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De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika (77) is al
een tijdje niet meer in het openbaar verschenen. Vorig
jaar werd hij door een beroerte getroffen en sindsdien
heeft hij maar twee kabinetszittingen bijgewoond.
En toch zal de langstzittende president van Algerije de
verkiezingen van vandaag waarschijnlijk winnen. Vorige
keer, in 2009, won hij met liefst 90 procent van de
stemmen. Niet omdat hij zo populair is, maar omdat de
controle van het apparaat zo sterk is. Daardoor is Alge
rije het enige land in de regio waar de Arabische Lente
geen wortel heeft geschoten.
Zijn aanhangers zijn hem nog altijd dankbaar voor de
rust die hij in het land heeft gebracht nadat het leger
de islamistische rebellen van het Fis had uitgeschakeld.
Maar de oppositie vraagt de verkiezingen te boycotten
omdat de president zo onzichtbaar is als gevolg van zijn

zwakke gezondheidstoestand. Een groep jongeren onder
de naam ‘Barakat’ (het is genoeg, red.) is een campagne
begonnen tegen een nieuwe ambtstermijn voor de presi
dent.
Maar ze vormen een kleine minderheid. Ondanks de to
renhoge werkloosheid van dertig procent kiezen vele Al
gerijnen nog liever voor een inerte, oude president dan
voor onzekerheid.
De politieke apathie zou zich wel eens kunnen vertalen
in een zeer lage opkomst. En dat is waar de oppositie
op rekent. (hco)

De beelden van fotograaf Nick Hannes op deze pagina’s
werden gemaakt in het kader van een langlopend Middellandse
Zeeproject, dat zal uitmonden in een boek.

Leden van de ngo SOS Disparus tonen foto’s van verdwenen verwanten tijdens hun wekelijkse protestactie in Al
giers. De jongeren verdwenen nadat ze gearresteerd waren door de politie tijdens de bloedige burgeroorlog in de
jaren negentig. De betogers vragen opheldering van de overheid en een internationaal onderzoek. De actie vindt al
18 jaar elke week plaats.

Een deels ingestorte straat in de populaire historische wijk Sidi El Houari in Oran. De wijk is genoemd naar een imam die leefde van 1350 tot 1439.
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De Middellandse Zee bij Algiers. De man op het anker heeft er geen oog voor.

Islamitische
hoofddoeken te
koop op de markt
in de Bab El Ou
edwijk van Al
giers.

Opgestapeld vuilnis in de Kashba, het oudste stadsdeel, van Algiers. De Kashba staat op de Unescolijst met Werelderfgoed.

Een deels ingestorte straat in de populaire historische wijk Sidi El Houari in Oran. De wijk is genoemd naar een imam die leefde van 1350 tot 1439.


