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og rebell.
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Messias
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Christian Wallumrød.

Kick-off  
KULTURKIRKEN JAKOB 
19.3

Med lyriker Aina Villanger, 
dansekunstnerne Kristina 
Søetorp og Elisabeth 
Breen Berger 

Flere opplevelser på

www.paskeogpasjon.no
64 dager

25.3 – 27.5
Støttet av Eckbos Legater. Design: Rayon. 

– Vi kan ikke tillate at Tunisia skrus til-
bake, at vi mister rettigheter og at skillet 
mellom religion og politikk blir opphevet, 
sier Lina Ben Mhenni (28). 
 14 måneder er gått siden diktatoren Zine 
el-Abidine Ben Ali ble styrtet. Ben Mhenni 
er på rundreise i Europa for å markedsføre 
sin bok om de dramatiske månedene før 
revolusjonen i Tunisia, som satte i gang 
en flodbølge av opprør i hele den arabiske 
verden. Allerede i 2008 laget Ben Mhenni 
sin første blogg med opposisjonelle, 
politiske tekster, bilder og videoer. I 2010 
startet demonstrasjonene, og da opprøret 
grep om seg, spilte Ben Mhennis blogg 
Tunisian Girl en viktig rolle. Her ble aktivis-
tene mobilisert, og andre bloggere inspirert 
av en uredd informasjonsstrøm levert med 
fullt navn. Da diktatoren var styrtet, ble 
Ben Mhenni nominert til Nobels fredspris. 
Ett år senere fastslår lingvisten og universi-
tetslæreren at revolusjonen bare så vidt er 
begynt.    
 – Ben Alis fall var bare det aller første 
skrittet. Det som gjenstår, er mye vanske-
ligere, og det vil ta mange, mange år å 
fullføre revolusjonen, sier hun. 

Grunnlovsdebatt. Et nytt skritt ble tatt i 
oktober, da landet gjennomførte valg på 
en forsamling som skal utarbeide en ny 
grunnlov i løpet av ett år. Det islamske 
partiet Ennahda vant 89 av 217 plasser, og 
vil få stor innflytelse på hvordan den nye 
grunnloven skal se ut. 

 Ennahda presenterer seg som et 
moderat, islamistisk parti. En beskrivelse 
Ben Mhenni ikke anerkjenner.
 – Nå snakker de om å innføre sharia 
i grunnloven, om å tillate polygami og 
omskjæring av kvinner. Det er forferdelig, 
vi har aldri hørt noe slikt i Tunisia, sier 
Ben Mhenni. 

 28. februar la Ennahda frem et doku-
ment om grunnloven, der det heter at 
«islam har aldri, hverken i sine tekster 
eller i sin historie, hatt et skille mellom 
religion og politikk eller mellom det for-
gjengelige og det åndelige. … Religionen 
er ikke en privatsak, men et offentlig 
anliggende og et levesett».
 – De spiller moderasjonskortet, men 
det vi ser, er noe annet. Jeg håper at 

tunisierne vil protestere og sørge for at 
sharia aldri blir innført i grunnloven, sier 
Ben Mehnni. 

Sekularitet ovenfra. Skillet mellom poli-
tikk og religion ble innført i den tunisiske 
grunnloven av landets første president 
etter frigjøringen fra Frankrike i 1956, 
Habib Bourguiba, og videreført av hans 
etterfølger Ben Ali, som overtok makten 
i 1987. 
 – Er det ikke et paradoks at dere nedkjem-
pet diktatoren bare for å få noe som i hvert fall 
for moderne kvinner synes å være enda verre?  
 – Skillet mellom politikk og religion 
ble innført ovenfra. Ben Ali forbød kvin-
ner å gå med vanlige hodeplagg og nektet 
folk å be i moskeen, noe som ga godt 
grunnlag for religiøs fundamentalisme. 
For mange ble det å stemme på Ennahda 
det samme som å bryte med fortiden. I 
deres hode er et sekulært samfunn det 

samme som et diktatur, sier Ben Mhenni. 
 – Ble du overrasket over at Ennahda fikk 
over 40 prosent av stemmene? 
 – Nei, jeg så det komme. De lovte mye 
i valgkampen og var det best organiserte 
partiet. Og de spilte på religion ved å vise 
til at de var Guds parti. Men jeg var skuf-
fet over resultatet. Nå treffer jeg stadig 
folk som angrer på at de stemte Ennahda. 
 – Hvorfor angrer de? 
 – Fordi partiet ikke holder sine valgløf-
ter, de greier ikke å styre. Vi hadde en 
kuldebølge i vinter, og folk fikk ikke hjelp, 
så flere døde. Nå opplever vi dessuten 
mye vold i landet, og angrep på folks 
frihet. 

Gammel milits. Ben Mhenni peker på 
et mønster: Når aktivistene fra sekulære 
miljøer demonstrerer, blir de møtt med 
vold og tåregass av politi og milits. Når 
islamistene demonstrerer, går alt fredelig 

Fortsatt i kampmodus: Bloggeren og lingvisten Lina Ben Mhenni var en viktig aktør i den tunisiske revolu-
sjonen. Nå kjemper hun mot islamistene som har fått mye makt etter diktatorens fall.      Foto: tove Gravdal

Revolusjonær i fase to
Tunisias internettaktivister 
styrtet en sekulær diktator. 
Nå gjør de opprør mot de 
nye makthaverne –  
islamistene. 

Tove Gravdal

Islamistene har en milits i 
gatene, og en milits på 
internett.
Lina Ben Mhenni, linGvist oG bloGGer

Tunisia

 • Tidligere del av det fønikiske riket med 
Khartago som hovedsete, deretter 
Romerriket og Det osmanske riket. Har 
mange historiske minnesmerker. 

 • Fransk koloni 1883–1956.

 • Styrt av presidentene Habib Bourguiba 
og Zine el-Abidine Ben Ali 1957–2011. 

 • Opprøret mot Ben Ali startet med 
demonstrasjoner i mai 2010. 

 • Ben Ali gikk av og rømte landet 14. 
januar 2011. 

 • Islamistpartiet Ennahda fikk over 40 
prosent av stemmene ved valget på en 
grunnlovgivende forsamling 23. oktober 
2011.  
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SOMMERENS RUNDREISER I ENGLAND
KLASSISKE CORNWALL   25. juni - 8 dager - Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen

Deilige badebyer, engelsk te og historie... Cornwall er England slik du har sett det på de mange gode BBC seriene på TV. Regionen 

har det mildeste klimaet i hele England og rike opplevelsesmuligheter. Vi besøker bl.a. St.Michael's Mount, Lands End, Eden-

prosjektet, og St.Ives. Opphold  på flotte Headland Hotel i Newquay. Etter Cornwall besøker vi kjente steder som Bath, Stonehenge 

og avslutter turen med to netter i metropolen London.

Pris fra kr. 14.990,- p.p.

YORKSHIRE   9. juli - 5 dager - Fly fra Oslo Lufthavn Gardermoen

Middelalderhistorie, "Aidensfield" og praktfulle hager. Yorkshire er det største av de tradisjonelle grevskapene i England, og her 

skal vi søke "vikingerøtter", vi skal farte i sporene fra TV-serien "Aidensfield", vi skal besøke vakre herregårder og praktfulle hager. 

Vi bor i York, og reiser rundt i det vakre grønne og karakteristiske landskapet!

Pris fra kr. 9.980,- p.p.

Prisene inkluderer fly t/r Oslo - England, opphold på gode hoteller, frokost og middag hver dag, (1 lunsj på Yorkshire tur), 

alle utflukter, innganger og lokale guider etter innholdsrikt turprogram, norsk reiseleder med på turen.

for seg. Hun sier at politiet, som før 
tjente Ben Ali, nå går islamistenes ærend. 
Innenriksdepartementet styres av en poli-
tiker fra Ennahda. Og enda verre: 
 – Ben Alis banditter er nå blitt 
Ennahdas banditter. Dette er uoffisielle 
militsgrupper, som alltid er der når vi 
demonstrerer, for å jule opp folk. De er 
godt organisert, og har snudd kappen 
etter vinden. De tjener dem som har 
makten, sier Ben Mhenni. 
 
Niqabstrid. Det humanistiske fakulte-
tet ved universitetet i Manouba, ikke 
langt fra hovedstaden Tunis, er blitt en 
slagmark for den voksende konflikten 

mellom sekulære og islamister i Tunisia. 
Fakultetets dekan Habib Kazdaghli har, 
i tråd med lovverket under det forrige 
regimet, nektet adgang for kvinnelige 
studenter kledd i niqab, altså et plagg 
som dekker hele ansiktet. Det er blitt 
kritisert av Moncef Ben Salem, undervis-
ningsminister fra Ennahda. 
 Siden slutten av november har det vært 
demonstrasjoner ved fakultetet. 7. mars 
ble flere skadet da konservative muslimer, 
salafister, og aktivister fra studentorgani-
sasjonen Uget barket sammen. Salafis-
tene firte det tunisiske flagget og heiste 
i stedet et flagg der det sto: «Gud er stor, 
Muhammed er hans profet». 

 Uget, internettaktivister som Ben 
Mhenni og islamistene kjempet sammen 
mot Ben Ali. Nå ser det ut til at de vender 
seg mot hverandre. 
 – Ennahdas folk har lyktes med å snu 
oppmerksomheten fra Tunisias egentlige 
problemer, som er sosioøkonomiske, til 
en debatt om religiøs identitet. De har 
lyktes i å dele befolkningen mellom mus-
limer og ikke-troende. De har stemplet 
meg som ikke-troende, selv om jeg er 
muslim, bare fordi jeg kritiserer maktha-
verne, sier Ben Mhenni. 
 Hun kan ikke huske at noen ropte 
islamske slagord i demonstrasjonene før 
Ben Alis fall. Nå hører hun dem ofte. 

 – Er du redd? 
 – Nei, ikke i det hele tatt, for disse 
folka er ikke særlig modige. Islamister 
som kritiserer oss på nettet, gjør det 
anonymt, de er noen feiginger. Folk på 
venstresiden, som faren min, ble fengslet 
og torturert under Ben Ali. Mens islamis-
tene rømte landet. Selv ikke i eksil våget 
de å kritisere Ben Ali. Og likevel spiller de 
offerrollen. 

Informasjonskamp. Tunisias presse 
er som før, den snakker med makten, 
hevder Ben Mhenni. I likhet med politi 
og milits har redaktørene snudd kappen 
etter vinden. Derfor er bloggene, Face-
book og Twitter like viktig som før Ben 
Alis fall. Men Ben Mhennis blogg er ofte 
utsatt for hackeforsøk. 
 – Islamistene har en milits i gatene, og 
en milits på internett. De er særlig aktive 
på Facebook, der de setter i gang løgn-
kampanjer og sprer rykter om dem som 
våger å kritisere regimet. Mange av dem 
er unge, ned til 14-15 år. Det er slitsomt, de 
gjør det på heltid, mens jeg har en annen 
jobb å passe.
 Lina Ben Mhenni ser sliten ut i lyset 
fra en skarp vårsol i Oslo. Helsen hennes 
er skral, hun hadde nyresvikt og fikk 
transplantert inn en nyre fra moren for 
fem år siden. Kampanjene mot henne 
tærer på kreftene, men å gi opp? Nei. Hva 
med å bli politiker og stille til valg når 
grunnloven er ferdig og et nytt parlament 
skal velges innen årets utgang? 
 – Nei, noen er skapt for å drive med 
politikk. Jeg kan gjøre bedre nytte for 
meg utenfor ved å fortsette å kjempe for 
våre rettigheter, sier Lina Ben Mhenni.

Konfliktsentrum: Fire niqab-kledde studenter ved Manouba-universitetet startet en sultestreik 17. januar i protest mot at de blir nektet adgang. Siden november har 
det vært sammenstøt mellom salafister og sekulære på campusen, der bildet er tatt 7. mars.       Foto: Fethi Belaid/Scanpix  

Nå snakker de om å inn-
føre sharia i grunnloven, 
om å tillate polygami og 
omskjæring av kvinner.
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