Aderarea României la Francofonie

În 1991, România a fost invitată să participe, cu
statut de observator, la al IV-lea Sommet al
Francofoniei, desfăşurat la Paris-Chaillot. Doi ani
mai târziu, în 1993, în cadrul celui de-al V-lea
Sommet din Mauritius, România a primit statutul de
membru cu drepturi depline.
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Prezenţa României în diferite structuri ale
Francofoniei
Pe teritoriul României îşi desfăşoară activitatea
următoarele structuri:
Agenţia Interguvernamentală a
francofoniei (AIF)
Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
Prezenţe majore ale Francofoniei instituţionale
în România



1998, Bucureştiul a găzduit cea de-a XII-a
Conferinţă Ministerială a Francofoniei ;
 2000, a X-a ediţie a cursurilor Fundaţiei
“Nicolae Titulescu”, dedicată Francofoniei instituţionale;
 2001, vizita oficială la Bucureşti a ecretarului
General al OIF, Boutros BOUTROS-GHALI ;
 2004, vizita la Bucureşti a Secretarului General
al OIF, Abdou DIOUF;
 2005, vizita la Bucureşti a Administratorului
General, Roger DEHAYBE, şi a Consilierului
Special al Secretarului General. Ousmane PAYE.
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Acţiuni dedicate
Francofoniei
FRANCOFONIE ("Francophonie")
Cuvântul a fost conceput de către geograful
Onesime RECLUS (1837-1916), care s-a gândit să
clasifice locuitorii Terei in funcţie de limba pe care
o vorbeau in cadrul familiei sau a relaţiilor lor
sociale.

Francofonia cuprindea atât o
dimensiune lingvistica cât şi una geografica,
desemnând ansamblul teritoriilor unde se vorbea
franceza. La aceasta se adaugă simbolul limbii, in
calitate de port-drapel al idealurilor Revoluţiei
franceze, ferment mistic al libertăţii, fraternităţii,
solidarităţii umane si al schimburilor culturale.

Francofonia devine o idee nouă
şi işi forjează o dimensiune culturală odată cu
crearea, îndeosebi după 1945, a unui mare număr
de asociaţii internationale.
un element modern şi solidar al
unităţii în diversitate, novator şi original în peisajul
politic, economic şi cultural internaţional.
comunitate internaţională, acoperind cele
cinci continente, având un ideal de inter-înţelegere
şi de fraternitate între popoare sau indivizi care
regăsesc în această sinteză dintre spiraţia generală
către universalitate şi aspiraţia individuală către
identitate.

Al XI-lea
Sommet al
Francofoniei
(Bucureşti,
septembrie 2006)
România , prima
ţară din Europa
Centrală şi de Est
care găzduieşte
un Sommet al
Francofoniei

- Anul Francofoniei în
România (2005-2006)
- Festivalul Culturilor
Francofone;
- Centenarul Léopold
Sédar Senghor (2006);
- 20 ani de la organizarea
primului Sommet al
Francofoniei (1986-2006)

Tema Sommetului:"Tehnologiile
informaţiei în
educaţie".
Participanti: peste
65 şefi de stat şi de
guvern ai membrilor
OIF, parlamentari,
oameni de afaceri,
precum şi jurnalişti
din cele cinci
continente.

Este România o ţară francofonă sau o ţară
francofilă?
1. Cu toată relativ marea distanţă ce separă
cele două spaţii socio-culturale şi, mai ales, cu
toate vicisitudinile istoriei, interesul, simpatia,
ataşamentul şi chiar dragostea românilor pentru
limba franceză, francezi şi Franţa nu au scăzut ci
s-au menţinut şi, uneori, chiar s-au amplificat,
generând astfel francofonia (cunoaşterea şi
practicarea limbii franceze) şi chiar francofilia
(ataşamentul faţă de francezi şi Franţa) a
românilor.
2. Limba franceză este simultan un excelent
mijloc de facilitare a schimburilor culturale,
ştiinţifice şi tehnice; o prestigioasă limbă literară;
o riguroasă limbă filosofică şi ştiinţifică precum
şi limba în care au fost realizate şi descrise
numeroase şi importante descoperiri, invenţii şi
aplicaţii tehnice; o limbă internaţională şi
oficială a diplomaţiei (pe acelaşi plan cu limba
engleză); limba celei de-a patra puteri mondiale
pe plan industrial, agricol şi comercial,
Astfel, apartenenţa actuală a României la
mişcarea francofonă internaţională justifică pe
deplin utilizarea sintagmei

