Främlingslegionen har
brist på fransmän
Mytomspunna främlingslegionen
har brist på franska soldater.
Därför har det i sommar pågått
en omfattande rekryteringskampanj längs Medelhavets badorter
Målet är att fylla den 8 000 man
starka styrkan med 1 245 nya rekryter – fransmän.

tivitet och där det heliga mottot alltid är:
”Ära och plikt!”. Den grundades redan
1831 och syftet var att införliva utlänningar i den franska armén.
I dag består legionen av 8 000 soldater
från 150 olika länder, inklusive några
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ärvningskontoren som är mobila husbilar har besökt ett 60-tal
franska badorter. Främst för att
det är just där man tror sig kunna hitta
intresserade unga män.

1 200 euro i månaden
För många är det naturligtvis
både spännande och kittlande. Man blir omhändertagen,
får utbildning och upptas i
en alldeles speciell kamratgemenskap. Men det är samtidigt olikt allt annat. Kontraktet är på fem år och lönen
drygt 1 200 euro i månaden
med allt betalt. Plus 45 dagars
årlig semester.

Så stämmer det att man får ”skydd” i
Främlingslegionen och att klammeri
med rättvisan inte är något hinder?
Som enda franska militära styrka svär
främlingslegionärerna inte trohet till Frankrike utan till just legionen. De flesta är ju
utlänningar...

Ja, faktiskt! Men inte om man varit dömd
för människohandel, vålds- eller narkotikabrott. Dock, för många unga män är det
korrekt att legionen gett dem en ny start i
livet. Och det är fullt tillåtet att tjänstgöra
under antaget namn.

Det tar ungefär ett halvår av intensiva fysiska och psykologiska tester
innan en rekryt är riktigt accepterad som legionär. Kontraktet är på fem
år och man får tjänstgöra under falskt namn.

De sökande får vara mellan 17 och 40 år. De som är under 18
år måste ha tillstånd av sina föräldrar.
Alla rekryter genomgår en tio dagar lång
fysisk och psykologisk test i Paris där
de bedöms om de klarar kraven. Men
egentligen kan man säga att det handlar om en prövotid på sex månader med
mängder av prov och prövningar innan
man fullt ut är antagen som legionär.

från Sverige, som är fördelade på sammanlagt elva regementen. Efter den tuffa grundutbildningen, inte minst måste många utlänningar lära sig franska
språket den hårda vägen för att hänga
med, kan legionärerna snabbt sättas in
i oroshärdar runt om i världen där franska intressen och allierade regimer ska
skyddas. Inte minst runt om i Afrika.

Ära och plikt!
Främlingslegionen, känd genom mängder av äventyrsfilmer och böcker, odlar
så klart myten om sin tuffhet och effek-

Anledningen till den pågående rekryteringskampanjen längs strandpromenaderna och plagerna är att franska staten
vill ha in fler genuina fransmän i soldat-
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Legion med för få fransmän
Just nu består legionen av bara tio procent
soldater som är infödda fransmän. Ytterligare ungefär 16 procent har franska som
modersmål som exempelvis belgare och
fransk-kanadensare. Men det är sammantaget för lite. Så sent som 2007 var 24 procent av soldaterna infödda fransmän.
Ett av de stora rekryteringsproblemen
är att franska unga män klarar de fysiska testerna väldigt dåligt. Att sänka kraven är inte att tänka på. Då hellre intensifierade rekryteringskampanjer.

Det är bara att stanna bilen, slå upp väggarna och köra igång. Där vid lockande
montrar och affischer står övertalande
rekryteringsofficerare redo att få unga
män att stanna upp och lyssna på vad
som erbjuds. Allt på temat:
Är du redo att vilja överträffa dig själv
både fysiskt och mentalt? Då är legionen
något för dig!

leden. Språket och de kulturella sederna
och värderingarna som främlingslegionen
bygger på, håller nämligen på att urholkas.
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Man får franskt pass
Likaså kan man som utländsk soldat få franskt
medborgarskap efter tre år
tjänstgöring. Såras man i
tjänsten kan soldaten omedelbart få franskt pass. För
då har man blivit français
pour le sang versé.

En annan lite udda sak är att
Främlingslegionens soldater inte svär trohet till Frankrike som alla andra franska
militära styrkor gör. Utan till legionen.
Återstår att se hur framgångsrik sommarens rekryteringskampanj längs badorterna varit. Och hur många nya unga
fransmän som snart ikläder sig den gröna baskern.
Det är bråttom!
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