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ĮVADAS

Prancūzijos migracijos istorijos šaknys iš esmės glūdi didžiųjų geografinių atradimų
eros pradžioje. Šios imperijos istoriją galima padalinti į dvi dalis: pirmoji – XVI-XVIII a., antroji –
nuo 1830 m. iki 1960 m. Pirmojo periodo metu Prancūzijos dėmesys buvo skirtas jos kolonijoms
Amerikoje, tuo tarpu antrasis Prancūzijos imperijos ekspansijos laikotarpis buvo skirtas kurti naujas
kolonijas Afrikoje bei Indokinijoje1. Savo laikmečiu Prancūzijos imperija buvo viena galingiausių
pasaulio valstybių, skleidusi savo įtaką net už Antlanto.
Kaip matome, Prancūzijos valdos siekė net tolimiausius pasaulio kraštus, ko pasekoje
prancūzų tauta buvo plačiai paplitusi po visą pasaulį. Prancūzų diasporą galima aptikti Brazilijoje,
Pietų Afrikoje, Urugvajuje, Argentinoje, Australijoje, Čilėje, Amerikoje, Kanadoje, Madagaskare,
Indijoje, Japonijoje, Korėjoje, Naujojoje Zelandijoje, Pakistane, Jungtinėje Karalystėje, Urugvajuje
bei kitose šalyse. Pagrindinis darbo tikslas – išsiaiškinti prancūzų diasporos padėtį Šiaurės Afrikoje
ir Jungtinėse Valstijose bei kur daugiausia šiandien ji yra paplitusi. Išsikeltą tikslą padėjo
įgyvendinti keli uždaviniai:
1. Nustatyti, kokią vietą Prancūzija užėmė pasaulyje kolonijiniu laikotarpiu.
2. Apžvelgti Prancūzijos pirmųjų kolonijų atsiradimą Šiaurės Afrikoje ir
Jungtinėse Valstijose.
3. Išsiaiškinti, kur prancūzų diaspora yra labiausiai paplitusi šiandien.
Rašant darbą naudotas aprašomasis – analitinis metodas. Pasirinktos darbo
chronologinės ribos – nuo pirmųjų kolonijų įkūrimo XVII a. Amerikoje, šios ribos sutampa su
pirmojo Prancūzijos ekspansijos periodo pradžia, darbe taip pat bus aptarta ir antrasis prancūzų
kolonijinis laikotarpis, kuomet prancūzai savo kolonijas įkūrė Šiaurės Afrikoje, bei trumpai bus
apžvelgta šiandieninė prancūzų diaspora. Darbe pagrindine bus remiamasi užsienio literatūra,
kadangi lietuvių kalba rasti informacijos apie Prancūzijos migraciją bei diasporą sunku, dažnai ji
nusakoma tik bendrais bruožais. Dėl mažos darbo apimties darbe nebus atlikta gilesnė analizė,
stengtasi kiek įmanoma plačiau apžvelgti prancūzų diasporą pasaulyje. Darbas padalintas į tris dalis
– įvadą, dėstomąją dalį ir išvadas. Dėstomojoje dalyje bus atskirai apžvelgta prancūzų diaspora
1

Heffernan M., Cohen M., French Colonial Migration, The Cambridge survey of the world migration, 1995, Cambridge
Universiy Press, p. 33.
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Jungtinėse Valstijose, Šiaurės Afrikoje, dabartinė diaspora. Darbe pasirinkti būtent šie regionai,
kadangi jie atspindi dviejų Prancūzijos imperijos ekspansijų kryptis skirtingais laikotarpiais. Savo
valdas Jungtinėse Valstijose prancūzai turėjo XVII a. pr.-XIX a. pr., Šiaurės Afrikoje – XIX a. pr.XX a. vid. Norėčiau pabrėžti, kad prancūzų etninės grupės, tokios kaip baskai, atskirai aptartos
nebus – jas visas bendrai priskirsiu prancūzų tautai.
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PRANCŪZŲ DIASPORA JUNGTINĖSE VALSTIJOSE

Po atradimų ir užkariavimų laikotarpio, Amerika tapo svarbiu veiksniu Europos
istorijos vystimesi. XVI a. vid. čia buvo pasiųsti pirmieji tyrinėtojai ištirti šią teritoriją – 1534 m.
tyrinėtojas Jacques Cartier paima Kanados valdžią į rankas, ši teritorija vadinama Naująja
Prancūzija2. Jos okupacijos metu, karaliaus pasiuntinys Samuel de Champlain savo ataskaitoje 1615
m. karaliui rašė, kad jei prancūzai čia neapsistos, tai tą anksčiau ar vėliau padarys anglai arba
olandai – vadinasi, protestantai. Tai reiškia, kad pirmoji prancūzų kolonija buvo tarsi
apsisaugojimas nuo kitų kolonistų įsigalėjimo. Tačiau būta ir kitų įsikūrimo Kanadoje priežasčių:
kelio atradimas į Ramiojo vandenyno vakarus ir Japoniją, gyventojų skaičius ir vystimasis3.
XVI-XVIII a. Prancūzijos ekspansija orientavosi į Ameriką. Prancūzijos prekyba
tęsėsi nuo San Lorenco upės XVI a. vid. ir tęsėsi iki žemių, žinomų kaip Naujoji Prancūzija, kurios
driekėsi nuo Akadijos iki Didžiųjų ežerų. Kailių prekyba buvo pagrindinis verslas, koordinuojamas
iš įtvirtintų miestų, tokių kaip Kvebekas, Monrealis, Detroitas. Prancūzų įtaka greitai išplito į
pietus, per Misisipę iki Meksikos įlankos. Prancūzų pirkliai taip pat įsteigė tabako plantacijas
keliose Karibų salose ir įgijo strateginę tvirtą poziciją pietų Amerikos pakrantėje Gvianoje. Pagal
merkantilinę Liudviko XIV-ojo finansų ministro Jean-Baptiste Colbert politiką, Karibų tabakas
buvo pakeistas pelningesne cukraus, indigo bei medvilnės produkcija4.
Kol kiti europiečiai dideliais mąstais emigravo, prancūzai liko savo gimtojoje žemėje.
Šį procesą lėmė valstybės dydis ir kuklus populiacijos augimas po 1789 m. Prancūzijos imperijos
Amerikoje laikotarpiu persikėlimas gyventi už Atlanto buvo nedažnas atvejis. Nepaisant jėzuitų ar
hugenotų religinių bendruomenių, prancūzų kolonistų skaičius išliko mažas, iš dalies dėl kailių
prekybos, plačiai paplitusios kailinių žvėrelių medžiotojų, kas nebuvo palanku nuolatinei žemės
ūkio ekonomikai. Laisvas praėjimas, dovanojama žemė ir geras apgyvendinimas buvo siūlomas
armijos veteranams: klestėjo propaganda apie turtingas kolonijas, našlaitės mergaitės buvo jėga
išvežamos išlyginti tautos disbalansą kolonijose, gaujos verbuotojų klaidžiojo po Prancūzijos

2

Chartrand R., The Forts of New France in Northeast America 1600-1763, Osprey Publishing Ltd, 2008, p. 5.

3

Ferro M., Colonization: A Global History, Taylor and Francis e-Library, 2005, p. 9.

4

Heffernan M., Cohen M., French Colonial Migration, The Cambridge survey of the world migration, Cambridge
Universiy Press, 1995, p. 33.
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gatves, kviesdamos smulkius nusikaltėlius ir bedarbius vykti į Jungtines Valstijas kaip pirmiesiems
kolonistams. 1665-1672 m. kolonistų skaičius beveik padvigubėjo nuo 3200 iki 70005.
PRANCŪZŲ DIASPORA LUIZIANOJE
1697 m. po Rystviko sutarties, kuri užbaigė Devynmetį karą, Louis Ponchartrain,
tuometinis jūrų laivyno ministras, paskyrė Pierre Le Moyne surengti ekspediciją į Luizianą ir čia
įsteigti koloniją. Po vienerių metų prancūzų laivynas jau pasiekė Amerikos krantus6. 1713 m. po
Utrechto sutarties, kuomet iš Prancūzijos buvo atimta Niūfaunlandas ir Akadija, propagandos
kampanija vėl prasidėjo, šį kartą pakelti kolonistų skaičių Luizianoje. 1718-1721 m. čia atkeliavo
apie 4000 kolonistų, tačiau pamatę, kad padėtis Amerikoje nėra tokia gera kaip žadėta, daugelis
sugrįžo atgal. XVII. a. 7 deš. vid. Kajane buvo 15 000 kolonistų, 9000 mirė per kelsi mėnesius nuo
ligų7. Nepaisant savo mažo dydžio, Karibų salos buvo patrauklios prancūzų emigrantams. 1645 m.
čia buvo 8500 naujakurių. Per visą XVIII a. į Karibų salas iš Afrikos buvo atplukdyta net milijonas
vergų8.
XVII a. prancūzai Luizianą ( pavadinimas kilęs nuo prancūzų karaliaus Liudviko XIV
vardo9) matė kaip derlingą ir kupiną išteklių žemę. Bizonai, le boeufe sauvage, buvo vienintelė
prekė, kurią jie vertino šiame regione. Misisipės upė suteikė prieigą prie bebro bei kitų vertingų
kailių žemyno viduje. Platūs Misisipės miškai buvo medienos šaltinis. Deja, prancūzai niekada
neprisijaukino bizonų, kaip ir niekada nesivertė šių gyvūnų vilnos prekyba. Jie atrado kitų kelių,
kaip gauti kailių, mėsos bei taukų – prancūzai sekė indėnų medžioklės keliais ir medžiojo bizonus10,
tačiau jų verslas niekada netapo prancūzų kultūros dalimi. Kuomet Ispanija ir Anglija kapituliavo
Prancūzijos žemes, bizonų Misisipės slėny nebebuvo – prancūzai juos visus sunaikino. Taip jie

5

Ten pat, p. 34.

6

Bradley G. Bond, French Colonial Louisiana and the Atlantic World, , Louisiana State University Press, 2005, p. 43.

7

Heffernan M., Cohen M., French Colonial Migration, The Cambridge survey of the world migration, Cambridge
Universiy Press, 1995, p. 34.
8

Ten pat, p. 34.

9

http://www.infoplease.com/ipa/A0854966.html (žiūrėta 2013 11 08).

10

Bradley G. .Bond, French Colonial Louisiana and the Atlantic World..., p. 22.
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pablogino savo santykius su vietiniais indėnais, kuriems bizonai buvo pagrindinis gyvenimo
šaltinis 11.
1737 m. didžiulėje Luizianos teritorijoje prancūzų populiacija buvo itin maža –
priskaičiuota tik 2451 baltasis gyventojas, daugiausia – Naujajame Orleane ir Ilinojuje. Vergų
skaičius siekė 3221, tai 56,8 % tuometinės populiacijos. Prancūzų okupuotose žemėse gyveno apie
200 000 Amerikos indėnų12. Anglų ir prancūzų kova dėl viršenybės Amerikoje prasidėjo dar XVII
a. vid. 1713 m. Utrechto sutartimi Prancūzija išsaugojo Luizianą ir labai pelningas cukraus salas
Karibuose. 1710-1750 m. Prancūzijos kolonijų reikšmė vis augo, galiausiai ji tapo vertingiausia
pasaulio kolonija su daugiau nei 600 cukraus plantacijų13. Deja, Septynmetis karas, trukęs 17561763 m., sustabdė Prancūzijos siekį įsitvirtinti Amerikoje (kaip ir Indijoje). XVIII a. siautėjęs maras
ir epidemijos išnaikino didelę dalį gyventojų, prancūzų bendruomenė išliko mažuma14.
Luizianos kreolų (crioulo – portug. vergas, gimęs šeimininko namų ūkyje 15) žmonės
turi ryšį su kolonijinės Luizianos gyventojais, ypač Prancūzijos ir Ispanijos kilmės. Terminas dabar
paprastai taikomas asmenims, turintiems abiejų rasių kraujo. Abi grupės turi bendrą Europos
paveldą bei kultūrą, pavyzdžiui, tradicinis prancūzų kalbos vartojimas ir vis dar praktikuojama
katalikybė; daugeliu atvejų, žmonės yra susiję vieni su kitais. Mišriosios rasės palikuonys taip pat
kartais yra Afrikos ir Amerikos indėnų protėviai. Grupė maišytos rasės kreolų sparčiai pradėjo įgyti
išsilavinimą, įgūdžius (daugelis dirbo Naujojame Orleane dirbo meistrais ar amatininkais), turtą ir
verslą. Jie buvo daugiausia katalikai, kalbėjo kiek kitokia kolonijine prancūzų kalba (nors kai kurie
taip pat kalbėjo Luizianos kreolų prancūzų kalba), tausojo Prancūzijos papročius, kuriuos šiek tiek
pakeitė Luizianos kultūra. Laisvieji spalvotieji žmonės tuokėsi tarpusavyje, kad išlaikytų savo klasę
ir socialinę kultūrą. Prancūziškai kalbantys maišytos rasės gyventojai buvo pradėti vadinti "
mišriaisiais spalvotaisiais". Šiandien Luizianoje daugiau nei 15% populiacijos kalba prancūzų
kalba, didžiausią dalį sudaro anglų, ispanų, kinų kalba16.

11

Ten pat, p. 23.

12

Bradley G. Bond, French Colonial Louisiana and the Atlantic World..., p. 43.

13

Heffernan M., Cohen M., French Colonial Migration, The Cambridge survey of the world migration, Cambridge
Universiy Press, 1995, p. 34.
14

Bradley G. Bond, French Colonial Louisiana and the Atlantic World..., p. 43.
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http://www.everyculture.com/multi/Bu-Dr/Creoles.html (žiūrėta 2013 11 08).

16

Language Use and English-Speaking Ability (Census 2000 Brief), p. 3.
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Kalbant apie prancūzus Kanadoje, kaip minėta anksčiau, jie čia atsikėlė XVII a. pr. ir
nuolatos kovojo su anglais dėl savo įtakos. 1763 m. Paryžiaus sutartimi Liudviko XV-ojo
vyriausybė atsisakė užjūrio teritorijų, Kanada atiteko Britanijai, Luizianą atidavė savo sąjungininkei
Ispanijai17. Būtent tada baigėsi Prancūzijos imperijos egzistavimas Jungtinėse Valstijose, nors
prancūzai dar turėjo vilčių susigrąžinti Kanadą.
Didelę reikšmę Prancūzijos plėtrai turėjo Napoleono žygiai ir ekspansijos į kitus
kraštus. 1800 m. Napoleonas praplėtė valdas į vakarus nuo Mincio bei Po upės pietinę dalį, nugalėjo
Austriją, 1802 m. kariuomenė pasiekė Santo Domingo18, 1806 m. okupavo Berlyną19, 1808 m.
surengė invaziją į Ispaniją20. Tačiau dėl tų pačių priežasčių prancūzų užjūrio imperija ir sugriuvo Revoliucijos ir Napoleono eros metu (1789-1815 m.). Iš dalies tam įtakos turėjo D. Britanija, tačiau,
ko gero, didesnę reikšmę turėjo didysis vergų sukilimas Saint Dominge. 1815 m. Prancūzija iš
Vienos kongreso išėjo turėdama tik Gvadalupės, Martinikos, Gvianos, Sant Pjero salas, Mikelono
žemes ir nedidelę dalį Indijos teritorijos21.

Prancūzų imigracija į Jungtines Valstijas 1827-1870 m. 22

Metai

Prancūzų
imigrantai

Metai

Prancūzų
imigrantai

1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834

1,28
2,843
582
1,174
2,038
5,361
4,682
2,989

1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856

5,841
9,389
20,126
6,763
10,17
13,317
6,044
7,246

17

Ferro M., Colonization: A Global History, Taylor and Francis e-Library, 2005, p. 63.

18

C. C. Hodge, Encyclopedia of the Age of Imperialism, 1800-1914, Volumes 1 & 2, Greenwood Press, 2008, p. lxxi.

19

Ten pat, p. lxxii.

20

Ten pat, p. lxxiii.

21

Heffernan M., Cohen M., French Colonial Migration, The Cambridge survey of the world migration, Cambridge
Universiy Press, 1995, p. 33.
22

Fohlen C., Perspectives historiques sur l'immigration française aux Etats-Unis. Revue européenne des migrations
internationales V.6, Nr. 1, 2012, p. 39.
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1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848

2,696
4,443
5,074
3,675
7,198
7,419
5,006
4,504
3,346
3,155
3,155
10,583
20,04
7,743

1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
Total

2,397
3,155
2,579
3,961
2,326
3,142
1,838
3,128
6,855
6,855
5,237
1,989
4,531
5,12
242,231

PRANCŪZIJOS ĮSIGALĖJIMAS ŠIAURĖS AFRIKOJE
Po Napoleono epochos Prancūzija atgavo savo valdymo pozicijas, sukurdama dar
įspūdingesnę užjūrio imperiją. XIX a. vid. Alžyro užkariavimas buvo kolonijinio proceso,
besitęsusio beveik visą XIX a., pradžia. Tai buvo antras Prancūzijos imperijos plėtros etapas,
orientuotas į Afriką ir Indokiniją. Tolimesnė imperijos ekspansija buvo karinis reikalas. Vis dėlto,
imperijos statybos prasidėjo nuo 1881 m. Tuniso užgrobimo 23, būtent šis įvykis nurodo Trečiosios
imperijos įsigalėjimo pradžią. Prancūzų ekspansija į Afriką ir Aziją XIX a. sukėlė entuziazmą
Prancūzijoje. Žymusis Voltero sąmojis apie Kanados menkavertiškumą atspindi prancūzų
proveržius į Alžyrą, Indokiniją, Tunisą. Realybėje Prancūzijos žmonės nebuvo klausiami, ar nori
ekspansijos į užjūrį – jie tiesiog turėjo su tuo susitaikyti24.
1830 m. Prancūzija pasiuntė pajėgas užkariauti Alžyrą, tačiau čia susidūrė su
sunkumais. Prancūzų karių kolonos buvo nuolat persekiojamos ir pakliūdavo į vietinių sukilėlių,
vadovaujamų Abd-el-Kader, spąstus. Padėtis pagerėjo 1836 m., kuomet Prancūzijos maršalas,
Alžyro generalgubernatorius Tomas Robert Bugeaud atliko greitą puolimą pasitelkiant

23

Raymond F. Betts, Assimilationa and Association in French Colonial Theory , 1890-1914, 1960, Columbia
University Press, p. 2.
24

Ten pat, p. 3.
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ginkluotąsias oro pajėgas25. Jis plačiau naudojo naują techniką, vydamasis Abd-el-Kader pajėgas iš
vienos vietos į kitą bei jas naikindamas. Tuo tarpu Prancūzija stiprino savo pozicijas Alžyre
nutiesdama naują kelių tinklą26. Prancūzų tikslas buvo ne užgrobti Alžyrą ir paversti jį kolonija, o
išplėsti Prancūzijos teritoriją Afrikoje. Teritorijos plėtimas vyko stabiliai, daugiausiai stabilų
augimą lėmė Marselio kapitalas27. Prancūzija sustiprino savo pozicijas Alžyre, kartu sustiprindama
ir savo politinę ir ekonominę įtaką rytų Viduržemio jūros baseine, įkūrė bazes Senegale ir Somalyje,
pradėjo skverbtis į Indokiniją, Kiniją28. Naujakuriams, daugiausia kareiviams, Alžyre po 1841 m.
buvo siūlomas persikėlimas, apgyvendinimas ir dalis žemės. Propaganda sklido po centrinę ir pietų
Europą, kad ne prancūzų tautybės asmenys vyktų į Alžyrą ir ten taptų Prancūzijos piliečiais.
Kolonistų skaičius Alžyre padidėjo nuo 38 000 1841 m. iki 110 000 1847 m., tačiau tik 43%
gyventojų buvo prancūzų kilmės. Pasibaigus 1848 m. revoliucijai, Prancūzijos vyriausybė siūlė
bedarbiams paryžiečiams vykti į Alžyrą. Iš 15 000 kolonistų, atvykusių 1848-1849 m., trečdalis
mirė nuo ligų, trečdalis grįžo namo29.
Po 1870 m. imperijos svarbiausias traukos taškas pasikeitė iš kolonijos pakraščio į
sostinę, ir čia atvykdavo nebe dideli kariniai daliniai, o prancūzų viduriniosios klasės gyventojai30.
1880 m. Alžyre priskaičiuota 350 tūkst. prancūzų kolonistų, kurie daugiausiai buvo vargšai.
Dauguma jų buvo smulkūs vyndariai iš pietų Prancūzijos. Prancūzų diaspora, ypač turtingieji,
Alžyre išsiskyrė tuo, kad galėjo palaikyti glaudžius ryšius su kilmės šalimi kitoje Viduržemio jūros
pusėje31.
1939 m. Prancūzijos imperija užėmė 12 mln. kv. km ir turėjo 69 mln. žmonių. Tunise
ir Maroke, kurie buvo okupuoti 1880 m. ir XX a. pr., vyravo protektoratas. Buvo trys didžiulės
Afrikos federacijos: prancūzų Vakarų Afrika (apėmė Mauritaniją, Senegalą, Gvinėją, Malį,

25

J. P. T. Bury, NC Modern History 10. The Zenith of European Power 1830-70, 2008, Cambridge University Press, p.
320.
26

Ten pat, p. 321.

27

Ten pat, p. 428.

28

Ten pat, p. 461.

29

Heffernan M., Cohen M., French Colonial Migration, The Cambridge Survey of the World Migration, Cambridge
Universiy Press, 1995, p. 35.
30

Heffernan M., Cohen M., French Colonial Migration, The Cambridge Survey of the World Migration, Cambridge
Universiy Press, 1995, p. 33.
31

Oliver R., Atmore A., Africa Since 1800, Cambridge University Press, 1967, p. 58.
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Dramblio Kaulo Krantą, Aukštutinę Voltą, Beniną ir Nigeriją), prancūzų Pusiaujo Afrika (apėmė
Čadą, Centrinę Afrikos Respubliką, Kongą ir Gabiną), Madagaskaras ir Komorų salos. Ketvirtoji
federacija buvo Indokinija. Džibučio uostas Rytų Afrikoje taip pat buvo Prancūzijos rankose. Po
1945 m. imperija pradėjo žlugti. 1954 m. prarasta Indokinija, neilgai trukus kovos dėl
nepriklausomybės prasidėjo Alžyre, čia kova truko aštuonerius metus. 1962 m. liepą Alžyras ir
kitos Šiaurės ir Vakarų Afrikos kolonijos įgijo nepriklausomybę32.

PRANCŪZŲ DIASPORA ŠIANDIEN
Keista, tačiau šiandieninės prancūzų emigrantų kryptys gerokai pakito, palyginus su
kolonijiniu laikotarpiu. Alžyras jau nebetraukia prancūzų emigrantų, šiandien situacija pasikeitė –
vis daugiau alžyriečių vyksta į Prancūziją. Amerika ir toliau liko tikslo šalimi, tačiau šiuo metu
didžiojo dalis prancūzų diasporos yra susitelkusi Londone.
Kartais Londonas yra vadinamas šeštuoju didžiausiu Prancūzijos miestu, kadangi jame
gyvena daugiau prancūzų negu Bordeaux mieste. Londonas turi ilgalaikę prancūzų bendruomenę,
šiandien Prancūzijos konsulatas Londone jų priskaičiuoja tarp 300 000 ir 400 000. Pirmieji
prancūzai į Angliją atvyko XVII a., kuomet hugenotai Prancūzijoje buvo persekiojami. Čia jie rado
prieglobstį valdant karaliui Čarlzui II-ajam. Dauguma įsikūrė rytų Londone, kur maistas ir būstas
buvo pigesni. Rajone gausu prancūziškų gatvių pavadinimų, pavyzdžiui, Fournier Street, Fleur de
Lys gatvės ir Nantes Passage.
Neseniai Prancūzijos konsulatas užsakė ataskaitą, pavadintą Šv. Pancras Užmirštieji
Žmonės, kurioje pagrindinis dėmesys skirtas jaunų prancūzų, kurie atvyko į Londoną gyventi,
pagalbai. Charles Peguy centras padeda naujiems atvykėliams susirasti darbą ir gyvenamąją vietą.
Prancūzai Londone turi ir savo radijo laidą „The French East End“, kurioje pateikiamos prancūzų
aktualijos. 33

32

Heffernan M., Cohen M., French Colonial Migration, The Cambridge survey of the world migration, Cambridge
Universiy Press, 1995, p. 33.
33

A. Lucy, London, France‘s sixth Biggest City, http://www.bbc.co.uk/news/magazine-18234930
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IŠVADOS

1. XVI-XVIII a. Prancūzijos ekspansija orientavosi į Ameriką. Luiziana buvo vienas
pagrindinių regionų, kuriame telkėsi prancūzų bendruomenės. Prancūzai čia įsteigė
savo kolonijas, vertėsi prekyba, bizonų medžiokle, prancūzų pirkliai taip pat
įsteigė tabako plantacijas keliose Karibų salose ir įgijo strateginę tvirtą poziciją
pietų Amerikos pakrantėje, taip pat įsteigė cukraus, medvilnės plantacijas. Antroji
ekspansijos banga buvo į Šiaurės Afriką, kur daugiausia kareiviams buvo siūloma
persikelti suteikiant nemokamą apgyvendinimą, kelionę.
2. Prancūzija niekuomet nebuvo tarp didžiųjų kolonizatorių Amerikoje, ji nuolatos
varžėsi dėl savo įtakos su Ispanija, D. Britanija, Olandija. Pirmoji prancūzų
kolonija Amerikoje buvo tarsi apsisaugojimas nuo kitų kolonistų įsigalėjimo.
Tačiau būta ir kitų įsikūrimo Kanadoje priežasčių: kelio atradimas į Ramiojo
vandenyno vakarus ir Japoniją, gyventojų skaičius ir vystimasis.
3. Šiandien prancūzų diaspora daugiausia yra susitelkusi Londone, kur pirmieji
prancūzų emigrantai atvyko dar XVII a. dėl religinio persekiojimo. Čia veikia
prancūzų organizacija, padedanti naujiems atvykėliams susirasti darbą bei
apsigyventi.
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