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Terroristen i Toulouse 
Anteckningar om Frankrikes algeriska historia 

av Alice Petrén 

ALGERIET ÄR INTE längre en del av Frankrike, men 
relationen fortsätter att kasta sin skugga över fransk 
inrikespolitik, terrorsituation och förortsproblematik. 
Förhållandet Paris-Alger är intensivt och komplicerat 
och för varje politiker i Frankrike med 
presidentambitioner är det ofrånkomligt. Algeriet hade 
egna parlaments-ledamöter i Paris och var inte bara en 
koloni. Efter ett blodigt krig kom skilsmässan 1962.   

Att algeriska flaggor vajar på Place de la Bastille den  
6 maj 2012 för att hylla att socialisten François Hollande 
blivit president fördöms av Nationella fronten. Den 
grön-vita flaggan förbjuds i Nice inför matcher i 
fotbolls-VM 2014. Tygsymbolen vittnar om närheten 
till Algeriet i Frankrike. Många miljoner algerier har 
invandrat till Frankrike och deras barn och barnbarn 
glömmer inte sina rötter.  

Terroristen i Toulouse, Mohamed Merah, inledde i 
mars 2012 vad som i Frankrike kallas terrorism 3.0. Han planerade själv sina attentat. Var det en 
tillfällighet att han var son till ett algeriskt par? Hans brutala dödande har följts av 
dödskjutningarna på satirtidningen Charlie Hebdo och musikscenen Bataclan samt med 
lastbilsattacken mot 14 juli-firarna i Nice. Gärningsmännen är ofta fransmän som vuxit upp i 
försummade förorter, men med en bakgrund i Algeriet eller forna kolonier i Afrika.  

Högerextremisten Jean Marie Le Pens politiska engagemang är sprunget ur hans bakgrund 
som kombattant i Algeriet. Dottern Marine Le Pen, som kandiderar i vårens presidentval, leder 
nu det främlingsfientliga partiet Nationella fronten. Hon har muslimer som måltavla. Den 
algeriska flaggan har figurerat på partiets valaffischer som en negativ symbol.  

ALICE  PETRÉN var i närmare ett decennium Sveriges Radios Sydeuropakorrespondent. Hon har 
tidigare (2015) publicerat boken ”Made in France – stolthet och nationalism”.  
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