
Nej - Frankrig fører 
ikke neokolonial politik i Afrika!

Jørgen E. Petersens artikel bragt i 
Jyllands Posten den 7 juni, som selvføl-
gelig kun dækker over forfatterens hold-
ninger, har givet mig en god anledning til 
at reagere. Fransk diplomati er på ingen 
måde styret af forklædt neokolonialisme, 
som man alt for ofte læser. Disse 
anti-franske holdninger trives stadig i 
bedste velgående, og det er blandt andet 
min opgave at besvare disse på behørig 
vis.

Denne sammenblanding mellem 
diplomatisk og militær intervention for 
at fremme demokrati og fred på den 
ene side og de såkaldte imperialistiske 
intentioner og medieombruste politiske 
skandaler på den anden, har man hørt 
mange gange før, men det bliver det ikke 
mere rigtigt af. Det er alt for ofte udtryk 
for mangel på nye måder at forholde sig 
til virkeligheden, som har gennemgået 
store forandringer.. Denne artikel giver 
mig således mulighed for at forklare år-
sagerne til at Frankrig greb ind i Libyen 
og i Mali.

Angående interventionen i Libyen i 2011, 
vil jeg vil gøre det kort. Først og frem-
mest minder jeg om, at det ikke var en 
fransk intervention, men en international 
operation, med et klart mandat fra FN, 
og med støtte fra NATO. Det er rigtigt, at 
Frankrig var i forreste række, sammen 
med blandt andet Danmark, hvis bidrag 
var både effektivt og værdsat af sine 
allierede. Man skal huske på

omstændighederne bag denne inter-
vention: Gaddafis tropper var meget 
tæt på at indtage Benghazi, hvilket 
ville have udløst nogle grusomme 
gengældelsesaktioner mod civil-
befolkningen. Vi greb ind sammen 
med vores allierede udfra det 
folkeretlige princip om ansvar for 
at beskytte, for at undgå et blodbad 
samt for at hjælpe dette land med at 
omvælte et kriminelt diktatur. Jeg 
husker ligeledes at denne interven-
tion havde enstemmig opbakning fra 
alle partierne i det danske Folketing. 

På de libyske myndigheders foran-
ledning, samarbejder Frankrig stadig 
med Libyen især omkring sikker-
hed, og støtter med rådgivning og 
træning. Frankrig forsøger stadig at 
mobilisere det internationale sam-
fund og følge op på den internatio-
nale ministerkonference, der fandt 
sted i Paris den 12. februar i år, der 
havde fokus på Libyen. 
Udfordringen er enorm, og angrebet 
på vores ambassade i Tripoli den 23. 
april er et nyt bevis derpå. Men vi for-
bliver stærkt engageret og samtidig 
bevidste om, at løsningen skal findes 
regionalt. 

Når det kommer til Mali, greb vi ind 
til gavn for det internationale sam-
funds, for retssikkerhed, 
menneskelig værdighed og demokra-
ti. Hvis Frankrig er gået ind i Mali,

er det fordi, at vi blev bedt om det. 
Præsident Traoré tog ansvaret på sig på 
et tidspunkt, hvor sit land var ved at blive 
overløbet af terrorister. Han mente at 
international solidaritet var 
nødvendig og vi gjorde vores pligt, side 
om side med styrker fra Mali og andre 
afrikanske lande. Det hastede.

Hvis ikke Frankrig var grebet ind mod 
terrorgrupperne, der nærmede sig 
hovedstaden Bamako, havde de løbet 
hele landet over ende og skabt et 
fristed, som efterfølgende var blevet 
svær at komme til livs. Terroristerne ville 
fra Mali have haft mulighed for at opere-
re i hele regionen og således 
destabilisere Sahel-regionen og nabo-
regionerne.

I lyset af den kritiske situation i Mali, 
svarede Danmark på Frankrigs 
anmodning, allerede den 11. januar. Det 
danske bidrag i form af et C-130 
Herkules transportfly har været af af-
gørende betydning.
Vi er i dag gået ind i en ny fase, idet en 
FN stabiliseringsmission i Mali 
tager over pr. 1. juli efter den nuværende 
afrikansk-ledede mission i Mali, kaldet 
AFISMA. De franske styrker vil blive 
reduceret gradvist i takt med overdra-
gelsen til FN’s fredsbevarende mission. 
Nu skal der arbejdes for genopbygningen 
af landet. Dette arbejde er påbegyndt for 
flere uger siden af Mali, men bliver fulgt 
op af det internationale samfund og især 
af EU. Afholdelse af valg i juli, som 
samtlige af landets politiske partier 
støtter op omkring, bliver en vigtig etape.

At blive kritiseret er et engageret lands 
lod. Men udover en både nyttig og 
velkommen debat, er det vigtigt at være 
bevidst om prisen for ikke at gøre noget 
og se de nye realiteter i øjnene. Frankrig, 
Danmark og deres allierede har forstået 
det: det er ved at stå sammen 
overfor udfordringer, at der knyttes 
varige venskaber.

Véronique Bujon-Barré 
Frankrigs ambassadør i Danmark

“Hvis Frankrig er gået ind i Mali, er det fordi, 
at vi blev bedt om det.”

François Hollande, Frankrigs præsident, og Malis præsident Dioncounda Traoré


