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Tunisia
Bodil Fuhr

– De vil påby burka!  
Gjeninnføre polygamiet!  
Og sier ja til å omskjære 
kvinner! 

Lina Ben Mhenni, en av fjorår-
ets favoritter til Nobels fredspris, 
snakker høyt. Så høyt at «kultur-
kjerringene» i Nasjonalgalleriets 
café skvetter av den svartkledde 
jenta med mørkt blikk, punka 
piercing og henna i det hjemme-
klippede håret. 

Denne cyberkrigeren pleier å 
holde oppglødde foredrag om re-
volusjonen, når hun ellers ikke vi-
gler opp en hel verden med ster-
ke meninger og overbevisende 
dokumentasjon som «a tunisian 
girl». Bloggen, som dokumente-
rer «Jasmin-revolusjonen», fra de 
første spirene, frem til i dag, er 
utgitt i bokform og tvinger hen-
ne verden rundt til lansering og 
foredrag. Enda hun helst vil være 
hjemme.

Kvinnene betaler
Fordi landet hennes er i støpeskje-
en og det bokstavelig talt er livet 
om å gjøre at noen gjennomsku-
er de nye makthaverne som er i 
ferd med å etablere seg. Det er i 
Tunis det skjer. Der det moderate, 
islamistiske partiet Ennahda har 
fått flertall, men der de ekstreme 
salafistene vil innføre sharialover 
som kan få en moderne, tunisisk 
kvinne til å rødme av raseri.

– Kvinnene er de første til å be-
tale prisen. De var nyttige under 
revolusjonen, nå behøves de ikke 
lenger, sier Mhenna. 

Hun er trett, sliten av politiet 
som skygger henne og beslagleg-
ger utstyr, frynsete av folk som 
truer henne på livet, utmattet av 
blogging døgnet rundt. Men Lina 
Ben Mhenni bare må fortsette å 
dokumentere, vise den betydeli-
ge fliken av sannhet myndighe-
tene skjuler.

Verre enn verst
Korrupsjonen, nepotismen, poli-
tivolden og medieovervåkingen 
er den samme. Økonomien er ver-
re, arbeidsledigheten er oppimot 
30 prosent og friheten i praksis 
enda mer begrenset. Folk tør ikke 
uttrykke seg fritt av redsel for re-
presalier, ifølge Mhenna.

– De heiser det islamistiske flag-
get på universiteter, truer kvinner 
til å bruke slør, prøver å utsette 
overgangen til ny grunnlov med 
to år til, de vil til og med forandre 
fedrelandssangen. Mange av de 
mest ekstreme islamistene som 
ble arrestert som terrorister un-
der Ben Ali, er i ferd med å utfor-
me landets nye lover.

Sivil styrke
– Var det rett og slett bedre før?

– Jeg angrer ikke på at vi fikk 
styrtet Zine Ben Ali, det var helt 
nødvendig, men vi kjemper en an-
nen og vanskeligere kamp nå. Me-

todene er mer utspekulerte, sier 
Mhenni, som var en av de frem-
ste aktivistene under den arabis-
ke våren.

– Den gode tingen er at det si-
vile samfunnet er sterkere. Vi har 
funnet sammen og funnet støt-
tespillere internasjonalt. Vi vil 
ikke tillate at noen ødelegger de-
mokratiet vi er i ferd med å byg-
ge opp, sier Mhenni, som blant 

annet har 35 000 følgere på Face-
book, hennes favoritt blant de so-
siale mediene.

Ironisk nok var det diktatoren 
Zine al Abdine Ben Ali som insis-
terte på at hver husstand skulle 
ha tilgang til internett. Følgelig 
hadde cyberrevolusjonen alle for-
utsetninger for å lykkes akkurat 
i Tunisia.

– Men det er et tveegget sverd. 
De gamle makthaverne brukte 
nettet til å maskere sannheten, 
innbille oss at alt var ok. Tilgan-
gen var uhyre begrenset. Vi be-
finner oss visstnok etter Kina på 
listen over land med internett-
sensur. De nye makthaverne bru-
ker nettet til desinformasjon, til 
bevisst å spre frykt. For eksempel 
melder de om kidnappinger av 
barn og ukontrollerte skyteepiso-
der. Slik skaper de et effektivt vå-
pen om til søppel, fnyser Mhenni.

Svartmaling
Mange bloggere mistenkeliggjø-
res med propaganda og usannhe-
ter. Mhenni, for eksempel, er blitt 
beskyldt for å være CIA-spion, sio-
nist, prostituert og godt betalt for 
alle sine internasjonale oppdrag.  

I virkeligheten er den 29 år gam-
le kvinnen assistentlærer på uni-
versitet. Hun bor hjemme hos 
foreldrene – av sikkerhetsgrun-
ner – og blogger fordi hun ikke 
kan la være. Fordi hun føler an-
svar og plikt.

Lina Ben Mhenni er flasket opp 
med politisk ansvarsfølelse. Fa-
ren, som følger henne på reiser, 
var selv opposisjonell under det 
forrige diktaturet i Tunis. 

Altoppslukende
Men tid til å være en tunisisk pike 
har hun ikke. Ingen tid til å være 
sammen med kjæresten, ha det 
gøy, gå på kino, gjøre de enkle tin-
gene.

Til gjengjeld føler hun en li-
denskap, en sterk tilfredsstillelse 
i arbeidet for rettferdighet, det å 
kunne bidra med å vise hva som 
egentlig foregår.

– Mange bloggere har gitt opp, 
noen har fått seg jobber i det nye 
regimet, bare noen få holder 
stand. Men det er viktigere nå enn 
noen gang! sier Mhenni og nå blir 
hun høyrøstet igjen. 

Hjertesaker krever et visst vo-
lum.

Med klørne på tastaturet kjemper Lina Ben Mhenni for det tunisiske folkets 
verdighet. Selv er den kjente bloggeren overvåket og forfulgt i hjemlandet.

Kvinner betaler prisen for «Våren»

Fakta

Tunisia

XX 10,4 millioner innbyggere.
XX Utgangspunkt for «den arabiske 
våren» da Mohamed Bouazizi 
17. desember 2010 satte fyr på 
seg selv.
XX 14. januar 2011 flyktet presi-
dent Zine al-Abidine Ben Ali. 
XX Nyvalgt, grunnlovgivende for-
samling fra oktober i fjor  
skal utarbeide landets nye, 
demokratiske konstitusjon.
XX Det islamistiske partiet  
Ennahda har flertall.

Lina Ben Mhenni var en av Nobelprisfavorittene for sin blogg «a tunisian girl». Der kunne hele verden følge 
de første kaotiske dagene i den tunisiske våren. Foto: BodiL Fuhr

KiNA

Åpner for hem-
melige fengsler
En kontroversiell ny lov 
gir politiet i Kina myn-
dighet til å holde folk 
i varetekt i opptil seks 
måneder i såkalte «svar-
te fengsler». 

Den nye loven ble i går 
vedtatt av Kinas nasjo-
nale folkekongress. Et 
overveldende flertall på 
2639 delegater stemte for 
lovendringen, mens 160 
stemte mot og 57 avsto 
fra å stemme. 

Kritiske røster mener 
den nye loven legalise-
rer hemmelig fengsling 
av politiske dissidenter 
i Kina. Det er godt doku-
mentert at slike hemme-
lige fengslinger allerede 
forekommer. (NTB-AFP)

FOLKeKONGreSS

Wen: Kina 
trenger 
reformer
Beijing
 
Det er et akutt behov 
for økonomiske og 
politiske reformer 
i Kina, mener Kinas 
statsminister Wen 
Jiabao. 

– Vi må gjennomføre 
både økonomiske struk-
turreformer og politiske 
strukturreformer, spesi-
elt reformer i lederskaps-
systemet i vårt parti og 
land, sa Wen Jiabao i går. 
Dette er en hastesak, fast-
slo statsministeren, som 
i likhet med president 
Hu Jintao går av neste år.

Pressekonferansen et-
ter det årlige møtet i Fol-
kekongressen varte i tre 
timer.  

Frykter nye tragedier
– Nye problemer har 
vokst frem i Kinas sam-
funn, og uten en grunn-
leggende løsning på 
disse vil slike historiske 
tragedier som kulturre-
volusjonen kunne gjenta 
seg, sa Wen. 

Wen regnes som den 
mest progressive blant 
Kinas øverste ledere. Han 
er blitt stadig mer direk-
te i løpet av sine ti år ved 
makten.

Wen tar til orde for å la 
den kinesiske valutaen 
yuan flyte mer fritt og at 
det samtidig skal holdes 
streng kontroll med in-
flasjon og eiendomsmar-
kedet. Han mener også 
det er nødvendig å kon-
trollere økende gjeld på 
kommunenivå og dem-
me opp for press fra om-
verdenen. Kina regnes nå 
som verdens nest største 
økonomi etter USA, selv 
om flere økonomer har 
reist en debatt om bereg-
ningene av dette. I 2012 
er det  ventet en vekst 
på 7,5 prosent. (NTB-AFP-
Reuters) 


