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Nu al haasten de democratische en religieuze aasgieren zich om
deze revoltes te recupereren met politieke doeleinden. Ze eisen hervormingen of een verandering van het regime en proberen zo de
woede die zich richt tegen elke vorm van regime of macht te kanaliseren. Ze bereiden reeds het erna voor, met het oog op de vervanging van de dictatoriale controle door een democratische controle
– met andere woorden, ze willen de overheersing wat bijschaven
om haar weer aanvaardbaar te maken.
Wij die hier leven onder een democratisch regime, wij kunnen
zonder blikken of blozen zeggen dat de democratische vrijheden
ons nooit vrijgemaakt hebben, ook al zijn de levensomstandigheden hier minder hard dan onder een dictatuur. De vrijheid waarnaar wij verlangen, die vrijheid is totaal en onvoorwaardelijk. Daarom verwarmt deze insurrectionele wind in Tunesië en Algerije, net
zoals die van Griekenland in december 2008 of die van november
2005 in Frankrijk, onze harten.
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Daarom willen wij olie op het vuur gooien en deze revolte
verspreiden. Hier, overal, nu en altijd.
De revolutie moet vanuit de achterbuurten komen, aangezien
van bovenaf slechts kogels en matrakslagen komen.
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Tegen de Staat, het geld en de
macht
Sinds het begin van dit jaar wint de ellende aan terrein in de Magreb. De voedselprijzen schieten de hoogte in. Er is alsmaar minder
werk, waardoor het reeds armzalige spectrum aan manieren om te
overleven nog meer gereduceerd wordt. Het magische woord ‘crisis’ wordt weer bovengehaald om ons te doen geloven dat ellende
en revolte nieuwe fenomenen zijn die alleen door crises teweeggebracht worden, terwijl ze even oud zijn als het geld en de autoriteit.
In Tunesië waren enkele vonken genoeg om het vuur aan de lont
te leggen in een reeds erg explosieve situatie… tot in Algerije.
De flikken worden aangevallen; administratieve gebouwen,
scholen, douaneposten, opslagplaatsen voor koopwaar, commissariaten, autodealers, banken en winkels komen in het vizier van de
opstandelingen; gecoördineerde blokkades van de wegen proberen
het land plat te leggen. In tegenstelling tot wat de macht en de
journalisten ons vertellen, beperken deze rellen zich niet tot een
aantal denkbeeldige categorieën (‘jongeren’, ‘studenten’, ‘werklozen’, ‘extremisten’), maar uiten ze zich op een diffuse manier. En
de doelwitten zijn duidelijk.
Het antwoord van de Staat is al even duidelijk: in Tunesië antwoorden de flikken op de stenenregens met sluipschuttergeweren.
Reeds tientallen mensen werden vermoord. Ook in Algerije is de
repressie bijzonder brutaal: duizenden arrestaties, folter, opsluiting
in concentratiekampen en moorden. Zoals altijd, zoals overal, probeert de sociale oorlog zich een weg te banen en roept iedereen op
om kant te kiezen.
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