Fyra kvinnor skrev
årets bästa böcker
n Fyra kvinnor
skrev årets
bästa böcker.
De får
Augustpriset.
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Lydia Sandgren Lydia Sandgren.
får pris för sin
bok Samlade verk.
Kristina Sigunsdotter och
Ester Eriksson skrev årets bästa
bok för barn. Det är Humlan
Hanssons hemligheter.
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Den bästa faktaboken handlar
om hur samerna tvingades bort
från sitt land.
Elin Anna Labba skrev
Herrarna satte oss hit.

En krog i Malmö stänger för kvällen. Krogar får inte sälja alkohol efter klockan tio på kvällen just nu.
Stormköket är årets julklapp.

Hårdare regler i Sverige
att vi inte ska resa i onödan.
Vi ska helst inte träffa fler
människor än dem vi bor med.
Vi ska hålla avstånd till andra.

Det är för att vården
ska klara av att ta hand om
alla som blir sjuka.
Reglerna är bland annat

Några städer stänger också
platser dit många människor
brukar gå. Till exempel
simhallar och gym.

n Varje år säger företaget HUI
vad de tycker är årets julklapp.
Det ska vara något aktuellt.

Krogar och restauranger
får inte sälja alkohol
efter klockan tio på kvällen.

I år är det stormköket
som är årets julklapp.
Med ett stormkök kan du
laga mat ute i naturen.
Under tiden med viruset corona
har det blivit extra populärt
att vara ute i naturen i Sverige.

De hårdare reglerna
ska gälla i några veckor.
Om många följer råden
och färre blir smittade
kanske vi får resa på julen.

Dags att tända ljuset

Regeringen ska köpa vaccin till alla
I Sverige kanske folk kan få
vaccin i januari nästa år.
De som har störst risk att bli
svårt sjuka ska få vaccin först.
USA och flera andra länder
tror att de kan börja med vaccin
redan i december.

Sveriges regering har hittills sagt
att de ska köpa tre olika sorter.
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n Det finns ännu inget färdigt
vaccin mot viruset corona.
Men flera vaccin är på gång.
Tester visar att flera vaccin
verkar fungera bra.

– Om de blir godkända
har vi vaccin till över tio miljoner
människor. Alltså alla i Sverige,
säger ministern Lena Hallengren.
Men många svenskar säger
att de inte vill ta vaccin.
De är rädda för att vaccinet
ska göra dem sjuka.
8 SIDOR/TT

En person får ett vaccin.

n Julen
närmar sig.
I år kommer
julen att bli
annorlunda
för många.
Någon tänder ett ljus.
Viruset
corona gör
att vi kanske inte kan träffas
som vanligt.
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n Fler blir sjuka av viruset
corona. Därför har hela Sverige
fått hårdare regler för att försöka
minska spridningen.

Laga mat i naturen
med årets julklapp

Men på söndag är det ändå
första advent. Då tänder många
det första ljuset i sin ljusstake.
När fyra ljus är tända är det jul.
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Alla vuxna får inte rösta
FOTO: JESSICA GOW /TT

Demokrati 100 år
I år skriver 8 Sidor extra mycket
om demokratin i Sverige.
Texterna har vi samlat på vår sajt:
8sidor.se/demokratin-100-ar/

n Alla vuxna som bor i Sverige
får inte rösta i valet till riksdagen.
Du måste vara svensk medborgare
för att få göra det.
Det var inget konstigt
för politikerna
för hundra år sedan.
Då fanns det inte
så många människor
från andra länder i Sverige.

Människor som är på väg till en lokal för att rösta. Du måste vara svensk medborgare för att få rösta i valet till riksdagen.

Men efter andra
världskriget
Martin Ericsson.
kom det många
invandrare till Sverige
för att jobba.
Och senare också flyktingar.
Då fanns det plötsligt många
människor från andra länder
som bodde i Sverige.
De betalade skatt i landet,
men de fick inte vara med
och bestämma.
Då började politikerna
att prata om saken.
På 1970-talet fick de som inte
är medborgare rätt att rösta
i kommunen och i regionen.
– Det var för att invandrare
skulle bli en del av samhället.
Det kallas för integration,
säger Martin Ericsson.

De gula lapparna är för valet till riksdagen.

Politiker i partierna
Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet tyckte då
att invandrare skulle få rösta
också i valet till riksdagen.
Men andra politiker
tyckte inte det.
Därför har den lagen blivit kvar.
– Svenska medborgare
har vissa skyldigheter
som invandrare inte har.
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Det säger
Martin Ericsson
som är forskare
på Lunds
universitet.
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– På den tiden
var det självklart
att bara svenskar fick rösta.

Du kan vara hemlig med vad du röstar på.

Till exempel att göra
värnplikt i militären.
– Därför tyckte många politiker
att du måste vara medborgare
för att få rösta till riksdagen,
säger Martin Ericsson.
I dag är det ganska tyst
om frågan. Politikerna pratar inte
om att invandrare ska få rätt
att rösta till riksdagen.

Men du får alltså
rösta i valen
till kommunen och regionen
om du är invandrare.
Då måste du ha bott
i Sverige i tre år.
Fast inte om du kommer
från ett land i EU.
Då får du rösta direkt.
MARTIN HANBERG
martin.hanberg@8sidor.se

Många kommuner följer inte lagen om barn
jobbar som den nya lagen säger.
De flesta gör inte det.
Därför tycker Bris
att det finns risk
att barn inte får den hjälp
som de har rätt till.

Organisationen Bris
har undersökt
om kommunerna i Sverige

– Varje barn måste få sina
rättigheter. Det ska inte spela
någon roll var i Sverige du bor,

säger Magnus Jägerskog
som jobbar på Bris.
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n Sedan den 1 januari i år
är barnkonventionen
en lag i Sverige.
Därför är det nu extra noga
att Sverige skyddar
barnens rättigheter.

Bris säger att det hittills
bara är var tionde kommun
som följer lagen helt.
Det var 182 kommuner
som var med i undersökningen.
8 SIDOR
8sidor@8sidor.se

Två barn som leker i snön.
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– Ställ in den stora
shoppingen före jul
Och på fredag
är det Black friday.
Det är en dag
då många butiker
lockar med billigare saker.
Det är för att många
människor ska handla.
Det brukar vara starten
på julhandeln.

Han tycker inte att vi
ska gå och handla
om vi måste trängas.

Men människor
ska helst inte gå i butiker
och köpa saker just nu.
Det säger råden om corona.
Det finns risk
att det blir trångt.
Då sprids viruset lättare.

Många säger att de kommer
att köpa nästan alla
julklappar på internet i år.
Beställningar från internet
måste du ofta
hämta på posten
eller i en butik.
Då kan det bli trångt ändå.

Ett skyltfönster med julpynt.

Därför är det bra att välja
att paketen skickas hem
till dig i stället.
Det tycker ministern
Ibrahim Baylan
och flera experter på handel.

Fel att förbjuda slöja
n Kommunerna Staffanstorp och Skurup
ville förbjuda flickor att ha slöja i skolan.
Men nu blir de stoppade.
Det är mot lagen att förbjuda sådant.
Det säger domstolen Förvaltningsrätten.
Domstolen har undersökt både svenska
lagar och lagar i EU som gäller
i Sverige. Staffanstorps kommun
säger att de ska klaga på domen.
De vill fortsätta med förbud mot slöjor.

– Gör allt du kan för att
minska trängsel och för att
minska smittan inför jul,
säger Johan Carlson
på Folkhälsomyndigheten.

Skansen stänger

MARIE HILLBLOM
marie.hillblom@8sidor.se
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– Ställ in den stora
shoppingen före jul.

Under tiden med
viruset corona handlar
fler på internet.
Handeln på internet
kommer att ha ökat
med över 30 procent
innan året är slut.

I dag är var femte person
som gör värnplikten en tjej.
Det berättar Sveriges Radio Ekot.

n Djurparken Skansen
i Stockholm stänger
i några veckor.
Det beror på
viruset corona.
Människor får inte
samlas i stora grupper.
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Det säger ministern
Ibrahim Baylan.

n De som utbildar militärer i Sverige
vill att fler tjejer ska vilja göra värnplikten.
Värnplikten är en utbildning
för att lära sig att vara soldat. Soldaterna
ska försvara Sverige om det blir krig.
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n Nu börjar många
att handla julklappar.

Fler tjejer ska bli militärer

Det är första gången
Ett lodjur på Skansen.
på 129 år
som Skansen stänger.
Liseberg i Göteborg
och Gröna Lund i Stockholm
är två andra parker som har stängt.

De vill undersöka Estonia
n År 1994 sjönk färjan Estonia
i Östersjön. Fler än 800 människor dog.
För några veckor sedan blev det känt
att det finns ett hål i Estonia.

Hanna Sandström är 17 år gammal.

Zaniar Ibrahim är 16 år gammal.

Estlands regering vill skicka ner dykare
till färjan för att undersöka hålet.
Sveriges regering har varit tveksam.
Men en särskild grupp i riksdagen
vill nu att Sveriges regering
också ska säga ja till dykningar.

n Viruset corona sprider sig
mest bland unga människor
just nu.
Myndigheterna kämpar
med att få unga att förstå
att de inte ska träffas
i stora grupper.
Hela Sverige har fått
extra hårda regler

om att vi inte ska samlas
i stora grupper.
Hanna Sandström är 17 år.
Hon tror att unga vet
vad som gäller.
– Jag tror att alla unga vet.
Men jag tror inte
att de bryr sig så mycket,
säger hon.
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– Unga bryr sig inte
Zaniar Ibrahim är 16 år.
Han ser på tv extra mycket nu
för att få veta vad
som händer med viruset.
Men han tycker
att myndigheterna borde
berätta mer i olika appar
på internet. Där läser Zaniar
Ibrahim också nyheter.
8 SIDOR/TT

n Förra veckan var det hårda vindar
på många platser i Sverige. I Skåne
passade några surfare på att ge sig ut
på de höga vågorna i Öresund.

VÄRLDEN
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Bråk om minkar i burar
n Det har blivit bråk om minkar i burar
i Danmark. Regeringen bestämde
att minkarna skulle bli dödade.
Många är smittade av viruset corona.
Men det fanns ingen lag för det.
Regeringen fick mycket kritik.
En minister slutade.
Men nu har regeringen tillsammans med
några partier bestämt om en ny lag.
Den säger att alla minkar i burar får dödas.

Japan ska minska utsläpp
n Landet Japan släpper ut mycket gaser
som är dåliga för klimatet.
Gaserna gör klimatet på jorden varmare.
Men förra veckan bestämde
landets regering att Japan ska minska
de dåliga utsläppen.
År 2050 ska landets utsläpp
inte värma upp klimatet.

Politiker i staden Poitiers har bestämt att göra allt de kan för att inte skada klimatet.

Den franska staden
vill rädda klimatet

Hot om attack i Etiopien
n Det är våld i området Tigray
i norra Etiopien. Regeringens soldater
och soldaterna i Tigray skjuter
på varandra.
Ledaren i Etiopien heter Abiy Ahmed.
Han har sagt att soldaterna i Tigray
måste ge upp. Annars kommer regeringens
soldater att attackera huvudstaden
i Tigray. Staden heter Mekele.
De som jobbar på FN är oroliga.
De säger att vanliga människor
i Mekele måste skyddas mot striderna.

n Flygplatsen i den franska
staden Poitiers ska stänga.
Det har stadens
borgmästare bestämt.
Hon heter
Léonore Moncond’huy.
Hon gör det
för att rädda klimatet.
Hon säger att det är
nödvändigt för att det ska
finnas en framtid.

Man död i protester

– Det är rätt sak att göra
om vi verkligen ska ta frågan
om klimatet på allvar,
säger hon.

n Förra veckan dog en man som var med
i protesterna i Belarus.
Mannen heter Roman Bondarenko.
Han blev slagen av maskerade män.
Han dog av sina skador.
Folk i Belarus har protesterat
i flera månader. De vill ha mer demokrati.
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Efter mannens död blev många arga.
Fler människor än vanligt protesterade
i huvudstaden Minsk.

n Den här lilla ugglan har varit på en
lång resa i USA. Den hade fastnat i en gran.
Granen skulle bli julgran i New York.
Ugglan följde med lastbilen med granen
i 270 mil innan den blev upptäckt.

Hon säger också att
flygplatsen kostar
mycket pengar.
För lika mycket pengar
kan människor
få bättre bussar
och tåg.
De skadar inte klimatet
lika mycket.

Moncond’huy blev
borgmästare i somras.
Hon är med i det franska
miljöpartiet, EELV.

Det gick bra för partiet
på flera platser i Frankrike
i valen i somras.
Moncond’huy tycker inte
att det är konstigt.
Hon säger att människor nu
vill ha en verklig förändring
som kan rädda klimatet.
Hon har lovat att att göra allt
för att rädda klimatet.
Hon tycker att politiker alltid
ska tänka på klimatet
när de bestämmer något.
Det ska gälla allt.
Transporter, hur staden
ska se ut, skolor
och allt annat.
Léonore Moncond’huy
och hennes medarbetare

har också
bestämt
att alla nya
hus som blir
byggda
i staden ska
vara bra för
klimatet.

Léonore
Moncond’huy.

Staden ska
spara på
vattnet och ta hand om
sopor på sätt som är
smartare för klimatet.

Det ska också bli mer växter
i Poitiers. Och barn ska få
lära sig om klimatet.
Léonore Moncond’huy
säger att utbildning
är väldigt viktigt.
Människor ska kunna
förstå beslut som är bra
för klimatet.
8 SIDOR/TT

I parken Ilot Tison kan människor i Poitiers promenera, vila och träffa andra.
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Tillbaka efter hård träning
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n Jamina Roberts ska spela
i Sveriges lag i EM i handboll.
EM i handboll
är från den 3 december
till den 20 december.

KORT OM SPORT

Hon är en av Sveriges
bästa spelare.
Hon har redan spelat
164 landskamper.
Hon har gjort 341 mål.
Hon spelar också i laget Sävehof.
Laget spelar i den högsta
divisionen för damer.

SLALOM: Ingen svensk var med
i damernas första tävling
i världscupen i slalom.
En av Sveriges ledare har blivit sjuk
av viruset corona.
Andra i laget kan vara smittade.
Därför fick ingen starta.
Tävlingen var i Finland.
SKIDOR: Charlotte Kalla missar
första tävlingen i världscupen i skidor.
Hon har varit sjuk i viruset corona.
Hon mår bra men hon har inte kunnat
träna för fullt. Den första tävlingen är
i Ruka i Finland den här veckan.
SIMNING: I fem veckor har simmaren
Sarah Sjöström tävlat i Ungern.
Förra året vann hennes lag
Energy Standard. I år kom de tvåa.

Jamina Roberts har tränat
ovanligt hårt för att kunna
vara med i laget.
Hon har varit tvungen
att göra det.
För fyra månader sedan
blev hon mamma till dottern Lou.
Hon har varit ledig från
handbollen.
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Under tävlingarna
fick Sarah Sjöström en ryggskada.
Hon kunde inte simma alla lopp.
Men under veckorna i Ungern
vann hon ändå 25 lopp.

Bara sex veckor efter
att Jamina Roberts blivit mamma
började hon spela igen.
Dottern har fått vara med
på träningarna.
– Hon hänger med överallt
den här lilla ungen,
säger Jamina Roberts om dottern.
Men under EM
får hon inte träffa sin dotter.
Landslaget får inte träffa några
andra personer än de i laget.
Det beror på viruset corona.
– Jag fattar ju varför det är så.
Men det blir svårt och väldigt
tråkigt för oss som är där,
säger Jamina Roberts.
– Vem som helst kan ju bli lite
galen om du bara träffar samma
personer så länge.
Vi kommer att behöva
förbereda oss på det, säger hon.
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Jamina Roberts är tillbaka i landslaget. Hon fick barn för fyra månader sedan.

EM i handboll 2020
• EM skulle ha varit i både Danmark
och Norge. Men viruset corona
har gjort att Norge inte vill ha
några matcher i landet.
Nu blir alla matcher i Danmark.
Här är Sveriges första matcher i EM:
3 december: Sverige - Tjeckien.
5 december: Sverige - Spanien.
7 december: Sverige - Ryssland.

• I EM 2018 kom Sverige sexa.

Jamina Roberts med dottern Lou.

I England och Skottland är nickar
förbjudna för spelare under tolv år.
Men många vill stoppa nickar
också för äldre spelare.
Det beror på att flera gamla

FOTO: GLYNN KIRK /TT

spelare blivit sjuka.
För en tid sedan dog den gamle
stjärnan Nobby Stiles.
Han var fick
sjukdomen demens.
Flera andra gamla stjärnor
har också fått samma sjukdom.
Andra spelare tror att det beror
på att de nickat så mycket
att deras hjärnor blivit skadade.
I Sverige får alla spelare nicka.

Förra veckan var de bäst i tävlingarna
i Bruksvallarna.
De vann varsitt lopp. Och det var en
hård kamp mellan dem.
Den här veckan är den första
tävlingen i världscupen.

Ledarna i bordtennisförbundet
är oroliga för att spelare ska bli
smittade av viruset corona.
All träning stoppas också.
Det är bara barn under 15 år
och landslaget som får träna.

Britter vill förbjuda barn att nicka
n Det kan vara farligt för barn
att nicka i fotboll.
Det har läkare varnat för.
Hjärnan kan bli skadad.
Det beror på att barns hjärnor
inte har vuxit färdigt.

SKIDOR: Frida Karlsson
och Ebba Andersson kan bli Sveriges
bästa skidåkare i vinter.

BORDTENNIS: Det blir inga matcher
i bordtennis i Sverige på flera månader.
Alla matcher stoppas till februari.
Det gäller alla ligor
både för damer och herrar.

• Om Sverige blir bland de tre bästa
i sin grupp går de vidare.

8 SIDOR/TT

Frida Karlsson är i form.

Det har aldrig hänt tidigare
att alla ligor har stoppats.
ISHOCKEY: Flera lag i ishockey
har stora problem med pengar.
Det beror på att de inte fått
ha någon publik i höst.
Nu ska spelare i flera klubbar
sänka lönerna. Det sparar pengar.
Spelarna i HV71 och Brynäs sänker
nu sina löner. Tidigare har spelare
i Leksand, Djurgården
och Färjestad gjort samma sak.

Två spelare i engelska ligan nickar.
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FILM I AM GRETA
Betyg HHHH

n Nu kommer en film
om 17-åriga Greta Thunberg.
Filmen heter I am Greta.
Den handlar om när
Greta Thunberg började
strejka för klimatet.

Fler har tid
att skriva böcker

Hon blir bjuden till
flera möten om klimatet.
Hon får tala inför viktiga politiker
i flera olika länder.
Och så börjar massor
av unga människor
runt om i världen
att strejka som Greta.

n Tiden med viruset corona
är annorlunda för alla.
Många har mer ledig tid
än vad de brukar ha.

FOTO: JEAN-CHRISTOPHE BOTT /KEYSTONE /AP /TT

Men samtidigt känner hon
att hon måste resa runt
och kämpa för klimatet.
Om inte politikerna gör mer
så kan det bli svårt att bo
på jorden i framtiden.
Det är fantastiskt att se
att en ung tjej
kan förändra så mycket.
Men samtidigt blir det tydligt
att politikerna hellre
tar en fin bild med Greta
än ändrar sin politik på riktigt.
KATRIN KASSTRÖM
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I SVT kan vi se honom tända
ljuset på julafton och presentera
programmen i SVT1.

Lars Lerin blir årets julvärd i SVT.

Fler människor än vanligt
kommer att vara ensamma
på julafton i år.
Det beror på viruset corona.

Många av böckerna
handlar om hur livet är nu
med viruset corona.

Nu stänger många biografer.
Greta demonstrerar i Schweiz.

Lars Lerin vill hålla ensamma sällskap i jul
n Lars Lerin blir årets
julvärd i SVT.
Han är en av Sveriges
mest kända konstnärer.

Det märker företagen
som gör böcker.
De får in massor av förslag
på böcker som folk har skrivit.
Många fler än vad de brukar få.

FOTO: D HANSSON /TT

Filmen om Greta Thunberg visar att en ensam tjej kan förändra mycket.

Vi får också lära känna
Greta lite mer i filmen.
Hon har autism som är
en sorts funktionsnedsättning.
Hon mår egentligen bäst
när hon är hemma.

I vår blir det
Eurovision igen

Men allt är inte klart.
Kanske ska artisterna
åka till Nederländerna
och sjunga där.
Annars ska varje land
göra en film med sin låt.

I filmen får vi följa Greta
under ett år. I början av filmen
sitter hon ensam i Stockholm.
Sedan blir hon känd
i hela världen.

Journalister vill intervjua henne.
Politiker och andra
viktiga personer vill
också träffa henne.

Nederländerna vann 2019.

n I år blev det ingen
Eurovision Song Contest.
Det berodde på viruset corona.
Men nästa år blir det tävling.
Det säger EBU
som ordnar Eurovision.

Det var år 2018
när Greta var 15 år.
Hon satte sig utanför riksdagen
för att protestera.
Hon tyckte att politikerna
gjorde för lite för klimatet.
Då visste hon inte
att hennes strejk skulle
bli känd i hela världen.

I filmen får vi se när Greta
går med i några strejker.
Folk trängs runt henne.
När hon håller tal skriker folk
och applåderar allt hon säger.

FOTO: S SCHEINER /AP /TT

Ny film visar Gretas kamp

– Jag ska vara lite sällskap
åt dem som är mest ensamma.
Jag har själv en mamma
som bor på ett boende.
Jag ska vinka till henne,
säger Lars Lerin.
Lars Lerin kunde inte säga nej
när han fick frågan
om att vara julvärd.
– Vi lever bara en gång,
säger han.

Biografer håller
stängt till jul
n Företaget Filmstaden
har bestämt att de stänger
alla sina biografer
från den 24 november.
Det ska gälla fram till
den 22 december.
Företaget Svenska Bio håller
fortfarande öppet. Men det är
ändå svårt att tjäna pengar.
Det beror på att det inte
får vara fler än åtta personer
på samma ställe.
Det gäller också biografer.

VARDAGS
FOTO: NTB /TT
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Så här
tycker jag

Katrin Kasström

FOTO: NTB /TT
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Kvinnor tvättar kläder i en sjö. När tvättmaskinen blev uppfunnen blev kvinnornas liv lättare.

Vad är årets
julklapp
för dig?
Å

rets julklapp
är ett stormkök.
Det fick vi veta förra veckan.
Ett stormkök kan du ta med
ut i naturen och laga mat på.
Du värmer maten
i en liten kastrull av metall
och eldar i en hållare under.

Spisen och cykeln var två saker som gjorde livet bättre för många kvinnor. I dag tycker vi att de sakerna är självklara.

Saker som ändrade livet
n Min mormor föddes år 1914.
Mormor hann uppleva
stora ändringar i Sverige.
Det handlade om livet som kvinna.

Boken handlar om saker som gjort
kvinnors vardag lättare.
Saker som har gjort
att kvinnor fått mer frihet.

Min mormor började jobba
när hon var 13 år.
Då kunde hon köpa en egen cykel.
Det tyckte hon var frihet.
Hon kunde snabbt
ta sig dit hon ville.

Andra saker boken berättar om
är kylskåpet och frysen.
De kom i mitten av 1900-talet.

Cykeln är en av de saker som det
går att läsa om i en ny bok.
Boken heter Kvinnosaker.
Karin Carlsson har skrivit boken.
Hon är forskare i historia.
Hon vill berätta om hur kvinnors
liv ändrat sig under hundra år,
från år 1900 till år 2000.

Då lagade kvinnor mat minst
en och en halv timme om dagen,
står det i boken.
I dag lagar vi mat ungefär
30 minuter om dagen.
Min mormor berättade om
hur fantastiskt det var
när de köpte frys.
Det blev enklare att spara mat.
Men hon tyckte att tvättmaskinen
gjorde störst skillnad.

Innan den kom var hon tvungen
att tvätta allt för hand.
Det tog tid.
Men tvättmaskinen
finns inte med i boken.
När mormor fyllde hundra år
sade hon att också kylen
och spisen var viktiga
saker som hon upplevt.
De förändrade hennes liv.
Boken Kvinnosaker berättar
en viktig historia.
Den berättar om saker som
i dag är självklara för många.
Men kvinnornas liv har ofta
saknats i historieböckerna.
MARIE HILLBLOM
marie.hillblom@8sidor.se
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Hjälp i tv för att slappna av

Ulrika Cassel ska få oss att slappna av.

n Det är viktigt att ta det lugnt
och slappna av.
Då minskar stress
och vi mår bättre. Det är viktigt
just nu när många jobbar hemma.
De kanske inte tar paus i jobbet.

Ulrika Cassel ska visa övningar
som går att göra hemma
och får dig att slappna av.
Programmet går en gång i veckan.
Det är på fredagar
klockan 9.30 i SVT1.

I förra veckan började ett nytt
program i tv.
Det heter Slappna av
med Ulrika.

Sedan tidigare sänds programmet
Träna med Sofia.
Båda programmen går också
att se på SVT Play.

Årets julklapp ska vara något
som passar tiden vi lever i.
Och visst är ett stormkök
något som många använt i år.
Folk har inte kunnat
resa utomlands.
Massor av människor
har i stället vandrat i fjällen
och lagat mat i naturen.
Men ett stormkök
är inte det enda som passar
som julklapp i år.
Vi på 8 Sidor trodde
att årets julklapp skulle ha
med viruset att göra.
Bengt gissade på ett snyggt
munskydd. Sarah trodde på
en lyxig flaska med handsprit.
Jag hoppades på en mjuk
docka av tyg som ser ut
som Anders Tegnell.
Han är experten på smitta
som vi ofta ser på teve.
En mjuk docka är bra nu
när vi inte får krama någon.
Då kan vi krama
dockan Anders.
Den passar också när vi blir
arga över allt
vi inte får göra
på grund av viruset.
Då kan vi kasta runt
dockan och skrika på den.
Sedan kanske det känns
bättre en stund.
Vad är årets julklapp för dig?
katrin.kasstrom@8sidor.se

Läs nyheter på internet

Det är vi som gör 8 SIDOR
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Lösenordet till pdf-tidningen på nätet finns längst ner på sidan.
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Fråga 1.
Förenta Nationerna, FN, har
regler som ska skydda barn.
Vad heter reglerna?

n Barnens lag
n Barnkonventionen
n Barn är bäst

Fråga 3.

Fråga 5.
Baby Shark
har blivit populär
på sajten Youtube.
Vad är Baby Shark?

n Vicepresident
n Chef för poliserna
n Programledare för Idol

n En gullig katt
n En sång för barn
n En person som ramlar

Tävla och vinn.

Vinnare i förra tävlingen:

Gör så här:
Kryssa i dina svar vid frågorna.
Fyll i ditt namn och adress nedanför.
Skicka in sidan senast
den 11 december till:
Nyhetsfrågan
8 SIDOR
Drakenbergsgatan 39
117 41 Stockholm

Ni vann 8 Sidors ficklampa:
Sanna Dunder, Kalix
Johannes Dannborg, Åsele
Kristina Krüger, Halmstad
Laxå dagcenter, Laxå
Moränen träffpunkt, Gävle
Ni vann 8 Sidors mössa:
Nova Jonsson, Luleå
Björn Bäckman, Umeå
Malte Jonasson, Lund
Mette-Mauolina Lindstedt, Arvidsjaur
Anthony Johansson, Vinninga
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Adress............................................................................................................................

Det här är 8 SIDOR:

Lösenord till tidningen
på nätet: saffran

Det har varit attacker
av terrorister i staden Kabul.
I vilket land ligger Kabul?
Salem gömmer sig i Sverige.

8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska.
8 Sidor har funnits sedan 1984.
Tidningen hör inte till något politiskt parti
eller någon förening.
Det är journalisterna på tidningen som bestämmer
vilka nyheter som är viktigast att skriva om.
Sedan den 1 januari 2015 ansvarar Myndigheten för
tillgängliga medier för att 8 Sidor görs.
Alla kan prenumerera på 8 Sidor.
Läs mer på 8sidor.se/prenumerera

– Salem borde få
stanna i Sverige
n För två nummer sedan berättade
8 Sidor om Salem från Afghanistan.
Han får inte stanna i Sverige.
Nu gömmer han sig i Sverige.

Hur gammal måste du vara
för att få rösta i valet i Sverige?
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n Jitex
n Sunnanå
n Göteborg
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n En bok med recept
n En bok med serier
n En bok med sånger

Har du frågor om din prenumeration?
Ring 08–799 63 12
e-post: 8sidor@pressdata.se

Fråga 6.

Fråga 7.

Malmö FF blev svenska mästare
i fotboll för herrar.
Men vilka är mästare för damer?

Svenska kyrkan ska göra
en ny psalmbok.
Men vad är en psalmbok?

Du kan också skicka svaren med mejl
till: 8sidor@8sidor.se

ker du
?

Flera läsare har skrivit
om nyheten på 8sidor.se:

n 15 år
n 18 år
n 21 år

– Salem borde få stanna i Sverige,
skriver några läsare.

Fråga 8.

– Han borde få stanna i Sverige.
Jag själv kommer från Iran
och flydde till Sverige
med min familj på grund av krig.
Vi fick mycket hjälp.
Det borde Salem också få, skriver Jack.

Dejan Kulusevski
har blivit
en stor stjärna.
I vilken sport?

n Fotboll
n Gymnastik
n Bordtennis

Rätt svar på förra
nyhetstävlingen:
1. Hörby ligger i Skåne.
2. Estonia är en färja.
3. Stina Nilsson tävlade förut
i skidor.
4. Jennifer Doudna
och Emanuelle Charpentier
har fått Nobelpriset i kemi.
5. Det rosa bandet
handlar om bröstcancer.
6. I Danmark pratar många
om Me too.
7. Att ställa tillbaka klockan
heter vintertid.
8. Henrik Lundqvist har slutat spela
i laget New York Rangers.
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117 41 Stockholm
E-postadress: 8sidor@8sidor.se
Telefon: 08-580 02 867
Ansvarig utgivare: Marie Hillblom
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– Kan han pröva att få hjälp från EU?
frågar Luisa.
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Fråga 2.

Kamala Harris
får ett viktigt jobb
i USA.
Vilket jobb får hon?

Vad ty
c

n Trinidad och Tobago
n Papua Nya Guinea
n Afghanistan

Fråga 4.

Sarah Green
journalist
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8 frågor om nyheter

Martin
Hanberg
journalist

– Han borde följa den svenska lagen
och lämna Sverige, skriver en läsare.
– Vilka är det som bestämmer
vem som ska stanna
och vem som ska lämna landet?
De är hårda tycker jag!
skriver en läsare.
– Sverige ska inte ta emot
fler flyktingar, skriver Petra.
Så här skriver Ghasem:
– Jag heter Ghasem
och är från folket hazarer.
Jag kom till Sverige 2015.
Då var jag 16 år gammal.
– Jag föddes i Iran och bodde också
en kort tid i Afghanistan.
Hazarer är alltid i fara i Afghanistan.
De är hotade av olika grupper.
Jag vet att alla afghaner har det svårt
just nu. Men hazarer har det svårast.
– Som ung man önskar jag trygghet
och lycka till hazarerna i mitt land.
Och till alla folk i världen.
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