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Les Blues – medicinmännen mot en misslyckad
fransk integration

F

yra år efter den fantastiska sommaren i USA 1994,
då svensk nationalitetskänsla växte sig stark som
aldrig förr, var det igen dags för ett fotbollsVM. Denna gång stod Frankrike för värdskapet. Fotbolls-VM,
ett arrangemang som inte bara omsätter oerhörda summor
pengar och engagerar miljarder människor, utan också skapar
avtryck och global drivkraft för kommande generationer. Ett
evenemang med potential att förändra, göra världen till en
bättre plats och bli en politisk plattform för att
åstadkomma något större.
Zinedine ”Zizou” Zidane1, den
fattige algeriern från
Marseille, blev inför
omvärlden symbol för ett enat
Frankrike, trots att det
ultrakonservativa Front
National2, som expanderat
kraftigt under 80- och 90talet, hävdade annorlunda.
Till en början lyckades Zizou
riktigt bra…
Med världsmästerskapens
mångfald som spegelbild av
den tilltänkt integrerade omvärlden skulle Frankrike och
president Jacques Chirac3 visa att Jean-Marie Le Pen,
dåvarande partiledare för Front National, hade fel.
Uttrycket Black, Blanc, Beur uppstod och blev en symbol mot
den utbredda rasism som fanns i arv från kolonialtiden.
Spelare av olika etniciteter, agerande tillsammans för att
nå en gemensam måluppfyllelse, var den kraft som skulle ta
världen in i en integrerad4 framtid. Fyra maskotar; Romeo Europén, Pablo - Den nordamerikanske indianen, Ho - Asiaten
och Moussa – Afrikanen, representerade väl världens
deltagande. För att förstärka sin egen politiska ställning
blev Jacques Chirac under några veckor oerhört intresserad
av fotboll och i och med Les Blues popularitet och
framgångar under åren 1998–2001 blev han omvald 2002.
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Kvällen den 12 juli 1998, i finalen på Stade de France
i Paris5, lyfte den algeriske härföraren Zinedine Zidane upp
i luften och nickade efter en höger och en vänsterhörna in
två fantastiska mål. Motståndaren Brasilien agerade
statister. Zizou visade i och med sina två mål i VM-finalen
att nationen Frankrike kunde läka i framgången och att
Algeriet6 var en stolt nation sedan
självständighetsförklaringen 1962.
Den franska integrationen fungerade
- åtminstone tillfälligt och i
liten skala. Grabben från förorten
hade likt vår egen Zlatan visat på
förortens förmåga att resa sig även om de flesta lämnas kvar i
skuggan.
Firandet på Champs-Élysées
visste inga gränser. Stoltheten
över att vara fransman bultade hårt
i bröstet. Den nationella
identiteten blev starkare och
fastare och visade att oavsett
ursprung så var en gemensam
måluppfyllelse hemligheten bakom
enighet.
I den sociologiska teorin får vi en förklaring till
varför nationsstaten är så viktig för människan. “The most
important factors shaping the growth and development of the
modern state in advanced capitalist societies are the
development of capitalism as a world economic system and
war between nation-states”, (Horne, Tomlinson Whannel
s.199, 1999)7. Kriget som omnämns i boken flyttas in på
idrottsarenan i formandet av individ och nation.
Gemenskapen måste dock utgå från ett antal värderingar och
dessa är ofta knutna till historien. Frankrikes historia8 är
rik, omfattande och går 25 000 år tillbaka i tiden. Under
några veckor år 1998 fick nationen återigen möjlighet att
samlas runt dessa värderingar och i kamp med andra nationer
och deras värderingar och historia, visa att de egna var de
bästa. Just därför får den nationella euforin sådan
genomslagskraft. Sverige minns firandet från
Rålambshovsparken på samma sätt. Få samhälliga
institutioner har förmågan att samla nationsstaten på samma
vis som idrotten.
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En gemensam måluppfyllelse enar i framgång - aldrig i
motgång. Några år tidigare hade Frankrike splittrats, då de
inom loppet av två år drabbades av flera fruktansvärda
terrorattacker; på Saint Michel-stationen exploderade den
25 juli 1995 en gasflaska som dödade 8 människor och
skadade 80; den 17 augusti 1995 skadades i en bombexplosion
vid triumfbågen 17 människor; den 3 september skadades fyra
människor av en bomb som inte utlöstes som avsetts9. 1996
exploderade en bomb på “Southbound tracks” på Gare de PortRoyal-stationen i Paris10. Dessa dåd planerades och utfördes
av Armed Islamic Group(GIA)11 med rötter i det av Frankrike
tidigare koloniserade Algeriet. GIA var en extremt våldsam
och radikal grupp som verkade framförallt under åren 1992–
200212. Gruppen bildades av en samling veteraner från kriget
i Afghanistan.
Under några fantastiska år i slutet av det gamla
millenniet och början av det nya fick de stolta Les Blues
dock en hel värld att hänföras över deras framgångar.
Spelarna förvandlas från vanliga fotbollsarbetare till
fotbollens popstjärnor med Beatlesstatus och skulle ställa
upp på allt som ansågs bra för de värderingar som Jacques
Chiracs regering ville föra fram. De blev återkommande
reklampelare på bästa sändningstid i TV och skrev lukrativa
reklamkontrakt med de största varumärkena. I bakvattnet av
euforin från segern på hemmaplan vann laget även EM i
Holland/Belgien två år senare. På Feijenoord-stadion i
Rotterdam vände laget ett hopplöst 0–1-underläge mot
Italien13. I den fjärde övertidsminuten sköt Sylvain Wiltord
in kvitteringen och med bara två minuter kvar av den första
förlängningskvarten bombade David Trézéguet in segermålet i
golden goal. På volley, i målvaktens högra kryss!
I segerruset efter avgörandet, på sin väg mot
avbytarbänken för att ta emot lagkamraternas vilda jubel,
slet Trézéguet av sig tröjan. En slutpunkt för ett landslag
vars framgångsrika tid var över och nu skulle ersättas med
en tids nakenhet och lättja. Alla framgångssagor har ett
slut. Under några år hade Les Blues inte bara stärkt den
franska nationaliteten och stoltheten och tillfälligt läkt
nationens sår utan även sett till att fokus hamnat någon
annanstans än på återkommande terrorangrepp.
Under åren 1998–2003 hade Frankrike “bara” ett
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registrerat terrorangrepp, detta mot en McDonaldsrestaurang i Quévert Brittany, där en person dog till följd
av angreppet. Dådet planerades och utfördes av extrema
Breton Nationalists14, en organisation som säger sig slåss
för att Frankrikes provinser ska återupprättas och bli mer
självstyrande och att nationen
Frankrike ska få större inflytande över
internationella organisationer som
Europeiska Unionen och Förenta
Nationerna. Det finns anledning att tro
att Breton Nationalist utnyttjade
tillfället då den franska nationalismen
var som starkast.
Under några år mellan succén vid
millennieskiftet och landslagets
återkomst i VM i Tyskland 2006 genomled
inte bara fransk fotboll en djup
nedgång. I och med ytterligare
terrorattacker i Nice och Paris, där
den senare planerades och utfördes av
den islamistiska gruppen Front
Islamique Francais, visade också
landets integrationspolitik stora
brister. Parisupploppen 200515, som
startades då ett par pojkar, 15 och 17
år gamla, i en polisjakt klättrade in i
en transformatoranläggning och avled av
den starka strömmen, blev början på
oroligheter och våldsamheter i Paris
och andra städer runt om i Frankrike.
Omkring 20 olika händelser där ungdomar
drabbade samman med polis rapporterades
och regeringen, med inrikesminister
Nicolas Sarkozy i spetsen, ansattes
hårt. Ministerns beskrivning av
förortsmänniskor som slödder (racaille)
gjorde inte saken bättre. Lilian
Thuram16, försvarsgiganten från
Guadeloupe, riktade stark kritik mot
Sarkozys ogenomtänkta uttalande och sa
att inrikesministern aldrig kan ha bott
i förorten och förstått vad livet där
handlar om. Såren som uppkommit i och
med de omfattande terrorattackerna i
mitten av 90-talet revs upp och
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Frankrike var återigen en blödande nation.
Integrationspolitiken hade som så många gånger förr
misslyckats. Den franska skådespelaren Omar Sy17, som
spelade en arbetslös kille från förorten i succéfilmen “En
oväntad vänskap”, sa i en intervju att politikerna aldrig
tog chansen att bygga vidare på det momentum som Les Blues
lyckats bygga upp under millennieskiftet18. Istället
fortsatte de, likt andra regeringar i övriga delar av
världen, att fylla förorten med arbetslöshet och
hopplöshet.
Under VM 2002 åkte franska landslaget ur redan i
gruppspelet, efter att Zizou ådragit sig en skada. I EM
2004 förlorade laget överraskande med 0–1 mot Grekland i
kvartsfinalen. I matchens eftersvall meddelade Zinedine
Zidane att han skulle dra sig tillbaka från allt
landslagsspel och ägna klubblaget Real Madrid större
uppmärksamhet. Under upploppen i Paris 2005 förde Les Blues
en tynande tillvaro i kvalet till VM i Tyskland 2006. Med
saknaden efter spelare som Zidane, Lizarazu, Desailly,
Makélélé och Thuram kämpade laget hårt med att ta sig till
mästerskapet och återupprätta lagets och nationens heder.
Laget befann sig på fjärde plats i kvalgruppen då trion
Zizou, Thuram och Makelele bestämde sig för att göra
comeback. “De tre musketörerna” lyfte inte bara laget från
en fjärdeplats i tabellen och till en direktkvalificering
till VM i Tyskland utan fick återigen Frankrike att hoppas
på något stort. Fokus var återigen någon annanstans än på
hemmaplans oroligheter. Arenorna i Tyskland kokade,
hemmalaget Tyskland presterade och Frankrike gick med sin
store hjälte Zizou från klarhet till klarhet19;
Spanien besegrades i åttondelsfinalen med 3–1 och
Zizou gjorde ett av målen, Brasilien besegrades med 1–0 i
kvartsfinalen och Zizou anförde, styrde och mästrade
sydamerikanerna från mitten, Portugal besegrades med 1–0 i
semifinalen och Zidane avgjorde på straff. Så kom den,
finalen på Olympiastadion i Berlin20. Les Blues skulle möta
ärkerivalen Italien som de besegrat i EM-finalen sex år
tidigare. Champs-Élysées kokade och gungade av
hundratusentals fransmän som väntade på att den algeriskfranske förortskillen från Marseille skulle ge dem något
att vara stolta över igen, ge dem något som fick dem att
glömma terrorattacker och Parisupplopp. Att förortskillen
från Marseille en gång för alla skulle visa Nicolas Sarkozy
att just förortskillar är allt annat än några “racaille!”
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Och som han började! Mauloda revs i sjunde minuten ner
av försvarsgiganten Materazzi och Zizou stegade återigen
fram till straffpunkten, som så många gånger tidigare under
slutspelet. Vad går igenom en spelares huvud i ögonblicket
innan straffen slåss? Vad gick igenom Zizous huvud? Under
några sekunder hade han chans till en stunds reflektion. En
gigant, en virtuos och konstnär nöjer sig nämligen inte
bara med att få avgöra på ett ordinärt sätt. Han vill bli
odödlig. Han vill skapa något som ska rullas om och om
igen, långt efter att finalen avgjorts. Zizou slår
straffen, springer fram mot straffpunkten, hejdar sig en
aning så att Buffon hinner sätta sig på rumpan, innan han
via ribban chippar in bollen. Ett ögonblicks konst som
kunde blivit en fantastisk avrundning på en makalös
karriär. Men ödet, eller vad vi ska kalla det, ville
annorlunda. Materazzi som blivit felaktigt avblåst vid
straffen fick sin revansch då han nickade in 1–1 på en
hörna. Samma nummer 23 skrek något olämpligt till denne
nummer 10 i Frankrike som vände sig om och satte en skalle
i bröstet på italienaren.
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Vad hann formuleras i Zidanes tankar innan han tog
beslutet att markera? Var det; “en grabb från förorten tar
ingen skit, om det så innebär att resten av laget drabbas?
Jag är först och främst ensam, så har det varit i hela mitt
liv och så är det nu”? Zinedine Zidane får rött kort, blir
utvisad och Italien vinner VM i den efterföljande
straffläggningen. Vi får aldrig något klart svar om
skallningen, förutom att han skulle gjort om samma sak om
Materazzi skrikit samma sak igen. För de som inte har samma
bakgrund är det kanske obegripligt att man kan tänka så. De
förstår inte att den ensamhet och utsatthet det innebär att
växa upp i förorten först och främst formar en krigare, hur
genial den krigaren än är. Frankrike förlät Zidane och
kanske förstod de honom på något vis ändå, då skallningen
av Materazzi numera finns som en fem meter hög staty vid
museet Centre Pompidou i Paris21.
Ikonen avslutade sin karriär och fransk fotboll och
den enade franska nationalstaten försvann in i ett mörker.
Under ett decennium, mellan åren 2007–2017, drabbades
Frankrike och Paris av 26 olika angrepp som kan kopplas
till terrorism och extremism. Under senaste åren har det
eskalerat.
Skjutningarna mot satirtidningen Charlie Hedbo i
januari 201322. Självmordsbombningarna i november 2015 under
vänskapsmatchen mellan Frankrike och Tyskland och mot ett
antal barer och restaurangen i hjärtat av Paris och på
Death metal konserten inne på Bataclan23. Händelser som
skadat 400 personer och krävt ca 150 människoliv. Dåd som
planerats och utförts av den extrema och militanta gruppen
ISIL24.
Efter självmordsbombningarna 2015 förklarade President
Hollande25 att attackerna var att betrakta som
krigsförklaringar. Året därpå utförde ISIL nästa illgärning
då Mohamed Lahouaiej-Bouhlel26 på kvällen den 14 juli 2016
körde in en 19 tons lastbil i en folkmassa som firade
Bastille day utefter Promenade des Anglais i Nice27. Dagen
är Frankrikes nationaldag28, en hyllning till stormningen av
Bastillien och upptakten till Franska Revolutionen29. Efter
händelsen utfärdade president Francois Hollande, med start
den 16 juli, tre sorgedagar för att hedra offren för
terrorismen. Regeringen agerade kraftigt och intensifierade
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flygbombningarna
mot militära mål
som kontrollerades
av ISIL i Syrien
och Irak. Frankrike
har genom åren
varit hårt drabbat
av terrorism och
några anledningar
till att det varit
så förklaras av
Magnus Ranstorp i
Svenska Dagbladet;
att den operativa
kärnan i IS är
fransktalande, att
ett stort antal
individer rest till Syrien, Ett franskt misslyckande med
integrationen, det geografiska läget, Frankrikes
profilering med att bekämpa terrorism och landets
förhållandevis höga sekularisering30.
Integrationsfrågan är alltså fortfarande central och
det är förbluffande att den fortfarande anges som en
central orsak till de destruktiva krafternas expansion då
den borde hanterats för länge
sedan. Om de etablerade
politikerna hade förmåga att
hantera frågan på ett
konstruktivt vis så skulle
det aldrig finnas någon
anledning för unga män att ta
värvning hos extrema och
radikaliserade
organisationer. Krigare som
Zinedine Zidane och andra
kommer emellertid att
fortsätta fostras under samma
förhållanden i förorten,
vilket över tid kan göra dem oberäkneliga och farliga. En
skallning i ett avgörande läge är bara ett litet bevis på
vad förortsgrabben är i stånd till. Skjutningen mot
Charlies Hedbo så mycket värre. Vi måste också vara ärliga
då vi ser ett tydligt samband med den eskalerade
terrorismen i Frankrike och flyktingströmmarnas tillväxt
under 2015. ISIL:s högkvarter i just Syrien och IRAK,
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varifrån majoriteten av flyktingströmmarna kommer från, är
ett problem och riskerar att eskalera situationen
ytterligare. Jag kan därmed förstå kritiken mot Europeiska
Unionen och den överstatlighet den medför. Ett medlemskap
medför problem, det har vi sett bevis på. Jag ifrågasätter
därför Tysklands Utrikesminister då han påstår att Europa
är lösningen på de problem de själva har skapat31. Sigmar
Gabriel menar att Europa måste försvara sina gemensamma
värderingar, men ger inte uttryck för vad dessa värderingar
står för.
Han anser också att Europa måste stå upp för vad de
åstadkommit och
ger den europeiska
integrationen som
exempel, trots att
vi fått tydliga
bevis på att den
faktiskt är ett
misslyckande. Även
om Gabriel kanske
själv inte vill se
terrorattacken i
Berlin som ett
exempel på ett
misslyckande så
måste han se till
Frankrikes
situation eller
Englands utträde.
Det är inga
små händelser,
utan tydliga och
omskakande signaler som inte går att bortse ifrån. Det är
upprörande att vissa politiker inte förstår värdet av
människoliv då de offras för att politiker ska få fortsätta
ha inflytande över en politisk konstruktion som visserligen
ger viss handelsfrihet men som skapat så oändligt mycket
större problem.
Gabriel erkänner att EU måste bli bättre på att
hantera den inre säkerheten men ger inget svar på hur det
ska genomföras i framtiden, då nya flyktingströmmar kommer.
Gabriel tycks vara mer intresserad av att slå vakt om EU:s
yttre gränser och försvara, vadå? Ingen, utom just de EU-
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parlamentariker som sitter i Bryssel, har egentligen så
mycket ut av ett EU-medlemskap. För dem är medlemskapet
väldigt viktigt eftersom det innebär att de har ett jobb.
Att vilja försvara EU:s yttre gränser, som Gabriel och
andra EU-förespråkare är mycket tydliga med att de vill, är
däremot ett tydligt bevis för att den riktiga
globaliseringen, den långt utanför EU:s gränser, som
internetåldern medfört och som människor som Steve Jobs och
Mark Zuckerberg gett oss förutsättningar till, är inte EUförespråkarna särskilt intresserade av.
Les Blues förde under lång tid en tynande tillvaro
efter Zizou-generationen. Laget skulle dock arrangera
Fotbolls-EM på hemmaplan 2016 och var i egenskap av
värdland direktkvalificerad32. En ny generation med franska
spelare som Griezmann, Payet, Pogba och Giroud skulle visa

världen att fransk fotboll trots händelserna under 2015
fortfarande var att räkna med, att Les Bleus var
medicinmännen mot en misslyckas integration. Världen höll
andan. 60 000 poliser hade kallats in för att garantera
säkerheten på och utanför EM-arenorna33. Inrikesminister
Bernard Cazeneuve lovade att “göra allt som är möjligt för
att undvika en terroristattack”, men trots det var Europolchefen Rob Wainwright extremt orolig för ytterligare
attacker. Det gick så långt att UEFA inte uteslöt att EM
skulle spelas inför tomma läktare34. Förarbetet var dock
exemplariskt och cirka en vecka innan EM-starten greps en
fransman i närheten av den polsk-ukrainska gränsen med 125
kilo sprängmedel, automatgevär och andra vapen. Mannen som
bedömdes vara högerextremist planerade 15 attacker mot
moskéer och synagogor under Europamästerskapet. Extremism
med ett annat ansikte än under 201535.
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EM inleddes med matchen Frankrike-Rumänien som såg ut
att sluta 1–1 när Dimitri Payet i 89:e minuten tog några
steg in på banan och drog till med vänsterfoten36. Bollen
seglade upp i målvaktens högra kryss och Frankrike hade
inte bara vunnit inledningsmatchen och tagit tre poäng utan
även väckt hopp om att något stort var på gång igen, något
långt bortom terrorattentat och mänskligt lidande. Resten
av Europamästerskapet blev en fransk parad mot finalen och
den unga generationen med den nya Zizou?, Antoine
Griezmann, i spetsen visade återigen att nationalstaten är
den enda medicin som kan läka öppna, blödande sår vållade
av galenskapens nycker. Även om Le Blues förlorade finalen
mot Portugal37, har de återigen börjat bygga det franska
folkets förhoppningar om nya fotbollsframgångar och en
symbol för ett enat Frankrike. Ett enande som inleddes vid
stormning av Bastillien.
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