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Revolusjonsbloggeren
lina Ben Mhenni ble verdenskjent etter at hun ble nominert til Nobel fredspris i 2011. 
gjennom bloggen «a Tunisian girl» viste hun verden sivilbefolkningens Tunisia.  
hun blogger fra ethvert hotellrom. 

Bokintervjuet.
AV CArimA tirillSDottir HeiNeSeN carima@nytid.no

mot. Hun hadde liten anelse om hvilke 
konsekvenser lidenskapen for å blogge 
skulle komme til å få, da hun i 2007 opp-
rettet sin første blogg «A Tunisian girl». I 
dag omtales den som en viktig faktor til at 
Tunisias leder, Zine El Abidine Ben Ali, i 
sitt 23. år som enehersker i Tunisia, rømte 
fra landet den 14. januar 2011.

«Nå er jeg kommet til det som etter mitt 
syn er det avgjørende øyeblikk i vår revolu-
sjon, den 22. mai 2010, dagen da bloggere 
og Facebook-brukere bestemte seg for åpent 
å utfordre sensuren ved å organisere en de-
monstrasjon midt i Tunis. Vi var fast bestemt 
på å sørge for å lage helvete for ZABA (Zine 
El Abidine Ben Ali, anm. red.) og hans seks 
hundre internett-politifolk som satt i kom-
munikasjonsministeriet, og som i hemmelig 
overenskomst med ATI (Tunisian Internet 
Agency) prøvde å bekjempe oss. Stemningen 
hadde hardnet til, og en bølge av sensur ingen 
hadde sett maken til»

– Det viktigste for å skape en endring er 
å være synlig. Både landets styre og verden 
utenfor må til enhver tid få signaler om 
at befolkningen ikke ønsker å innfinne 
seg med urettferdigheten de utsettes for. I 

samfunn der sensur av internett er utbredt, 
er det desto viktigere å vise hva som fore-
går innenfor landegrensene, forklarer Lina 
Ben Mhenni. 

Belønnet med priser
I anledning lanseringen av boka A Tunisian 
Girl – Blogger i den arabiske våren foretar 
hun sitt andre Norgesbesøk. Det første var 
da hun holdt foredrag på menneskerettig-
hetskonferanse i 2011.

Med sine knappe 160 centimeter over 
bakken framstår den lavmælte jenta som en 
lite truende skikkelse. Men for Tunisias re-
gjering skulle engasjementet hennes under 
Jasmin-revolusjonen vise seg å være farlig. 
For dette har Ben 
Mhenni blitt beløn-
net med den tyske 
tv-kanalen Deutsche 
Welles Blogpris. Av 
den spanske avisa El 
Mundo ble hun til-
delt prisen for beste 
internasjonale jour-
nalist. Hun ble også utpekt som favoritt 
til Nobels fredspris i 2011.

– Jeg startet ikke å blogge for å få noen 
belønning, eller berømmelse. Men å få pri-
ser, og å bli utpekt som favoritt til Nobels 
fredspris er selvsagt en stor ære, sier Lina 
Ben Mhenni.

Gjennom sitt uredde engasjement og 
blogginnlegg på engelsk, fransk og arabisk, 
inspirerte hun andre bloggere til å over-
vinne sin frykt for politiet. Ben Mhenni 
var også en av de få bloggerne i Tunisia 
som våget å brukte fullt navn på bloggen.

– Hvordan kan man oppfordre folk til 
å oppsøke gatene og kjempe for frihet, 
samtidig som man gjemmer seg bak falskt 
navn? spør Ben Mhenni. 

Hun legger til at hun også føler en slags 
trygghet ved å være synlig. 

– Å stå fram med navnet mitt har også 
gitt meg en slags trygghet. Skulle jeg for-
svinne, har folk et navn å forbinde meg 
med, og et ansikt å se etter, forklarer 
28-åringen.

Måtte bli synlig
«I likhet med mange unge mennesker i dag 
har jeg en drøm: Jeg vil at verden skal endres. 
Men ingenting kommer til å forandres hvis 
ikke det blir spredd informasjon, hvis ikke 
sannheten blir offentliggjort, hvis vi ikke 
logger oss på. Alle verdens diktatorer er redde 
for skjermen og nettet. For det første de gjør, 
er alltid å ta kontroll over informasjonen. Vi, 
dagens unge, vi behersker den nye teknologien, 

de nye sosiale nett-
verkene som gir alle 
en direkte adgang til 
informasjon og mu-
lighet for å spre den 
videre...»

– Da jeg først 
startet å blogge, 
skrev jeg om alt fra 

musikk jeg hørte på, til personlige hendel-
ser. Men etterhvert som det etablerte seg 
ungdomsopprør mot den stadig voksende 
mediesensuren, engasjerte jeg meg i dette. 
Da Mohamed Bouazizi satte fyr på seg 
selv, bestemte jeg meg for å dekke det som 
skjedde rundt i Tunisia. Dette måtte bli 
synlig for resten av verden. Jeg begynte å 
reise rundt i landet å dekke det som skjed-
de. Journalistene fikk ikke mulighet til å 
gjøre jobben sin, så da måtte jeg gjøre den 
for dem, sier Ben Mhenni.

Så mens myndighetene gjorde alt for å 
sensurere og stoppe bloggen, reiste Ben 
Mhenni rundt i Tunisia for å rapportere 
grusomhetene, som landets myndigheter 
utsatte sivilbefolkningen for. Gjennom 
sterke skildringer av lidelse, tortur og drap 
viste Ben Mhenni verden det tunisiske 

«Journalistene fikk ikke 
mulighet til å gjøre jobben 
sin, så da måtte jeg gjøre 
den for dem.»

Lina Ben Mhenni (28)
■  Blogger, forfatter, 

og lærerassistent 
ved Universitetet i 
Tunisia. 

■  Norgesaktuell med 
boka A Tunisian 
Girl– Blogger i den 
arabiske våren. 

■  Dekket den tuni-
siske revolusjonen 
gjennom bloggen med samme navn. 

■  Les mer her: atunisiangirl.blogspot.com

LINA  BEN  MHENNITUNISIAN GIRLBlogger i den arabiske våren
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28 ÅR. 1,57 METER HØY.  Bloggeren Lina Ben Mhenni var med og fikk Tunisias diktator i kne, men militærregimet tok ikke knekken på henne. Dette er hennes historie fra de utrolige dagene.
DEN ARABISKE VÅREN ble hjulpet fram  av blogger og sosiale medier. Lina Ben  Mhenni var midt i krigen mot den tunisiske  diktatoren Ben Ali. ben Mhenni var midt i krigen mellom nettaktivister, nettpirater og nettpoliti, en krig som foregikk virtuelt, men som utspilte seg med virkelige arres-tasjoner og virkelige o�er.

Vi følger utviklingen fram til 14. januar 2011,  dagen da tyrannen gikk av. Hun  blogget under sitt eget navn og  skrev om saker Tunisias osielle medier overså  eller dekket over, og hun oppmuntret andre til å ikke være redde. Hun brukte alle tilgjengelige sosiale medier til å rapportere om revolusjonen fra dag til dag.
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myndigheter forsøkte å skjule. Gjennom 
bilder og tekst dokumenterte hun lidelsene 
sivilbefolkningen ble utsatt for. Hun snak-
ket med folk, besøkte sykehus, filmet og 
tok bilder til bloggen. 

«En uke etter at opptøyene brøt ut i Sidi 
Bouzid, etter at en ung mann hadde satt fyr på 
seg selv, er det på tide å gjøre opp status. I Sidi 
Bouzid fortsetter opptøyene, og de har spredd 
seg til andre deler av regionen, deriblant Me-
knassy, Menzel Bouzeyen og Mezzouna... »

– Det har vært vanskelig å være vitne 
til all lidelsen som folket mitt gjennom-
lever. Jeg sliter fremdeles med å bearbeide 
de harde inntrykkene jeg fikk, da jeg do-
kumenterte hva det tunisiske folket ble 
utsatt for. Det positive med å oppleve det 
jeg gjorde, var at det fikk meg til å glemme 
min egen frykt. Synet av mennesker som 
var fratatt hjemmene sine, torturert og 
drept fikk meg til å fortsette å kjempe for 
folket mitt, og fortsette å jobbe for en end-
ring, sier den stadig så aktive bloggeren. 

En annen verden
Siden boka for første gang kom ut på 
fransk i juni har Tunisia hatt sitt første 
frie valg. Den 28. november 2011 deltok 
over 90 prosent av landets stemmeberet-
tigede. Valgprosessen møtte ros og aner-
kjennelse, både av landets valgkommisjon, 
og av utenlandske valgobservatører. Valgets 
klare vinner ble partiet An-Nahda, som per 
i dag har 90 av 270 representanter i landets 
grunnlovsgivende forsamling. Men ifølge 
Ben Mhenni har partiet foreløpig ikke 
innfridd hva de lovet.

– Situasjonen er kaotisk. Islamistpartiet 
ødelegger friheten vår. Siden de ble valgt, 
har ingenting blitt endret, slik partiet lov-
te. I stedet bruker de tid og ressurser på å 
fremme en islamistisk politikk som ikke 
gjør annet enn å splitte det tunisiske folket. 
An-Nahda gav oss et løfte om å løse de so-
siale problemene. Slik det nå ser ut, er det 
eneste de har lykkes med det å splitte det 
tunisiske folket. Alle som kritiserer partiet 

blir kritisert for å være vantro, og de som 
er med dem omtales som «ekte muslimer».

Lina Ben Mhenni avbrytes av telefonen 
og begynner å taste. Ute skinner solen, men 
28-åringen, som til daglig er ansatt som 
lærerassistent i lingvistikk ved universite-
tet i Tunisia, har så langt ikke hatt tid til å 
utforske det norske mars-klimaet. Mellom 
intervjuer og lanseringsmøter og reiser, skal 
artikler skrives. Neste destinasjon er Køben-
havn, før turen går tilbake til blogging og 
lærerjobb i Tunisias hovedstad Tunis. 

Før hun reiser seg, ønsker hun få fram 
et siste poeng. 

– Det beste Norge og resten av verden 
kan gjøre for å hjelpe, er å legge press på 
regjeringen. Dette uten å benytte seg av 
militær makt. Situasjonen i Libya var 
en katastrofe. Av dette kan det interna-
sjonale samfunnet kanskje lære at press 
uten militær makt er den beste måten å 
hjelpe landets sivile på, avslutter Lina Ben 
Mhenni. ■

NorgeSAktUell : «Det positive med å oppleve det jeg gjorde, var at det fikk meg til å glemme min egen frykt. Synet av mennesker som var fratatt hjemmene 
sine, torturert og drept fikk meg til å fortsette å kjempe for folket mitt», sier bloggeren Lina Ben Mhenni når vi møter henne på hotellrommet med PC-en. Hennes bok 
A Tunisian Girl – Blogger i den arabiske våren er nå å få kjøpt på norsk. FOTO: NY TID

tendenser.




