Franska reflexioner
Europeisk volontärtjänst är ett EU-program som erbjuder ungdomar inom Unionen att en tid
vistas i ett annat EU-land och under den tiden engagera sig i ideellt arbete av varjehanda slag.
Under sommaren har vi här i Sörbyarna besök av 22-årige Mickaël Dangin, som kommer från
vår vänort Novéant. Under sin vistelse här kommer han ungefär var fjortonde dag att skriva en
liten krönika om sina erfarenheter. Här kommer den första.
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Bästa ersnäsare, antnäsare, alvikare och novéantbor.
Hej! Det har redan gått två veckor sedan jag började lära känna den lilla byn Ersnäs och dess
omgivningar och då särskilt Luleå centrum. På den här platsen uppvisar Sverige en
omfattande rikedom på färger, från den blå himlen till grönskande skogar via byggnaderna i
cerise eller honungsgult, en tavla, vackrare än vad jag hade inbillat mig. Svenskarna lever
mycket nära naturen, ett liv som tar tillvara de rikedomar livet bjuder, ett enkelt liv som
uppskattar lugnet i tillvaron.
Farväl till bagetter och croissanter, var hälsad knäckebröd, kanelbullar, filmjölk,
havregrynsgröt, pepparkakor och hjortron. Jag har kunnat göra några intressanta kulinariska
upptäckter som jag förmodligen kommer att fortsätta att begagna mig av även efter min
återkomst till Frankrike. Farväl också till skor och tofflor inomhus, hälsningskyssen, euron
och t o m natten. Var hälsad bastu, cykel, källsortering och villatomternas flaggstänger med
den svenska flaggan.
Under dessa två veckor har jag fått vara med om mycket fina stunder med skolklasser som
studerar franska och engelska vid högstadierna i Råneå, Örnässkolan, Tunaskolan,
Bergsskolan och Björkskataskolan. Eleverna har varit mycket uppmärksamma vid mina
presentationer även om de ibland varit blyga då det blev fråga om att tala franska (vilket jag
kan förstå). Vi har utbytt många tankar om de fördomar som finns i Frankrike och i Sverige
om varandra. För att nämna några ihärdiga fördomar om Frankrike: fransmannen är utrustad
med basker, mustasch och baguette, röker mycket, är dåliga på engelska men ändå mycket
sympatisk.

Mickaël på besök hos franskstuderande elever på Tunaskolan.
Även om svenska är ett språk som det inte är så svårt att lära sig om man kan lite engelska
och tyska, så har jag samtidigt upptäckt ”lustigheterna” vad gäller uttalet med rullande R, med
H som uttalas eller G som verkar kunna uttalas på många sätt. Jag lär mig några ord här och
där. Även om man klarar sig mycket bra i Sverige med engelska så är det min mening att det
är en fördel att tala landets språk t ex av det enkla skälet att i framtiden undvika att köpa en
tub vars innehåll ska hålla lösgommen på plats i stället för att köpa en tub med tandkräm.
Jag tackar svenskarna som alla har gett mig ett mycket varmt välkomnande och alla som
möjliggjort för mig att göra denna resa.
Vi ses snart,
Mickaël Dangin

