
 

 L'acte désespéré de Mohamed Bouazizi, qui « préfère mourir plutôt 
que de vivre dans la misère », provoque la colère parmi les 
habitants de Sidi Bouzid  

 

 

Manifestation le 20 
janvier 2011 à Tunis 
devant le siège du parti 
au pouvoir qui sera 
dissous deux mois plus 
tard. (opløst) 

Traduction danois - français      

Mohamed Bouazizi var en ung tunesisk mand, der i 2010 begik selvmord som 26 årig. Hans far døde da 
Mohamed var tre år gammel. Hans mor var fattig og havde mange børn. Mohamed havde en bachelor i 
historie, men han kunne ikke finde noget arbejde.  

Så begyndte han at sælge frugt og grøntsager på gaden for at kunne hjælpe sin mor og for at give hende 
lidt penge. Men han havde ikke nogen tilladelse. Lidt efter kom en kvindelig betjent og hun fornærmede 
ham og stak ham en lussing. Så konfiskerede hun hans arbejdsredskaber: en frugtvogn og en vægt.   

Beslutningen om Mohamed’s selvmord var sandsynligvis en protest mod en håbløs situation og en stor 
konfrontation med politiet. Således satte Mohamed ild til sig selv midt på gaden og han døde to måneder 
senere på et tunesisk hospital på grund af  alvorlige forbrændinger. 

Denne tragiske hændelse startede oprøret mod den siddende tunesiske regering. Efterfølgende blev 
Mohamed Bouazizi gjort til et symbol for demonstrationerne og protesterne, der bliver kaldt for 
Jasminrevolutionen eller det arabiske forår.  
 
Disse folkelige protester tvang landets præsident Zine el-Abidine Ben Ali til at forlade landet for at flygte 
til Djeddah, i Saudi-Arabien. Således begyndte det arabiske forår i Tunesien, i Nordafrika, men oprøret 
fortsatte med at brede sig i den arabiske verden.  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Rassemblement_constitutionnel_d%C3%A9mocratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rassemblement_constitutionnel_d%C3%A9mocratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Djeddah


 

Vocabulaire : at begå selvmord (1): se suicider   

med en bachelorgrad i historie : (f): diplômé d’une licence en histoire     

tilladelse (f): autorisation   en kvindelig betjent (f): policière    

at fornærme nogen (1): insulter quelqu'un  at stikke nogen en lussing (1) : gifler quelqu'un                     

at konfiskere (1) :confisquer (1) : tager objekt      arbejdsredskab (m):  outil de travail   

frugtvogn (f): charette        vægt (f): balance  

 håbløs (adj): désespéré    at sætte ild til sig selv (u) : s’immoler par le feu 

midt på gaden = en pleine rue   forbrænding(f): brûlure    

hændelse (m): événement   siddende (adj) = actuel 

at blive gjort til (u): devenir   folkelige (adj): populaire   

at tvinge nogen til at (1): forcer quelqu'un à  at flygte til (u): s’enfuir à  

Saudi- Arabien (f): Arabie saoudite   at brede sig  (3): se répandre   

at være på vej mod (u): être en route vers    

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabie_saoudite


 

 

 


