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Politie Tunis sluit in ramadan cafés

prijs € 1,75 zaterdag

Karim Benabdallah, administrator van de Facebookpagina en -groep #Fater (voor
wie niet vasten tijdens de ramadan), in café Manhattan in Tunis.

Etoile nu Nord, een van de weinige cafés die open zijn tijdens de ramadan in Tunis. Tot ergernis van moslims die niet vasten,
sluiten politieagenten soms cafés vanwege de ramadan. ‘Het ligt allemaal erg gevoelig’, zegt een café-eigenares.

…Twee
…
weken na de bloedige aanslag
in de badplaats Sousse, is de politie
druk met het sluiten van cafés die
overdag open zijn tijdens de ramadan.

Dit jaar werden in de eerste week van
de ramadan al vier cafés gesloten.
‘Zorgwekkend’, vindt Benabdallah. Hij
begrijpt niet dat er nu ook cafés worden
gesloten in wijken van Tunis waar veel
buitenlanders komen. ‘Zo maak je het
niet aantrekkelijker voor toeristen.’
Volgens hem wil de islamitische partij
Ennahda – na de revolutie de grootste
partij en nu de tweede – met dit soort
acties even hun spierballen laten zien.
Het zijn volgens hem agenten die op
eigen houtje handelen in de hoop
steekpenningen binnen te slepen.
Benabdallah stopte ruim tien jaar geleden met vasten, omdat hij het niet
prettig vond om een maand lang weinig
productief te zijn. De meeste Tunesische jongeren vasten volgens hem niet.
Ze kunnen daar alleen niet openlijk
voor uitkomen. Tunesiërs die het zich
kunnen veroorloven, plannen tijdens
de ramadan een vakantie naar het buitenland.
‘Ik vind dat het ieders eigen keuze zou
moeten zijn’, benadrukt de blogger, die
vertelt ook een Facebookgroep te beheren voor mensen die een restaurant
zoeken om ’s avonds het vasten te verbreken. Het café waarin hij zit, is vlak
bij een ziekenhuis. ‘Er komen hier veel
zieke mensen en die hoeven niet te vasten. Daarom zijn we open’, beweert de
ober, die zelf wel vast. ‘Niet makkelijk
om dan dit werk te doen’, zucht hij.

…‘Er
… is geen Tunesische wet die
openstelling verbiedt’, klagen tegenstanders. Maar niet te luid.

▶▶Tunis

Een van de serveersters, een jonge
vrouw met roze hoofddoek, gaat de
klanten langs in een café in een buitenwijk van Tunis, waarvan de ramen met
papier zijn beplakt. ‘We moeten helaas
sluiten’, zegt ze. Bij de bar staan twee
agenten in burger. Ze zeggen dat het
café een vergunning aan moet vragen
bij de gemeente om open te mogen blijven tijdens de ramadan, de islamitische
vastenmaand. ‘Maar er bestaat helemaal geen wet die dit verbiedt!’, zegt
een van de klanten verontwaardigd. Er
volgt een woordenwisseling.
In de Facebookgroep #Fater, wat ‘iemand die niet vast’ betekent, verschijnt een uurtje later een foto van
een kopje koffie in het bewuste café.
Het café is weer open, schrijft een bezoekster. Het is een van de kanalen op
sociale media waarop Tunesiërs die
niet vasten elkaar op de hoogte houden van de weinige cafés en restaurants die overdag open zijn.
Karim Benabdallah, een 38-jarige com-

municatiespecialist en blogger, begon
de groep twee jaar geleden. ‘We moeten onze rechten die we door de revolutie hebben gekregen, verdedigen’,
legt hij uit in Café Manhattan in de zakenwijk van Tunis. ‘Als we dit toestaan,
gaat het steeds een stapje verder achteruit.’
Hij voegt eraan toe dat hij vindt dat de
politie veel tijd en energie verliest met
dit soort onbelangrijke zaken. Zo werden er ook twee mensen opgepakt omdat bij een controle bleek dat ze een
paar blikjes bier vervoerden tijdens de
ramadan. ‘In plaats van zich op het terrorisme te concentreren, steken ze hun
tijd en energie in dit soort zaken. Betreurenswaardig’, zegt Benabdallah. Op
sociale media krijgt hij bijval.

spierballen

In de jaren zeventig en tachtig kon er
gewoon nog wat gedronken en gegeten
worden op terrasjes. President Habib
Bourguiba die van 1957 tot 1987 aan de
macht was, dronk zelfs demonstratief
een glas jus d’orange op tv tijdens de
ramadan. Oud-dictator Zine al-Abidine
Ben Ali maande vanaf de jaren negentig
cafés om hun ramen te camoufleren en
de terrassen te sluiten. Vlak na de revolutie in 2011 werden een aantal cafés
die openbleven door salafisten aangevallen en sloot de politie ook voor het
eerst enkele cafés.

Volgens hem heeft de eigenaar voor de
ramadan een vergunning gekregen van
de politie om open te blijven.
‘Zo’n vergunning bestaat niet’, zegt
Benabdallah resoluut. ‘En ook geen wet
of richtlijn die verbiedt dat restaurants
en cafés overdag openblijven tijdens de
ramadan.’ Verschillende advocaten bevestigen dat. Toch protesteren de horecamedewerkers niet als de politie
langskomt. In Tunesië kun je maar beter uit handen van de politie blijven.

te gevoelig

‘Ik schaam me voor dit land’, roept een
meisje met zwarte krullen boos, terwijl
ze het café uitkomt dat vandaag voor de
tweede keer dicht moet op last van de
politie. Een tachtigjarige oud-diplomaat, die er elke ochtend de krant leest
en vanwege een leverziekte niet vast,
schuifelt niet-begrijpend naar buiten.
Een jonge webdesigner, die hier vaak
gaat zitten werken, besluit maar te
gaan kijken of een ander café, tien minuten verderop, open is.
De rolluiken zijn naar beneden, maar
binnen blijkt het propvol en het staat
nog blauwer van de rook dan normaal.
Administratief medewerker Mohamed
Ali Ayari (40) en zijn collega drinken er
een zoet citroensapje. ‘We kunnen niet
zonder sigaretten’, geven ze toe. En ook
is vasten moeilijk te combineren met
hun zestigurige werkweek. Inshallah,

als god het wil, lukt het ze in de toekomst wel weer om te vasten, want,
leggen ze uit, niet vasten is haram, ofwel verboden volgens de islam. Net als
veel Tunesiërs die niet vasten, houden
ze dit verborgen voor hun collega’s en
familie. ‘Overdag eet ik zo min mogelijk, want anders merkt mijn vrouw
’s nachts dat ik geen honger heb’, zegt
Ayari met een grijns.
De eigenares, die niet met naam genoemd wil worden, zegt open te blijven
omdat er veel buitenlanders komen.
Bovendien heeft ze veel kosten die gewoon doorlopen en kan haar personeel
ook niet een maand zonder salaris. Niemand weet precies wat de regels zijn,
zegt ze. ‘Er is geen wet.’ Dan zegt ze
plotseling: ‘Het ligt allemaal erg gevoelig. Ik wil er verder liever niets over
zeggen.’
Het café dat eerder gesloten is, is twee
dagen later weer open. Een vergunning
hebben ze nog niet en of ze open kunnen blijven is onzeker, vertelt de ober.
‘Niets is zeker. In Tunesië moet je
meestal onder de tafel betalen’, zegt hij
zachtjes.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken
en de politie geven geen opheldering
over de regels. Het ministerie maakte
wel bekend vier agenten uit Tunis en
Monastir ontslagen te hebben, omdat ze
‘misbruik’ van hun macht hebben gemaakt toen ze cafés hadden gesloten. <
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