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Fransk besøg på gymnasiet
Eleverne har på Helsingør Gymnasium ﬁk
sat både Macron og
De gule Veste på dagsordenen.
Af
Otto Rühl
Borgerjournalist
Foto:
Lars Johannessen
fotolars@hdnet.dk

HELSINGØR: Med gymna-

siereformen i 1988 forsvandt
fransk som obligatorisk fag
for alle, og de senere reformer i 2005 og 2017 har skabt
store problemer for ”andet
fremmedsprog” – altså tysk,
fransk og spansk.
Meget få vælger fagene på
højt niveau, og forsøg på at
oprette studieretninger med
tre moderne fremmedsprog
lykkes kun ganske få steder
i landet.
Helsingør Gymnasium
gør en stor indsats for at øge
interessen og gøre eleverne
opmærksomme på, at engelsk altså ikke er nok til at
klare sig i den globale verden.
Et af indsatsområderne er
udvekslinger med to tyske,
et spansk og også et fransk
gymnasium – sidstnævnte
oven i købet midt i Paris. Ved
besøg i Paris og genbesøg af
franske gymnasieelever
”tvinges” man til at bruge
sproget – og opdager måske
oven i købet, at man kan mere, end man troede.

mænd forklare, hvad der ligger bag, og eleven Grégoire
Perrot forklarede, at Frankrig i øjeblikket er enormt
splittet:
Macron har støtte fra de
mere velhavende i byernes
centrum, men der er voldsom modstand mod ham i de
parisiske forstæder, hvor der
også bor mange indvandrere – og først og fremmest i
provinsen.
De gule Veste er faktisk
mere ude fra landet – folk,
der så tager til byen om lørdagen for at demonstrere.

Opsang til europæerne

I sidste uge mødtes værtseleverne og alle andre 2. og
3.g´er med med de franske
gæster for at diskutere, hvad
det er, Frankrigs præsident
Macron vil med EU.
I sidste måned havde han
en kronik i 28 europæiske
aviser – én avis i hvert EUland – og ja, der er stadig 28.
Artiklen indledtes med ordene:
»Borgere i Europa! Når jeg
henvender mig direkte til
jer, er det ikke kun af hensyn
til historien og de værdier,
der binder os sammen, men
også fordi vi er i en kritisk fase: Om få uger vil valget til
Europa-Parlamentet spille
en afgørende rolle for vores
kontinents fremtid.«
Klar til at stemme

Rigtig mange af de danske
elever skal i næste måned
stemme til valget til EU-parlamentet – men hvad er det
egentlig, Macron vil? Det var

Bøllerne tager over

Fransk og dans i glad forening: fra venstre Clementine Roquebert, Mathilde Holm-Nielsen, Grégoire Perrot, Marius Aggerholm og Clara Bernard.b

der nu lejlighed til at diskutere i mindre grupper i gymnasiets festsal.
De to franske lærere hjalp
med at satte skub i samtalen
- og Helsingør Gymnasiums
tre fransklærere, Marianne
Kaas Kristiansen, Solveig
Mose Christensen og Mikkel
houdal Clausen, hjalp også
med eventuelle sproglige
problemer.
De gule Veste

Da de danske elever i no-

vember var i Paris, i k de at
vide, at de var heldige: De
skulle hjem fredag aften, og
lørdag den 17. november ville Paris blive centrum for
store demonstrationeer arrangeret af ”De gule Veste”
– en organisation dannet for
at protestere mod planer om
at øge energibeskatningen.
Demonstrationerne fandt
jo ikke kun sted den 17. november – igen og igen har der
været voldsomme demonstrationer i Paris og mange

franske byer, og de danske
elever var selvfølgelig interesserede i at vide, hvad der
ligger bag.
Klasseforskel

Når energibeskatningen
skulle øges, var det jo af miljøhensyn – noget, der har
mange danske unges sympati. Herhjemme har skoleog gymnasielever net demonstreret for miljø og klima landet over.
Vi bad to af de unge fransk-

Grégoire havde set nogle af
ødelæggelserne fra familiens lejlighed i Paris´ centrum - og senere også af de
i ne forretninger. Han mente, at folkene bag misbruger
den utilfredshed, der er med
Macron.
Clementine Roquebert
forklarede, at tv jo kun viser
de voldelige episoder. Mange af de oprindelige deltagere i De gule Vestes aktioner
står af, for nu er det i høj grad
”bøller”, der præger demonstrationerne.
De unges Europa

Clementine morede sig over,
at unge danskere kendte til
Macrons EU-visioner, for
hjemme i Frankrig taler
præsidenten kun lidt om EU.
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Besøget gav eleverne mulighed for at få brugt sproget til rigtige diskussioner.

Og Grégoire supplerede
med, at for unge franskmænd har EU jo altid været
der – de er ikke så entusiastiske som deres præsident,
som vil reformere hele EU.
Marius Aggerholm fra 2.t
har været begejstret over at
udveksle viden med Grégoire, der også er politisk interesseret.
Marius selv ser frem til
EU-valget og har prøvet at
forklare Grégoire om det nye
europæiske parti ”European
Spring”, som Alternativet
har dannet med en lang række progressive grønne partier fra hele Europa. Han har
også fortalt om elevernes
klimademonstration for
nogle uger siden.
Hverdagens samtaler

Mathilde Holm-Nielsen fra
samme klasse har været
vært for Clementine, og hun
understreger, at det jo ikke
kun drejer sig om demonstrationer.
- Vi diskuterer jo også
hjemme i familien, for eksempel hvad vi selv kan gøre.
Og diskussionerne på
tværs af sprog og lande fortsætter. Allerede to dage efter
i k de danske elever nye
amerikanske gæster.

