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n I över 30 år har USA
och Ryssland lovat varandra
att inte bygga en viss sorts
raketer med kärnvapen.
Men nu har de ändrat sig.
Förra veckan hotade USAs ledare
Donald Trump med att lämna
avtalet. USA säger att Ryssland
har byggt raketer trots att de
lovat att inte göra det.
Om inte Ryssland förstör
raketerna kommer USA
att lämna avtalet om
sex månader, sade Donald Trump.
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Många tror att USA vill lämna
avtalet av flera anledningar.
Länder som Kina bygger liknande
raketer, men är inte med i avtalet.
Sveriges utrikesminister
Margot Wallström är orolig
över det som händer.

President Donald Trump hotar med att USA ska lämna avtalet om kärnvapen.

Hon hyllades för guld i VM
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Färre olyckor
med gratis broddar

n På vintern händer många
olyckor då människor halkar.
Flera kommuner har
testat att dela ut gratis broddar
till äldre personer.

Men efter fyra år slutar nu
Göteborg att dela ut broddar.
Kommunen säger att den vill
satsa mer på skolan i stället.

Rysslands president Vladimir Putin säger att landet ska bygga nya vapen.

På 1980-talet tävlade USA
och Ryssland om att bygga
flest raketer med kärnvapen.
Men efter avtalet år 1987
minskade kärnvapnen i världen.
Nu kan det bli så att länderna
börjar bygga fler raketer igen,
säger experter.

n Förra året var fantastiskt
för simmaren Pernilla Lindberg.
I VM för parasportare
vann hon fyra medaljer.
Två av dem var guld.
När hon tävlade i SM
slog hon fem svenska rekord.

Prinsessan Victoria ger pris
till Pernilla Lindberg.

Skor med broddar.

En undersökning i Göteborg
visar att olyckorna minskade
mycket under samma tid.

Ryssland har svarat att de inte
heller tänker följa avtalet.
Nu ska de börja bygga nya raketer,
säger president Vladimir Putin.

– Alla länder måste jobba
tillsammans för att minska
kärnvapnen i världen,
skriver hon på sajten Twitter.
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Bråk om kärnvapen

I söndags ordnades Parasportgalan,
galan för idrottare med någon
funktionsnedsättning.
Då fick Pernilla Lindberg priset
Årets kvinnliga parasportare.

– Jag har kämpat väldigt hårt.
Priset betyder jättemycket,
sade Pernilla Lindberg.
Skidåkaren Zebastian Modin
fick priset Årets manlige
parasportare.
Han vann världscupen
och tog silver i Paralympics.
Årets lag blev landslaget
i Goalball. Laget kom
till kvartsfinal i VM.

Sverige protesterar
mot Maduro

n Landet Venezuela
har haft kris i flera år.
Allt fler protesterar nu
mot ledaren Nicolás Maduro.
Flera ledare från andra länder
säger att de stödjer Maduros
motståndare Juan Guadió
och vill att han tar över jobbet
som president.
I måndags sade Sverige och
flera andra länder i EU
att de också stödjer Guadió.
Senare i veckan ska ledare
från EU träffa Maduro
och prata om landets framtid.

Tusen nya jobb
på Samhall

n Företaget Samhall ordnar
jobb åt människor med
funktionsnedsättningar.
Nu ska företaget anställa
tusen nya personer.
Meningen är att de som kan
klara ett vanligt jobb ska sluta
på Samhall. Förra året kunde
1500 arbetare från Samhall
få jobb på andra ställen.
Det var rekord.
Samhall ägs av staten.
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Hon fick hjälp av sin vän att fly
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n I Saudiarabien får kvinnor inte
bestämma över sina liv själva.
En man bestämmer alltid över
dem. Det kan vara pappan,
hennes man eller en släkting.
Kvinnor får inte göra något
utan att fråga mannen om lov.
Saker som att studera, jobba,
handla mat, träffa vänner,
eller gå till en läkare
måste mannen först godkänna.
Säger han nej blir det inget.
8 Sidor har pratat med
19-åriga Shahad al Mohaimeed.
Hon flydde från Saudiarabien
för två år sedan. Nu bor hon
i Sverige. Shahad vill inte visa sig
på bild på grund av hot.
– Kvinnor i Saudiarabien har
ingen frihet. De som protesterar
straffas eller fängslas, säger hon.
Shahad berättar att hennes
pappa slog henne när hon
ville bestämma över sitt liv själv.
– Jag var tvungen att fly.
Jag skulle inte ha orkat leva
om jag stannade, säger hon.
Men att fly är svårt och farligt.
Kvinnor kan inte lämna landet
utan tillstånd av en man.
Den som försöker fly riskerar att
dödas av sin familj, säger Shahad.
Trots det flydde hon under en
semester i Turkiet. När familjen
somnat smet hon ut mitt i natten.
– Jag var livrädd. Det var mörkt.
Jag visste att jag bara hade några
timmar på mig innan min familj
började leta efter mig, säger hon.
Hon tog en taxi över gränsen till
landet Georgien. Där kunde hon
söka hjälp som flykting. Därifrån
skickades hon sedan till Sverige.

I januari flydde 18-åriga Rahaf Mohammed från Saudiarabien. Hennes vän Shahad som bor i Sverige hjälpte henne.

– När jag kom till Sverige
var jag så glad, säger Shahad.
Nyligen flydde en av Shahads
vänner på liknande sätt,
18-åriga Rahaf Mohammed.
Men det var nära att hon
inte lyckades fly. Hon stoppades
av poliser på en flygplats
i Thailand. De hotade att skicka
tillbaka henne till familjen.
Shahad och två andra vänner
kämpade hårt för Rahaf.

De ringde tidningar och skrev på
sajten Twitter om vad som hände
Rahaf. Under flera dagar
visste de inte om de skulle lyckas.

Shahad är stolt över att hon
lyckades hjälpa sin vän.
Nu kämpar hon för att
ändra reglerna i Saudiarabien.

– Vi var livrädda att Rahaf
skulle skickas tillbaka. Vi sov inte
på flera nätter, berättar Shahad.

– Det är inte rätt att tjejer
tvingas fly från sitt land
för att få frihet.
Vi föds inte till världen
för att bli styrda av en man.
Vi har rätt till frihet precis
som alla andra, säger Shahad.

Men troligen räddade de Rahaf.
Tidningarna började skriva om
henne. Poliserna ändrade sig och
lät henne söka hjälp som flykting.
Nu har hon fått flytta till Kanada.

KATRIN KASSTRÖM
katrin.kasstrom@8sidor.se

Tusentals jobb ska bort från Arbetsförmedlingen
Det är politikerna i riksdagen
som bestämt att
Arbetsförmedlingen måste spara.

I höstas röstade riksdagen ja
till Moderaternas
och Kristdemokraternas plan
för Sveriges pengar för i år.
De vill spara på
Arbetsförmedlingen.
Men även Centerpartiet vill
göra om Arbetsförmedlingen.
De har varit med och planerat
regeringens politik
de närmaste åren.

Bland annat ska privata företag
hjälpa människor att ordna jobb,
i stället för Arbetsförmedlingen.
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n Arbetsförmedlingen måste
spara. Det betyder att många
kontor över hela landet kommer
att stängas. 4500 personer
kan förlora sina jobb. De flesta
jobben finns ute i landet och inte
på huvudkontoret i Stockholm.

Statsminister Stefan Löfven
är inte alls nöjd med planerna.
– Vi ska försöka ge dem mer
pengar. Men just nu vet vi inte
hur det ska gå till, säger han
till nyhetsbyrån TT.

En arbetsförmedling i Malmö.
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Många dör i olyckor i
korsningar utan bommar
Mannen som körde bilen
dog i olyckan.
Ingen av dem som åkte i
tåget skadades.
Det är vanligt att det
händer svåra olyckor
vid korsningar utan
bommar.
Hittills i år har fem
människor dött i sådana
olyckor.

Trafikverket arbetar med
att göra järnvägskorsningar
säkrare. Men det arbetet
har gått väldigt långsamt.
Bara omkring hundra
korsningar om året
har fått bommar.
Cheferna på Trafikverket
säger att de har haft
för lite pengar till arbetet
med att göra säkerheten
bättre.
Men nu säger Sveriges
regering att Trafikverket
måste arbeta snabbare
med att göra
korsningarna säkrare.
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n Många pensionärer
får mer pengar
nästa år. Pensionen
till de fattigaste
pensionärerna ska höjas
med 200 kronor
i månaden år 2020.
Fler ska också få bidrag
till hyran.
Pensionen höjs.
– Det här är bra för de pensionärer
som har minst pengar, säger
regeringens minister Annika Strandhäll.

Myndighet för el slarvade

En järnvägskorsning utan
bommar nära Falun.

n Myndigheten Svenska kraftnät
har ett viktigt jobb. Den ser till
att det finns el i hela Sverige.
Mycket på myndigheten är hemligt.
De som jobbar där ska kontrolleras noga.

Nu ska tre miljarder
kronor satsas på det arbetet.
– Det är otroligt viktigt
att vi gör alla
järnvägskorsningar säkra.
Vi vill inte ha fler olyckor,
säger regeringens
minister Thomas Eneroth
till nyhetsprogrammet Ekot.

Men myndigheten har slarvat med
säkerheten. Personer i andra länder
jobbade åt myndigheten i ett helt år innan
de kontrollerades.
Det avslöjade tidningen Dagens Nyheter.
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Hårdare regler om boende
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Det finns fler än tre tusen
järnvägskorsningar
utan bommar och stoppljus
i Sverige.

Förra året dog 20 människor
i olyckor i sådana korsningar.
Det var fler än året innan.
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n För ett tag sedan
krockade en bil med tåget
Kustpilen. Det hände vid
en järnvägskorsning
utan bommar nära Kalmar.

Mer pengar till pensionärer

n Personer som väntar på tillstånd att
stanna i Sverige får välja själva var de vill
bo. De kan bo i Migrationsverkets boende
eller ordna eget boende.
Men nästa år blir reglerna hårdare.
Den som väljer att bo i vissa områden
ska inte få pengar av Migrationsverket.
Det handlar om områden som har problem
med arbetslöshet och att folk bor trångt.

Bra att kontrollera hälsan
n Att kontrollera hälsan på vårdcentralen
kan förlänga livet.
Det visar en undersökning av 600 män
i Habo utanför Jönköping. Männens hälsa
kontrollerades på 1980-talet.
De fick också tips om mat och träning.
25 år senare visar undersökningen
att männen som kontrollerade hälsan har
levt längre än vad män gör i genomsnitt.
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Ulf Kristersson från Moderaterna och Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet är båda emot regeringen.

Bråk när ledarna möttes
n Det blev en ovanlig debatt
i riksdagen förra veckan.
Nya samarbeten har gjort
att flera av partierna har fått
både nya vänner och ovänner.
För första gången på länge
blev det bråk mellan
två partier i Alliansen.
Kristdemokraternas ledare

Ebba Busch Thor sade
att Annie Lööf från
Centerpartiet har en dålig
politik för landsbygden.
Annie Lööf undrade då
varför Busch Thor valde
att klaga på hennes
politik och inte på
Sverigedemokraternas.

Statsminister Stefan Löfven
fick skäll från Vänsterpartiets
ledare Jonas Sjöstedt.
Tidigare har de samarbetat.
Stefan Löfven svarade att
läget i riksdagen gör att han
måste samarbeta med
Centerpartiet och Liberalerna
i stället.
8 SIDOR

En familj i Tierp fick se något ovanligt från sitt
fönster i förra veckan. En varg dödade ett rådjur
i deras trädgård. Poliser dödade sedan vargen.
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Chefer greps efter olyckan
n Förra veckan rasade en stor damm med
vatten i landet Brasilien. Giftigt vatten och
lera dränkte området nedanför dammen.
Fler än hundra människor dog.
Nu har poliserna gripit flera av cheferna
på företaget som äger dammen.
De är misstänka för brott mot miljön
och för att ha slarvat med säkerheten.
Det finns många sådana dammar
i Brasilien. År 2015 rasade en liknande
damm. Experter säger att fler olyckor
kan hända om dammarna inte repareras.

EU vill inte ändra i avtalet
n Storbritannien ska lämna EU i slutet
av mars. Men politikerna i landets riksdag
är inte nöjda med avtalet om hur det ska
gå till. De vill ha nya möten med EU
för att ändra i avtalet.
Men EU-ledarna säger nej.
– Vi vill inte ändra något i avtalet,
säger EUs ledare Jean-Claude Juncker.
Kajen på ön Lindholm i Danmark. Här vill regeringen samla dömda invandrare som ska utvisas.

Indiska politiker
vill stoppa slavarbete

Dömda invandrare
kan tvingas till öde ö

n Miljoner människor lever som slavar
i Indien. De tvingas att jobba för en person
eller ett företag som lånat ut pengar till
dem. Men de blir aldrig fria från skulden
eftersom de inte får tillräckligt i lön.
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Nu har många fått hopp om att sådant
slaveri ska stoppas. Flera personer
som tidigare jobbat som slavar har blivit
politiker. De försöker nu göra det bättre
för människor som tvingas vara slavar.

n Invandrare som dömts
för brott i sitt nya land
utvisas ofta efter att
de suttit i fängelse.
De blir tvungna att åka
tillbaka till sitt hemland.
Men det går inte att skicka
tillbaka alla direkt.
En del måste vänta länge.
Danmarks regering vill
därför tvinga dem som dömts
till utvisning att bo på
en öde ö. Ön heter Lindholm
och ligger i havet
nära den danska kusten.

Två kvinnor försöker hålla värmen i Omaha i USA.

Ovanligt väder i världen
n Det har varit ovanligt väder på flera
platser i världen de senaste veckorna.
I delar av Kanada och USA sjönk
temperaturen till under minus 40 grader.
På andra sidan jorden, i Australien, var det
rekord i värme. Området Queensland
hade 45 grader varmt tio dagar i rad.
Men nu har många tagit fram paraplyerna.
Regnet har öst ner i delar av Australien.
På bara åtta dagar fick staden Townsville
lika mycket regn som de brukar få
under ett helt år.

Där ska de dömda personerna
vara tills de kan åka tillbaka
till sitt hemland.
Regeringen ska bygga
ett hus där de ska bo.
Det kallas center för utresor.
De danska politikerna säger
att de vill ha de dömda
på ett ställe där de inte kan
ställa till problem.
– De ska inte skapa oro för
vanliga danskar. Därför
flyttar vi dem till en liten ö,
säger Danmarks minister för
invandring Inger Stöjberg.

Idén kommer från början
från Dansk Folkeparti.
Men Peter Skårup i partiet
är inte helt nöjd med förslaget.
– Helst skulle vi vilja
att de åkte hem till sina
hemländer direkt.
Internationella regler säger
att vi inte får sätta dem
i fängelse.
Då fick vi idén att
sätta dem på den här ön,
säger han till tidningen
Dagens Nyheter.
Han vill att det ska vara
ganska otrevligt att bo på ön.
Det ska få de dömda att vilja
lämna Danmark snabbt.

De dömda ska få röra sig
fritt på ön. De ska också
kunna åka med färjan till
fastlandet. Men de måste
vara tillbaka en viss tid.
Annars sätts de i fängelse.
Människor som bor nära ön
protesterar mot regeringens
planer.
Mikael Smed är borgmästare
i kommunen där ön ligger.
Han tycker att förslaget
är mycket dåligt.
– Det är dåligt och väldigt
dyrt. Jag tror att regeringen
upptäcker det och skrotar
förslaget, säger han.
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Ön Lindholm ligger i havet utanför södra Själland i Danmark.

SPORT

Det var en stor skräll.
21-åriga Naomi Osaka
blev den första kvinnan från
Asien som vunnit en av
de största tävlingarna i tennis.
I förra veckan vann Osaka
ännu en stor tävling.
Hon vann finalen
i Australiska mästerskapen.
Då vann hon mot
den tjeckiska stjärnan
Petra Kvitová med 2-1 i set.
Efter den segern räknas
Naomi Osaka som världens
bästa kvinnliga spelare.
Hon är nu etta på listan
för första gången.
Hon har blivit tennisens
nya superstjärna.

– Det känns helt fantastiskt,
sade han efter finalen.
FOTBOLL: Stina Blackstenius
är en av Sverige bästa
fotbollsspelare. Hon har spelat i det
franska laget Montpellier de senaste
åren och gjort många mål.
Men nu är hon tillbaka i Sverige
och sin gamla klubb Linköping.

Naomi Osaka spelar en snabb och kraftfull tennis.
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Ryssland vann VM-guld.
BANDY: Det blev inget VM-guld
i bandy för Sverige. Ryssland vann
VM-finalen i helgen med 6-5.
Sverige ledde med 5-3 när det var
15 minuter kvar av matchen.
Men sedan gick det mesta fel.
Ryssland gjorde två mål
och det var lika, 5-5.

Naomi Osaka med pokalen hon fick för segern i Australiska mästerskapen.

– Så tack ska ni ha,
sade hon till publiken.
Naomi Osaka har bott
nästan hela sitt liv i USA.
Men hon spelar för Japan.

Många tror att den nya
superstjärnan kommer
att göra tennis för damer
mer populärt i Asien.

Ryssland avgjorde matchen
i förlängningen.
Almaz Mirgazov sköt segermålet.

ARNE NILSSON OCH TT
arne.nilsson@8sidor.se

FOTBOLL: I juni ska Sveriges
damer spela fotbolls-VM i Frankrike.
Många svenskar ser fram emot
en spännande fotbollsfest.

Det är fattiga människor från
andra länder som gör jobbet.
Arbetarna behandlas illa.
De tvingas jobba mycket hårt
och lönerna är låga.
Säkerheten på arbetsplatserna
är usel. Fler än tusen arbetare

har dött i olyckor. Den förra
fotbollsspelaren Kim Källström
besökte nyligen Qatar.
Många blev förvånade när han
sade att att det mesta såg bra ut.
– Jag har haft en trevlig tid här.
Ibland ska man inte tro på det
man läser i svenska tidningar,
sade Kim Källström.
Kim Källström fick mycket skäll.

– Källström
skadar arbetet
för att göra
det bättre för
arbetarna
i Qatar, säger
Johan Lindholm.
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Källström såg inga problem i Qatar
n De senaste åren har det byggts
mycket i landet Qatar. Det har
byggts arenor, hotell och mycket
annat till fotbolls-VM år 2022.

SKIDOR: Ebba Andersson är Sveriges
största medaljhopp i VM
i längdåkning i Österrike. I helgen
vann hon guldet på 15 kilometer
i SM i Sundsvall. Hon var nästan
två minuter före tvåan Lisa Vinsa.

SKIDOR: Skidåkaren Henrik Harlaut
från Sverige tog silver
i big air i VM i USA.
Det är hans första medalj i ett VM.

På tennisbanan är Naomi Osaka
en riktig tuffing.
Hon är stark och snabb
och har en av de hårdaste
servarna i världen.

– Att prata är jag inte bra på.
Jag hade skrivit upp
vad jag skulle säga.
Men jag har glömt bort det.

Ebba Andersson i spåret.

Det här var Ebba Anderssons
andra guld i SM-tävlingarna.
Hon vann loppet på 10 kilometer
tidigare i veckan.

Naomi Osaka är född i Japan.
Hennes pappa är från Haiti
och mamman är från Japan.
Hon har bott i USA
sedan hon var tre år gammal
och kan bara några ord
på japanska.

Men vid sidan av banan
är hon lugn och ganska blyg.
Hon gillar inte att prata om sig
själv. Men hon är rolig ibland.
Efter segern i Australien
sade hon så här.
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n Naomi Osaka från Japan
vann US Open i tennis förra året.
Hon vann finalen mot
sin idol Serena Williams.

KORT OM SPORT
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Nu är hon bäst i världen

5

Kim Källström.

Han är ledare för det svenska
byggfacket, som jobbar för
att hjälpa arbetarna i Qatar.
8 SIDOR/TT

Att intresset är stort märks redan nu.
Fler än 20 tusen personer har köpt
biljett till Sveriges träningsmatch
mot Tyskland före VM. Det är nytt
rekord för svensk damfotboll.
Matchen mot Tyskland
spelas den 6 april.
VM i Frankrike börjar den 7 juni.
INNEBANDY: De svenska damerna
är klara för VM i innebandy.
Sverige krossade motståndet
i de två första matcherna i VM-kvalet.
Sverige vann med 61-0 mot Frankrike.
Sedan blev det seger med 17-1
mot Norge.

KULTUR

Gammal bok om
kvinnors kamp
n Boken Pennskaftet
handlar om en journalist
som kallas för pennskaftet.
Pennskaftet arbetar tillsammans
med många andra kvinnor
för att de också ska få rösta
i valet till riksdagen.
Boken skrevs av författaren
Elin Wägner för mer än 100 år
sedan. På den tiden fick kvinnor
i Sverige inte rösta.
I år är det exakt 100 år sedan
riksdagen bestämde
att även kvinnor ska få rösta
när det är val i Sverige.

Klara Meijer
skriver om
lättlästa
böcker
i 8 Sidor.

De vann Mellos första tävling.
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BOK Pennskaftet
av Elin Wägner (Vilja förlag)

FOTO: JESSICA GOW /TT
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De gick till final
n Artisterna Wiktoria
och Mohombi är klara för final
i Melodifestivalen.
Nano och Anna Bergendahl
får en ny chans att gå till final.
De får tävla i Andra chansen.

Journalisten Elin Wägner.

Boken påminner om att något
som är självklart i dag
var omöjligt förut.
Och för att det skulle förändras
behövde några kämpa för det.
Det gör att jag tycker att fler
ska läsa boken. Även om den
ibland har för många namn
och blir lite rörig.

På 8sidor.se kan du läsa mer
om tävlingen och se vilka som
tävlar på lördag klockan 20.00.
Melodifestivalen visas i SVT.

Celine Dions liv
ska bli film

Boken Pennskaftet handlar om tiden
innan kvinnor fick rösta i Sverige.

n Celine Dion har varit känd
i över 30 år. Sångerskan
från Kanada är berömd
för sin fantastiska röst.
Hon är känd för låtar som
All by myself, The power of
love och My heart will go on
från filmen Titanic.

Flickor som blir pojkar
BOK Pojkarna av Jessica Schiefauer (Vilja förlag)

I boken är det stor skillnad på
att vara tjej och att vara pojke.
Skillnaden finns i hur de
behandlas av andra.

Boken Pojkarna vann
Augustpriset 2011
för bästa ungdomsbok.
Boken har också gjorts till film.
Jag förstår varför.

Nu ska Celine Dions liv
bli film. Filmen ska heta
The power of love.
Den ska bli klar nästa år.

Boken är väldigt bra
och den ställer viktiga frågor.
Den frågar vad det betyder
att vara sig själv.
Och vad det är för skillnad
på att vara flicka och pojke.
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n Kim, Momo och Bella
är bästa vänner.
En dag får Bella en magisk
blomma. När vännerna smakar
på blomman så ändras deras
kroppar. Tjejerna Kim, Momo
och Bella förvandlas till pojkar.

Elsie Johanssons sista bok om Nancy

n Författaren Elsie Johansson
har skrivit tre böcker om Nancy.
Nu finns alla på lättläst svenska.

Men allt blir annorlunda
än vad Nancy tänkt
för nu vill hennes mamma flytta.

Den tredje och sista boken
heter Nancy och handlar om
Nancy när hon nästan är vuxen.
Hon bor tillsammans med sin
mamma i det lilla hus
där hon alltid bott.

Böckerna om Nancy är bra.
De berättar lite om hur det var
att växa upp
i en fattig familj
i Sverige förut.

Nancy drömmer om att flytta
och om att studera.
Men Nancys pappa har precis
dött och därför kan hon inte
lämna sin mamma.
Så tänker i alla fall Nancy.

Men jag tror
att böckerna
också kan
berätta något
om hur det är
i Sverige
i dag.

Gyllene Tider år 1981.
FOTO: CHRISTINE OLSSON /TT

BOK Nancy av Elsie Johansson (LL-förlaget)

Gyllene Tider
gör sin sista turné
n Efter 40 år och fyra miljoner
sålda skivor ska popgruppen
Gyllene Tider snart sluta.
I vår kommer deras sista skiva
och i sommar gör de
sin sista turné.
Turnén startar i Halmstad
den 4 juli. I juli och augusti
spelar Gyllene Tider i 17 städer
i Sverige och Norge.
Den 5 februari släpptes
biljetterna till turnén.

Författaren Elsie Johansson.

VARDAGS
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Så här
tycker jag

Agnes Sauter
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Vi vill helst
glömma
vår lilla kris
F

ör några dagar sedan satt
hela familjen i soffan
och såg på teve.
Det var ett spännande
tävlingsprogram.
Men mitt i tävlingen
blev det plötsligt svart.
Teven blev svart.
Alla lampor slocknade.
Tvättmaskinen slutade
snurra.
Vi hade fått strömavbrott.

Tidigare var det bara staten som fick ordna spel om pengar i Sverige. Men nu får företag ordna spel på internet.

Tusentals vill sluta spela
n Just nu syns det ovanligt
mycket reklam för olika spel
om pengar på internet.
Det beror på en ny lag
som började gälla i år.
Lagen låter företag ordna spel
om pengar på internet.
Men de måste först söka tillstånd.
De måste också betala en speciell
skatt och följa flera nya regler.
Annars kan de förlora tillståndet.
Många människor spelar bort
mer pengar än de har. Det kan
leda till stora problem för både
dem och deras familjer. Många
vill sluta spela men kan inte.
Den nya lagen säger att företagen
måste hjälpa dem som vill sluta.

Bland annat måste företagens
sajter länka till den nya sajten
spelpaus.se.
Den är gjord av myndigheten
Spelinspektionen.
Där kan du anmäla om du
vill stänga av dig från alla
spelbolagens sajter. Du kan välja
om du behöver ha en paus
på en månad eller längre.

Strömmen var borta
i hela kvarteret,
såg vi genom fönstret.
Det var mörkt i alla hus.
Vi letade upp ficklampor
och levande ljus att tända.
Vi hittade ett extra batteri
till en mobiltelefon.

Men det har hänt att personer
som anmält sig ändå har kunnat
fortsätta spela. Spelinspektionen
undersöker vad som blivit fel.
Ett spelbolag har redan blivit
anmält för att ha brutit mot
den nya lagen. Deras reklam
följde inte de nya reglerna.

Men hur länge skulle
våra ficklampor lysa?
Hur skulle vi rädda maten
i kylen och frysen?
Och hur skulle vi klara oss
mitt i vintern utan värme
i elementen?
Vi kunde ju inte göra
en brasa i lägenheten precis.

8 SIDOR/TT

Nya regler för spelbolag

De första veckorna som Spelpaus
funnits anmälde sig
17 tusen personer.
De flesta ville helt sluta spela.

• Alla företag som säljer spel på nätet
i Sverige måste söka om ett speciellt
tillstånd. Företagen kan förlora
sitt tillstånd att ordna spel
om de inte följer lagen.

– Vi blev verkligen överraskade.
Vi hade inte ens hunnit berätta
om att sajten fanns, säger
Anders Sims på Spelinspektionen.

• Lagen har bland annat regler för
reklam. Reklamen får inte locka folk
att spela för mycket. Företagen ska
försöka hindra folk att spela för mycket.

Vi har ingen chans,
tänkte jag för mig själv
medan yngsta barnet grät.
Där fick de mig,
de där som säger att man
alltid ska förbereda sig
för att klara en kris.

Alice och William är mest populära
Redan tidigare är det många
småbarn som heter Alice.
Det har varit det mest populära
flicknamnet tre år i rad.
På andra och tredje plats

förra året kom Maja och Lilly.
Bland pojknamnen kom
Liam och Noah på andra
och tredje plats.
Nya namn på topplistan
över de vanligaste flicknamnen
är Hailey, Belle, Elina och Elisa.
Bland pojkarna är Ture, Amir
och Lias nykomlingar.
Hela listan finns på scb.se.
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n För andra året i rad är
Alice och William de vanligaste
namnen bland nyfödda barn.
Det visar Statistiska
centralbyråns senaste räkning.

Men efter 40 minuter
kom strömmen tillbaka.
Vilken lycka!
Alla rusade tillbaka till soffan,
fort på med teven.
Bäst att glömma vår
lilla kris så snabbt som möjligt.
För utan el klarar vi oss
faktiskt inte alls bra.
Det vill vi inte
tänka på igen.
agnes.sauter@8sidor.se

I Sverige föds 115 tusen barn om året.

Läs nyheter på internet

Det är vi som gör 8 SIDOR

8sidor.se

Lösenordet till pdf-tidningen på nätet finns längst ner på sidan.

Bengt
Fredrikson
chefredaktör

Arne Nilsson
journalist

Agnes Sauter
journalist

Storbritannien ska lämna EU.
Vad kallas det?

n Brexit
n Leavement
n Exiter

Fråga 4.
Sverige har fått en ny regering.
Vilket parti mer än
Socialdemokraterna
är med i regeringen?

Fråga 2.
USAs president Donald Trump
vill bygga en mur vid gränsen
till ett grannland. Vilket?

n Kanada
n Brasilien
n Mexiko

n NHL
n Bundesliga
n Serie A

Tävla och vinn.
Gör så här:
Kryssa i dina svar vid frågorna.
Fyll i ditt namn och adress nedanför.
Skicka in sidan senast 20 fabruari till:
Nyhetsfrågan
8 Sidor
Box 5113
121 17 Johanneshov
Tio vinnare får pris.

n Hockey
n Skidskytte
n Curling

Vinnare i förra tävlingen
Ni vann ett extra batteri:
Laxå Dagcenter, Laxå
Gymnasiesärskolan Nynäshamn
Shaho Haweazy, Braås
Carl-Johan Lönnqvist, Falkenberg
Gymnasiesärskolan, Boden
Ni vann 8 Sidors mössa:
Erika Engstrand, Luleå
Gustav Zackrisson, Sundsvall
Dan Hildingsson, Vara
Björn Bäckman, Umeå
Filip Lindgren, Göta

Namn..............................................................................................................................
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Elias Pettersson
spelar ishockey
i Kanada. Vad
heter ligan där?
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Fråga 3.

Fråga 6.
Många vill ha en ny ledare
i landet Venezuela.
Var ligger Venezuela?

n Asien
n Sydamerika
n Nordafrika

Unga i Nederländerna strejkar
för klimatet.

Fråga 7.

– Det är rätt att
unga protesterar

Fråga 8.
I förra månaden
blev månen röd
en natt.
Vad kallas den då?

n Mars
n Blodmåne
n Aftonmåne

Rätt svar på förra
nyhetstävlingen:
1. Socialdemokraterna blev störst
i valet.
2. En våg efter en jordbävning kallas
tsunami.
3. Avicii gjorde låten Wake me up.
4. Kim Jong-Un är ledare i
Nordkorea.
5. Sarah Sjöström är simmare.
6. Norge tog flest medaljer i OS
förra året.
7. Svenska Akademien bestämmer
över Nobelpriset i litteratur.
8. Netta tävlade för Israel i ESC.

Adress............................................................................................................................

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

Lösenord till tidningen
på nätet: sportlov

n I 8 Sidor har vi berättat om
Greta Thunberg som kämpar
för klimatet.
En dag i veckan demonstrerar
hon i stället för att gå i skolan.
Nu har unga i andra länder
börjat göra som hon.

n Guldbaggen
n Silverkameran
n Antennen

Fråga 5.
Hanna Öberg
har fått
Jerringspriset.
Hon vann OS i
sin idrott. Vilken
idrott är det?

ker du
?

I år fick Gräns priset Bästa film.
Vad heter det svenska filmpriset?

n Centerpartiet
n Miljöpartiet
n Liberalerna

Katrin
Kasström
journalist

Vad ty
c
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Fråga 1.

Moa Candil
journalist
(föräldraledig)
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8 frågor om nyheter

Ulrika Åling
bildredaktör,
fotograf

De flesta läsare tycker
att det är bra.
Så här skriver några på 8sidor.se.
– Dessa ungdomar gör det rätta.
De kan lära sig mycket mer i de här
protesterna än i skolan, skriver Ellen.
– Det är viktigt att unga kämpar för
klimatet. Det är de som kommer att
påverkas mest, tycker Briana.
– Jag tycker att det är bra att
ungdomar har starka åsikter om
klimatet. En gång ska de unga ta
makten och då ska vi ha politiker som
faktiskt bryr sig om miljön, skriver en
student i USA.
– Jag tycker att det är bra att
ungdomar bryr sig om landets politik.
Det är också viktigt att alla människor
bryr sig om problemen
med klimatet, skriver Clay.
Men Jan tycker annorlunda.
– De strejkar bara för att slippa skolan,
skriver Jan.
Vad tycker du?
Skriv till 8sidor@8sidor.se
eller till
8 Sidor
Box 5113
121 17 Johanneshov
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