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Efter mängder av tester och ifyllda dokument kan Karin äntligen 
bli upptagen som fransk medborgare. Högtidligt ska det vara. 

Och högtidligt är det! Karin är naturligtvis gripen av stundens allvar. 

Karin och Sydney van Volen flytta-
de från Hongkong till en liten by 
ovanför Nice 2003. 

Som gift med en fransman i 20 
år trodde hon på en enkel match 
för att bli fransk medborgare. 
Men, det skulle visa sig bli en tåla-
modsprövande kamp. 

Så blev jag fransyska

Sydney och Karin van Volen hittade 
det perfekta boendet utanför Nice 
och beslöt att lämna Asien där de 

båda arbetat under flera år. 
Maken hade alltid drömt om 
att någon gång få bo i södra 
Frankrike.

– Det här med att bli fransk 
medborgare kändes ganska 
naturligt. Vi har köpt hus här 
tillsammans, och jag tyck-
er nog att om man bor i en 
demokrati ska man utnyttja 
möjligheten att få rösta i pre-
sident- och parlamentsvalen. 
Ett franskt medborgarskap är 
då en förutsättning. Dessut-
om med allt som nu händer 
i världen måste det ju vara 
bättre med två medborgar-
skap än ett. Tänk om det blir 
ett Frexit eller ett Svexit?, sä-
ger Karin. 

Besök på prefekturen
Ett halvt år innan det senas-
te presidentvalet, 2017, kom 
Karin äntligen till skott. Hon 
hasade iväg till prefekturen 
som raskt informerade hen-
ne om att trots att Karin varit 
gift med en fransk medborga-
re,  sedan snart 20 år,  var inte 
ett franskt medborgarskap en 
självklarhet. Hon insåg gan-
ska snabbt att hon varit naiv och lite för 
optimistisk. Någon att ringa och be om 
hjälp fanns inte. Allt måste skötas via 
korrespondans.

– Hade jag läst instruktionerna ordent-
ligt från början hade processen nog kun-
nat gå lite snabbare, nu blev det en ex-
tra omgång med brev fram och tillbaka 
innan allt var i ordning. Man lär sig till 
exempel vad en apostille stämpel är och 
hur man får den. Det räcker inte heller 
att hävda att man pratar och förstår 

franska hur bra som helst, det måste be-
visas, berättar Karin. 

Test i ordförståelse
Det finns ett antal språkskolor som har 
befogenhet att göra ett språktest, som 
inte är speciellt avancerat. En del sko-
lor kräver att man tar ett antal lektioner 
innan man får göra provet. Karin tipsar 
om att det lönar sig att ringa runt lite 
och få kostnadsförslag. Hon valde en 
skola där man kunde göra testet direkt 
utan lektioner. Det kostade dryga 100 

euro plus en avgift för att gå på en intro-
duktionskurs för att veta hur språkpro-
vet skulle gå till. 

– Testet är uppdelat i två delar. I det för-
sta provet sitter man tillsammans i ett 
klassrum och får lyssna på ett antal tex-
ter, 25 stycken har jag för mig.  Sedan får 
man svara på frågor i ett litet texthäfte. 
Det är flervalsfrågor. En del av texterna 
är lästa med dialekter och accenter, och 
frågorna är lite kluriga så det gäller att 
lyssna och koncentrera sig. Den andra 

delen är en intervju med en lärare. Först 
får man berätta om sig själv och sedan 
ger läraren ett ämne som man får några 
minuter på sig att fantisera ihop en be-
rättelse om. Ingen rättstavning, inga för-
hör om fransk historia eller kultur. Man 
ska bara visa att man kan klara sig själv 
och kunna tillgodogöra sig information.

Hembesök av polisen
Resultatet av testen går till en central 
och man får svar först efter några veck-
or. Sedan gäller det att få ihop alla do-

kument. Personbevis översat-
ta och stämplade, bevis på det 
ena och det andra. 

– Så en kväll dök det upp två 
poliser här hemma  i skottsäk-
ra västar som skulle kontrollera 
att vi verkligen lever tillsam-
mans som gifta och att allt jag 
uppgett i min ansökan stämde. 
När allt detta var avklarat fick vi 
en kallelse att komma till pre-
fekturen, berättar Karin.  

Utdragen process
Karin, som nu trodde att pro-
ceduren för att få ett franskt 
medborgarskap var avslutad, 
blev förvånad. En tjänsteman 
på prefekturen upplyste henne 
om att det här var bara början. 
12 månader hade det hittills 
tagit. Det var först nu det hela 
började! Vad han menade var 
att efter att han hade ställt sam-
ma frågor som alla andra redan 
gjort, och klottrat ner svaren 
med sin oläsliga handstil, så var 
ansökan nu komplett och kun-
de skickas iväg till Nantes där 
den hamnade i samma hög som 
alla desperata Brexit-drabbade. 
Nu var det bara att vänta cirka 6 

- 9 månader. Efter 8 kom det efterlängtade 
pappret. Mission accomplie!

Karin blev sedan kallad till en officiell 
ceremoni på prefekturen i Nice. Ett 
hundratal nyblivna fransmän och fran-
syskor fick tillsammans sjunga Marseil-
laisen. Första etappen var avklarad. Nu 
återstår bara pass och ID-kort. Så gick 
det till när Karin blev fransyska.
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