisationen 
for Frankofonien er ”Organisation internationale de la francophonie (OIF)”, der har sæde i 
Paris. Den forener stater og lande, der har det franske sprog til fælles og er desuden åben 
for alle lande, der har en forkærlighed for fransk kultur og for det franske sprog. OIF omfatter 
på nuværende tidspunkt 56 stater og regeringer samt 19 iagttagere fra alle fem kontinenter. 
Generalsekretær er den tidligere senegalesiske præsident Abdou Diouf. Hver andet år afhol-
des stats- og regeringschefernes Francophonie topmøde, der fastlægger den politiske ret-
ning og de store linjer for samarbejdet. Schweiz var i oktober 2010 vært for det XIII. 
Francophonie topmøde og varetager dette formandskab indtil næste konference, der afhol-
des i Kinshasa i oktober 2012. 
 
Bestående frankofone samarbejdsformer i Danmark 
I dag findes der i Danmark to betydningsfulde frankofone samarbejdsformer: ”Prix littéraire 
des Ambassadeurs des Pays ayant le français en partage” og ”Journée de la francophonie”.  
Førstnævnte pris blev grundlagt i 2001 af frankofone ambassadører og står under Hendes 
kongelige Højhed prinsesse Maries protektorat. Prisen tildeles hvert år i oktober et litterært 
værk fra en dansk forfatter, der er blevet oversat til fransk. Det andet formaliserede samar-
bejde, ”Journée de la francophonie”, finder sted i marts med deltagelse af Københavns 
Universitet, der i samarbejde med ambassader fra frankofone lande arrangerer denne årlige 
Francophonie fest. (På verdensplan taler 200 millioner mennesker fransk. Således står 
fransk på 9. pladsen over de mest talte sprog i verden.) 
 


