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”I Algeriet hotar inbördeskrig när 
Bouteflika-regimen fortsätter att 
förlita sig enbart på hot och våld för 
att hålla nere den upproriska befolk-
ningen”

Det sade Afrika-experten Ulrich 
Delius i Göttingen, Tyskland, när 
hans organisation, Sällskapet för ho-
tade folk (GFBV) den 13 februari var-
nade för en ny våg av politiskt våld i 
Algeriet.

Den ”Svarta Våren” från 2001 får 
inte upprepas. Då dödades 127 invå-
nare i Kabylien av säkerhetsstyrkorna 
under demonstrationerna, och det in-
ternationella samfundet såg på under 
tystnad.

Batongslag, godtyckliga arreste-
ringar och omringning av hela kvar-
ter av mer än 30 000 poliser från de 
algeriska säkerhetsstyrkorna upplöste 
på lördagen demonstrationer från 
motståndare till regimen i Alger och 
andra städer i landet.

Solenergi, flyktingar, vapen
”I tio år har Europa varit tyst om den 
”Svarta Våren” och fortsatta kränk-
ningar av mänskliga rättigheter i Al-
geriet. Istället har man i nordafrikan-
ska länder gjort affärer med de aukto-
ritära ledarna och uppvaktat dem som 
partners i kriget mot terrorismen”, 
sade Delius.

Algeriets president Abdelaziz 
Bouteflika mötte i december 2010 
förbundskansler Angela Merkel i 
Berlin för utveckling av solenergi, 
diskussion om afrikanska flyktingar 
och vapenleveranser från Tyskland. 
Mänskliga rättigheter spelade ingen 
roll, vare sig då eller vid den algeriska 
förbundskanslerns besök sommaren 
2008.

”Nu är det dags att äntligen trycka 
på för att respekten för grundläg-
gande mänskliga rättigheter och slut 
på straffriheten i Algeriet i syfte att 
förhindra en upptrappning av våldet”, 
ansåg Delius.

Berberna är 
motorn i Algeriets 
demokratirörelse

Algeriets ursprungsfolk

Tio år efter den ”Svarta Våren” är 
fortfarande ingen åtalad för den 
våldsamma död 127 demonstranter i 
Kabylien mötte. Det blodiga under-
tryckandet av protesterna började 
med dödandet av kabyliern Massinis-
sa Guermah. Hans 18-åriga kropp var 
i april 2001 full av kulor från polisens 
maskinpistoler. Under de följande 
elva månaderna dog under protester 
mot förtrycket främst unga från Ka-
bylien. Ytterligare 126 medlemmar i 
denna berbiska minoritet dödades. 
De protesterade mot förtrycket av 
deras kultur och krävde grundläggan-

Tuaregerna utgör ett eget folk, som språkligt hör till den berbiska 
språkfamiljen, men har en egen dialekt. Bland berberspråken finns 
tamashek (tuaregiska), kabyliska, tamazight, rif och tachelhit.

de rättigheter. Mer än 5 000 personer 
skadades.

Berberna utgör ursprungsfolket i 
hela Nordafrika. De mer än tio mil-
joner icke-arabiska invånarna, ber-
berna, i Kabylien är tillsammans med 
tuaregerna – touareg – ursprungsfolk 
i Algeriet. Man har krävt självstän-
dighet, mer kulturella rättigheter och 
autonomi. Efter ”Berberspråkets Vår” 
1980, anses berberna vara motorn i 
demokratirörelsen i Algeriet.
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Demonstration mot höjda matpriser. Alger 7 januari 2011. Foto: anonym.


