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Anja Sahlberg om den franska rapporteringen av Front National (stip 2017)

Hej
Jag tackar för stipendiet jag fick från Hiertanämnden för att närmare studera det franska högerextrema
partiet Front National inför presidentvalet våren 2017. Syftet med stipendiet var att studera 1) Hur
franska journalister bevakar partiet och 2) göra djupintervjuer med partiföreträdare och väljare för att
bättre förstå vem som sympatiserar med och röstar på partiet.
I april var jag några dagar i Paris för att intervjua franska politikjournalister som bevakar/har bevakat
Front National. Jag träffade Marine Turchi på grävsajten Mediapart, Thomas Legrand, politisk
journalist på public service-radion France Info, Abel Mestre på tidningen Le Monde och Guillaume
Daudin på nyhetsbyrån AFP. Alla beskrev stora svårigheter att bevaka partiet, till exempel att man
portats från partiets allmänna valmöten (Marine Turchi), man hotas, man tror att kollegor inte vågar
ställa vissa frågor för att man då skulle nedprioriteras av partiets ledning. Samtliga journalister jag
intervjuade underströk dock vikten att försöka bevaka partiet som vilket parti som helst, även om det
skiljer sig från övriga franska partier i hur det agerar, inte minst i förhållande till media.
Jag har också pratat med två erkända akademiker om medias bevakning av Front National, sociologen
Nonna Mayer och statsvetaren Jean-Yves Camus.
I maj, mellan första och andra omgången av presidentvalet, var jag i Nice och grannkommuner för att
djupintervjua personer som företräder/sympatiserar med Front National. Jag fann personer som hade
väldigt olika bakgrund och skäl att rösta på partiet, men det som förenade dem var framför allt deras
motstånd till invandring. Snart 80-årige Jean-Paul Sellès i Saint Raphael var en ganska typisk
företrädare för partiet med sin bakgrund i Algeriet när det var en fransk koloni (en sk ”pied noir”). 30åriga Sonia Lauvard ville med sitt medlemskap i Fronten framför allt försvara fattiga fransmän ”som
inte har någonstans att bo, medan invandrarna fick allt serverat på silverfat”. Lionel Tivoli, drygt 30,
ville framför allt bevara franska värden och traditioner mot hotet som kommer utifrån (invandring,
globalisering) och Front National är det parti som bäst står upp mot terrorism, menade han. 20-åringen
Cyril Martinez kallade sig patriot och menade att nationalismen och försvaret av franska värden och
traditioner, och sekularitetsprincipen ”Laïcité” var det viktigaste.
I Nice och Saint Raphael intervjuade jag också ytterligare två journalister som dagligen bevakar
partiet, som är starkt i regionen, Eric Farel på Var Matin och Frédéric Maurice på Nice Matin.
Sammanfattningsvis: Franska journalister har stora svårigheter att bevaka Front National, som helst
vill direktkommunicera med medborgarna via sociala medier och inte granskas. Allt som oftast pratar
partiets företrädare illa om ”medierna” som de menar är en del av ”systemet” som de vill bekämpa.
Det händer att journalister hotas, slängs ut från möten etc och flera journalister menade att pressfrihet
och demokratin är hotad av partiet. Väljargruppen är en brokig skara, i sydöstra Frankrike skiljer de ut
sig genom en mer konservativ hållning och nostalgi över den franska kolonialtiden genom de sk
”pieds noirs”. Många är småföretagare, militärer, katoliker… Gemensamt med lågutbildade
arbetare/arbetslösa som röstar på Front National i landets norra delar är det stora missnöjet med
invandringen.
Bifogar kvitton/bevis på att pengarna som beskrevs i ansökan:
-

Flyg t/r Paris: 262 euro, Boende Paris: 207 euro, Taxi hem-Arlanda: 520 kr, flygbuss Arlanda hem: 99
kr (kvitto saknas), metro Paris: 20 euro
Boende Nice 1: 5340 kr, (plus en extra natt, kvitto saknas), Boende Nice 2: 7669 kr, Flyg t/r: 599 kr +
783 kr, resor: endast ett kvitto sparat: Nice – Mandelieu La Napoule t/r: 16,60 euro

