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 M  ARIA  E  LEMENTAR 

 S  KOLTIDNING 

 “  Skapa   din   framtid   hos   oss  ” 



 Vi   är   tillbaka!   Efter   ett   välförtjänt   jullov   så   har   vi   på   redaktionen   återigen   satt   igång   våren   med 
 ännu   en   upplaga   av   Maria   Elementars   nya   skoltidning.   I   tidningen   får   du   läsa   om   en   massa 
 reportage   och   artiklar   om   den   händelserika   våren. 

 I   vårens   upplaga   har   vi   även   valt   att   lägga   ett   extra   fokus   på   den   efterlängtade   sommaren   där 
 det   bland   annat   finns   tips   på   badplatser   och   sommarjobb.   I   tidningen   finns   också: 

 ●  Aktuella   artiklar 
 ●  Roliga   intervjuer 
 ●  Både   inrikes-   och   utrikesnyheter 
 ●  Intressanta   debattartiklar 

 Men   förstås   en   mycket   annat   intressant! 

 Vi   på   redaktionen   vill   även   tacka   er   läsare   för   ett   väldigt   minnesvärt   läsår   och   vi   ser   fram   emot 
 att   lämna   vidare   produktionen   av   Maria   Elementars   skoltidning   till   blivande   åttor   i   höst. 

 Med   dem   orden   sagda   så   vill   vi   önska   er   en   trevlig   läsning   och   en   härlig   sommar! 

 Kiwa   Söderman   &   klass   8 
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 Lokalt 
 Skolavslutning   2022 
 Mira   Källen 
 Maria  Elementar  är  känd  för  sina  eleganta  avslutningar,  men  under  pandemin  så  har  de  tyvärr 
 inte   blivit   av.   Hur   blir   det   i   år? 

 Vi  har  precis  fått  reda  på  att  de  härliga  traditionella 
 skolavslutningarna   kommer   att   börja   ta   plats   igen.   Den 
 10  juni  klockan  13.00  samlas  hela  skolan  med  föräldrar  och 
 närstående  för  att  fira  att  sommarlovet  infaller.  Dags  att  leta 
 fram   finkläderna   och   hitta   sin   ljuva   stämma. 
 Årets   skolavslutning   tar   som   vanligt   plats   i   Katarina   Kyrka  . 

 Aktiviteter   på 
 skolgården  - 
 Cornelia   Ahlquist 
 Då  Maria  Elementar  delar  skolgård  med 
 Södra  Latin  så  kan  de  ske  lite  problem  för 
 båda  skolorna.  För  några  år  sedan  så 
 bestämde  Södra  Latin  att  Maria  Elementar 
 får  använda  halva  skolgården  på  rasterna. 
 Då  skolgården  bara  är  en  grusplan  och  att 
 man  inte  få  ha  bollar  så  finns  det  inte  så 
 mycket  för  de  yngre  eleverna  att  göra  på 
 rasterna.  Så  då  måste  man  bli  lite  kreativ 
 när  det  kommer  till  lek.  Så  här  är  några 
 tips   på   vad   man   kan   göra! 

 •Olika   typer   av   kull. 
 •Man   kan   använda   vantar   som   bollar   till   olika   lekar. 
 •Spring   tävling. 
 •Spela   kula. 
 •Bombardera   med   pinnar. 
 •Hopprep. 
 •Rockring. 
 •Frisbee. 
 •   Leka   gröna,   röda,   lyktan,   stopp! 
 •   Leka   Under   hökens   all   vingar. 
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 Dennis,   socialpedagogen   som   vill   göra   skillnad 
 Inez   Chatty 
 “Det  låter  lite  klyschigt  men  jag  vill  göra  skillnad,  eller  försöka  iallafall”,  säger 
 socialpedagogen  Dennis  Johansson  med  ett  leende  på  läpparna  uppe  i  studion.  Vi 
 försökte   hinna   med   ett   intervju   innan   hans   sista   dagar   här   på   skolan. 

 Idag  (10/3)  intervjuade  vi  vår  socialpedagog  Dennis  Johansson  gällande  bla  hur  han  trivdes  på 
 skolan.   Dennis,   30   år   har   jobbat   på   våran   skola   i   9   veckor   nu,   och   nästa   vecka   blir   hans   sista. 

 Innan  han  lämnade  var  vi  bara  tvungna  att  få  in  en 
 intervju. 
 “Hej  Dennis!  Idag  hade  vi  tänkt  att  intervjua  dig,  är  det  ok 
 för   dig?” 
 “Absolut!”,   säger   Dennis   med   ett   glatt   skratt. 
 Dennis  har  en  grundläggande  grundskole-  och 
 gymnasiebehörighet  där  han  gick  på  linjen  hotell  och 
 restaurang.  Redan  då  visste  han  att  han  ville  ha  ett  jobb 
 som  gick  ut  på  att  socialisera  sig  med  andra  och  “bara 
 jobba  med  andra  människor  helt  enkelt”.  Efter  gymnasiet 
 började  han  på  folkhögskola  där  han  vidareutbildade  sig 
 till   sitt   nuvarande   yrke,   socialpedagog. 
 “Varför   valde   du   just   de   yrket”,   frågade   vi   Dennis. 
 “Jag  visste  redan  sen  innan  att  jag  ville  jobba  med 
 människor,  och  trots  att  det  låter  lite  klyschigt  så  ville  jag 
 göra  skillnad.  Eller  försöka  iallafall.  Det  handlar  även  att 
 man  får  chansen  att  lära  sig  av  varandra  och  visa  sig  som 
 en   bra   förebild   för   dagens   ungdomar”. 

 Efter  att  ha  sökt  till  minst  20-tal  skolor  om  praktikplats  och 
 fått  nekande  svar  så  började  han  ringa  runt  till  skolor  på  söder  med  bara  3  veckor  kvar  till 
 deadline.  Då  fick  han  kontakt  med  Thomas  Näslund,  vår  rektor.  De  bestämde  sig  för  att  ha  ett 
 möte  och  träffas,  och  sedan  fick  Dennis  praktikplatsen.  Efter  sin  praktik  ska  han  fortsätta  med 
 sin  utbildning  då  han  har  3  terminer  kvar.  Han  sa  att  han  möjligtvis  vill  fortsätta  sitt  arbete  efter 
 utbildningen  på  ett  alternativt  hvb-hem.  Ett  hvb  hem  är  ett  hem  som  hålls  av  socialen  för 
 ungdomar/barn  som  kanske  är  har  problem  hemma  av  olika  anledningar.  “Efter  det  får  vi  se  vad 
 som   händer”,   säger   han   och   strax   efter   det   tar   intervjun   slut. 
 Innan  intervjun  slutade  frågade  vi  Dennis  vad  han  tyckte  om  skolan.  Svaret  var  mycket  trevligt. 
 Han  sa  att  han  tyckte  mycket  om  skolan,  han  gillade  att  den  va  liten  och  hade  en  bra 
 gemenskap.  Han  märkte  att  den  dock  var  ganska  traditionell,  men  det  påverkade  inte  hans  syn 
 på  skolan.  Det  han  gillade  mest  var  utmaningarna  som  dök  upp  på  vägen  och  den  var  generellt 
 väldigt   spännande. 
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 En  social  pedagog  har  olika  jobb  men  finns  bla  finns  på  skolan  som  extra  stöd  för  de  elever 
 som  behöver  det,  och  vi  tycker  att  Dennis  har  gjort  ett  kanonjobb.  Han  kommer  vara  saknad  på 
 skolan   och   vi   får   hoppas   på   att   han   kommer   på   besök   inom   snar   framtid. 

 Att   välja   gymnasium 
 Assarina   Törnquist 

 10   år   av   arbete   i   grundskolan   skall   lämnas   bakom   sig   och   man   ska   blicka   framåt   mot 
 gymnasiet.   Gymnasievalet   kan   vara   svårt   då   det   kan   vara   en   omstart   och   man   vet 
 kanske   inte   vad   man   vill   gå   eller   ens   kommer   in   på   det   gymnasiet   man   vill.   Tusentals 
 ungdomar   ska   varje   år   välja   vilken   linje   och   vilket   gymnasium   dom   ska   gå   på.   Många 
 tror   att   välja   gymnasium   är   ett   avgörande   beslut,   vilket   kan   göra   gymnasievalet 
 skrämmande.   Det   finns   många   funderingar   och   frågor   om   hur   det   är   att   välja 
 gymnasium.   Speciellt   för   ungdomarna   som   närmar   sig   gymnasievalet. 

 Välja   gymnasium   kan   vara   svårt,   det   är   mycket   att   tänka   på   och   det   kan   vara   stressande.   Fast 
 behöver   det   vara   stressande?   Det   finns   många   som   tror   att   välja   gymnasium   kan   vara 
 avgörande   beslutet.   Så   behöver   det   inte   vara   men   med   den   inställningen   om   att   sitt   val   om 
 gymnasiumet   är   avgörande   kan   det   bli   stressigt.   För   i   tiden   var   det   lättare   att   välja   gymnasium 
 då   det   var   vanligast   att   man   valde   det   gymnasium   som   låg   närmast   där   man   bodde.   Medans 
 idag   har   det   blivit   större   att   välja   gymnasium   då   man   kan   välja   bland   flera   gymnasier   i   hela 
 Sverige   och   kanske   till   och   med   utomlands.   I   årskurs   nio   har   Isabell,   Alicia   och   Anges   från 
 Maria   elementar   skola   besvara   på   frågor   kring   om   hur   det   är   att   välja   gymnasium. 

 Är   det   stressande   att   välja   gymnasium?Alicia   och   Isabelle   sitter   i   en   grå   soffa   och   Agnes   sitter 
 på   en   stol   i   ett   ljust   rum   och   svar   på   frågan.   ”Det   känns   som   ett   stort   val   och   det   känns   viktigt, 
 så   på   så   sätt   kan   det   bli   lite   stressigt.   Det   är   både   stressigt   för   att   man   vill   hitta   ett   gymnasium 
 som   passar   än   själv   och   för   att   man   vill   ha   ett   bra   meritvärde   för   att   komma   in”   Alicia   som   sitter 
 åt   höger   i   soffan   säger   också   “Jag   började   tänka   på   att   välja   gymnasium   nu   i   nian.   För   mig 
 kändes   det   rätt   att   börja   tänka   på   det   nu   i   nian   och   inte   stressa   över   det   innan.” 

 Många   har   känslan   att   man   har   ett   valet   att   väljer   en   linje   som   antingen   gör   att   man   har   en   roligt 
 tid   och   ta   det   lugnt   i   skolan.   Som   till   exempel   dom   estetiska   inriktningarna.   Eller   att   välja   en 
 linje   som   ger   dig   behörighet   att   komma   in   på   universitet   eller   högskola.   “Hur   tänker   ni   när   det 
 kommer   till   att   välja   linje?   Att   bara   komma   in   på   en   skola   som   man   vill   gå   i   och   att   trivas   är   just 
 nu.   Såklart   att   man   tänker   på   universitet   och   på   sin   framtid   men   om   man   inte   har   ett   specifik 
 yrkes-mål   så   väljer   man   mer   någonting   som   man   själv   tycker   är   kul   och   som   är   ganska   brett   till 
 exempel   Samhällsvetenskap.”    “Jag   vill   ha   en   bra   gemenskap   mellan   skola   och   lärarna   i 
 gymnasiet,   med   ett   bra   umgänge.”   En   del   väljer   också   ett   gymnasium   som   ens   vän   eller   vänner 
 tänker   gå.   Många   inser   efter   första   året   att   det   inte   passar   dom   och   vill   byta.   Påverkas   ni   av 
 vänner   och   familj   av   vilket   gymnasium   ni   vill   välja?   “   Man   påverkas   ju   såklart   av   sina   vänner 
 men   också   av   ens   egna   intressen.   Till   exempel   om   man   ska   gå   högskoleförberedande   eller 
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 yrkesförberedande.   Många   har   också   fördomar   om   vad   man   ska   gå   men   man   ska   inte   påverkas 
 av   dem,   komentarer   av   till   exempel   föräldrar,   lärare,   syskon   och   vänner. 

 Sista   frågan,   ska   det   bli   skönt   att   lämna   grundskolan?  “Ja   eller   båda,   man   kommer   att   sakna 
 att   känna   sig   liten   men   det   är   också   kul   att   steppa   upp   och   att   känna   sig   mer   vuxen   och   få   mer 
 ansvar.   Det   ska   bli   skönt   att   komma   ut   ur   rutiner   i   grundskolan,   det   här   med   ny   byggnad,   väg, 
 klass   och   sånt   ska   bli   skönt   att   få   en   förändring   på.”   Alice   påpekar   en   sak   som   ska   bli   extra 
 skönt   med   att   bör   gymnasiet.   “   Att   komma   ut   ur   betygssystemet   i   grundskolan   ska   bli   skönt.   Att 
 man   väljer   olika   kurser   själv   som   har   olika   mycket   poäng   istället   för   att   alla   ämnena   har   samma 
 meritvärde,   till   exempel   kan   man   välja   bort   språk   men   ändå   klara   sig.” 

 Att  välja  gymnasium  behöver  inte  vara  svårt,  om  det  inte  känns  rätt  när  man  har  börjat  så  har 
 man  chansen  att  byta.  Om  du  inte  vet  vilken  linje  du  vill  gå  så  är  det  ett  bra  tips  att  välja  en  bred 
 linje.  Stressa  inte  med  gymnasievalet  långt  i  förväg  utan  ha  det  i  bakhuvudet  och  ta  det  när  det 
 är   dags   att   välja. 

 Badplatser   i   Stockholm 
 Björna   Sahlman 
 Under  sommaren  är  det  väldigt  populärt  att  bada.  Många  spenderar  sina  somrar  i 
 Stockholm  och  det  finns  många  fina  pärlor  som  inte  är  upptäckta  av  vissa  än.  Här  har  vi 
 listat  upp  några  av  de  finaste  badplatserna  i  Stockholm  för  alla  åldrar!  Men  kom  ihåg, 
 bada   säkert   och   ha   alltid   med   en   vuxen   eller   en   kompis! 

 1.  Fredhällsbadet-  Fredhällsbadet  ligger  på  Kungsholmen  vid  Tranebergsudden. 
 Fredhällsbadet  är  ett  klippbad  med  fina  bryggor.  Badet  är  öppet  mellan  kl  9:00  och 
 19:00   för   allmänheten.   Det   är   djupt   vatten   så   simkunnighet   krävs. 

 2.  Tanto  strandbad-  Tanto  strandbad  ligger  på  södermalm  i  stadsparken  tanto.  Vid 
 badplatsen  finns  det  massor  att  göra!  Det  finns  bryggor  och  sandstrand  men  även  massa 
 annat  kul  att  hitta  på.  Man  kan  bland  annat  spela  minigolf  och  spela  volleyboll.  Det 
 finns  massa  foodtrucks  och  liknande  så  tanto  strandbad  är  perfekt  för  en  heldags  utflykt! 
 Tanto  strandbad  ligger  nära  hornstull  så  det  är  lätt  att  ta  sig  dit  med  lokaltrafik,  antingen 
 tunnelbana   eller   med   buss. 

 3.  Eriksdalsbadet/bryggor-  Eriksdal  är  ett  inomhusbad  som  har  både  vanliga 
 simbassänger  och  äventyrsbad.  Utanför  Eriksdalsbadet  finns  det  ett  antal  bryggor  att 
 bada   vid. 

 4.  Långholmsbadet-  ligger   på   Långholmen.   Badet   har   både  strand,   och   gräsytor. 
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 Sommarnytt 
 Kristina   Popov 
 Resor  och  liknande  nu  efter  Corona  har  blivit  mer  och  mer  populärt  igen,  pass  köerna  är  långa 
 men  det  stoppar  inte  många  från  att  åka  runt  i  landet.  Platser  som  Gröna  Lund,  Liseberg  och 
 Kolmården  har  ökat  antal  besökare  drastiskt  och  därmed  nyare  attraktioner  såsom  Monster  som 
 kom   för   1   år   sedan   på   Gröna   lund,   Skalmans   flygskola   på   Kolmården   och   mycket   annat. 
 Från  och  med  sommaren  2022  så  kommer  även  alla  ungdomar  upp  till  18  få  ett  gratis  grönt  sl 
 kort   vilket   ger   dem   chansen   att   åka   gratis   nu   i   sommar. 

 Lollapalooza   musikfestival 
 Inez   Chatty 
 Lollapalooza  är  en  amerikansk  musikfestival  som  varar  i  tre  dagar  där  många  kända  artister 
 uppträder  med  deras  populäraste  låtar.  Festivalen  grundades  1991  och  var  väldigt  populär  i 
 Amerika  men  kom  inte  till  Sverige  förens  2019.  Det  vara  alltså  inte  förens  för  3  år  sen  tillbaks 
 som  vi  i  Sverige  fick  gå  på  vår  första  Lollapalooza  festival  i  Stockholm.  Den  hade  sammanlagt 
 56  000  besökare.  I  år  hålls  Stockholms  Lollapalooza  på  gärdet  mellan  den  1-3  juli  och  många 
 kända  artister  och  band,  både  svenska  och  internationella  kommer  uppträda  såsom  bla  Veronica 
 Maggio,  Post  Malone,  Polo  G  och  Måneskin.  Hur  länge  festivalen  pågår  kan  bero  från  land  till 
 land,   i   USA,   Chicago   varar   den   i   fyra   dagar   istället   för   tre. 

 Nostalgi   för   oss   och   lärarna 
 Molly   Grundkvist   och   Idil   Demirci 

 Vi   har   listat   alla   låtar   som   vi   tycker   är   nostalgiska,   sen 
 frågade   vi   klassen   och   några   lärare. 

 Nostalgi   för   oss: 

 1.  Fireworks-Katy   Perry 
 2.  Levels-   Avicii 
 3.  Moves   Like   Jagger-Maroon   5,   Christina   Aguilera 
 4.  TikTok-   Ke$ha 
 5.  Payphone-Maroon   5,Wiz   Khalifa 
 6.  Stereo   Hearts-   Gym   Class   Heroes,   Adam   Lewis 
 7.  Party   In   The   U.S.A-   Miley   Cyrus 
 8.  Waka   Waka-   Shakira,   Freshlyground 
 9.  I   Kissed   A   Girl-   Katy   Perry 
 10.  Dark   Horse-   Katy   Perry,   Juicy   J 
 11.  Roar-   Katy   Perry 
 12.  Sorry-   Justin   Bieber 
 13.  Euphoria-   Loreen 
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 14.  Jag   kommer   -   Veronica   Maggio 
 15.  Wake   me   up-   Avicii 
 16.  Counting   Stars-   OneRepublic 
 17.  Break   Free-   Ariana   Grande,   Zedd 
 18.  Gå   &   fiska!-   Gyllene   Tider 
 19.  Barbie   Girl-Aqua 
 20.  Ingen   sommar   utan   reggae-   Markoolio 
 21.  Mamma   Mia   -   ABBA 
 22.  Dansa   Pausa-Panetoz 
 23.  Manboy-   Eric   Saade 
 24.  Popular-   Eric   Saade 
 25.  Some   Die   Young-   Laleh 
 26.  Break   My   Stride-Matthew   Wilder 

 Klassens   nostalgi: 
 1.  Satellit-Ted   Gärdestad 
 2.  Heartbreak   Hotel-YOHIO 
 3.  Hello   Hi-   Dolly   Style 
 4.  Jag   vill   ha   en   egen   måne   -Ted   Gärdestad 
 5.  Let   It   Go-   Idina   Menzel 
 6.  Undo-Sanna   Nielsen 
 7.  Blame   It   On   The   Disco-Alcazar 
 8.  Drakdansen-   Bolibompa,   Bjorn   Palmberg 
 9.  CAN'T   STOP   THE   FEELING!-Justin 

 Timberlake 
 10.  Bang   Bang-   Jessie   J   ,Ariana   Grande   ,   Nicki   MInaj 
 11.  Hornstullstrand-   Hov1,Veronica   Maggio 
 12.  Amazing-Danny   Saucedo 
 13.  Gangnam   Style-   PSY 
 14.  Fan   va   bra-   Jakob   Karlberg 

 Lärarnas   nostalgi: 
 1.  MR.Vain-   Culture   Beat 
 2.  Rhythm   Is   A   Dancer-   SNAP! 
 3.  Bohemian   Rhapsody-   Queen 
 4.  Nothing   is   going   to   change   my   love   for   you-   George   Benson 
 5.  Final   Countdown-   Europe 
 6.  Goodbye   yellow   brick   road-   Elton   John 

 Om   ni   vill   lyssna   på   spellistan   så   finns   den   på   Spotify   och   heter   Nostalgi   at   Maria 

 https://open.spotify.com/playlist/5rnNts7oO0glv9eVGl7O8B?si=ce1cbd19ac4f49ab 
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 Inrikes 

 Hur   hittar   man   ett   sommarjobb? 
 David   Ghosh 
 Som   ung   är   det   väldigt   svårt   att 
 komma   in   i   arbetsmarknaden 
 och   ditt   första   riktiga   jobb 
 kommer   i   stor   chans   att   vara   ett 
 sommarjobb.Sommaren 
 kommer   och   det   är   ett   perfekt 
 tillfälle   för   dig   att   tjäna   lite   extra 
 pengar,   men   också   få 
 erfarenheter   och   veta   mer   om 
 hur   samhället   och 
 arbetsmarknaden   faktiskt 
 fungerar. 

 Hur   gammal   måste   man   vara   för   att   kunna   sommarjobba? 
 För  att  kunna  sommarjobba  måste  du  vara  minst  13  år  gammal,  annars  förutom  det  så  finns  det 
 inte  så  mycket  mer  restriktioner  kring  för  att  kunna  få  ett  sommarjobb.  Sommarjobb  kan  bestå 
 av  typer  av  jobb,  det  kan  vara  allting  från  kortare  vikariat  till  längre  till  positioner.  Det  finns 
 vissa  arbetsplatser  som  kräver  en  viss  typ  av  erfarenhet  inom  det  kunskapsområdet,  men  såklart 
 så  är  mestadels  av  sommarjobben  som  finns  kräver  ingen  utbildning  eller  erfarenhet.  Så  helt 
 beroende  på  vem  du  är,  vad  du  gillar,  om  du  har  erfarenhet,  hur  gammal  du  är  eller  så  finns  det 
 inte  ett  jobb  som  passar  dig.  Det  viktiga  är  att  du  visar  att  du  kollar  framåt,  påhittig  och  vågar 
 visa   att   du   kan   ta   riskerna. 

 Jobb   för   de   äldre   med   lite   erfarenhet 
 Många  arbetsplatser  har  brist  under  sommaren  för  många  av  deras  personal  och  tar  en  semester. 
 Då  söker  arbetsgivaren  personer  som  har  högre  kompetens  och  oftast  riktar  sig  mer  framåt  mot 
 lite   av   dom   äldre   personerna,   helst   gymnasieelever   eller   studerar   på   högskola. 

 Jobb   för   de   yngre   utan   erfarenhet 
 För  dig  som  är  mellan  13-15  år  gammal  är  det  viktigt  att  du  måste  vara  den  som  måste  förmedla 
 att  det  är  du  som  ansöker  och  letar  efter  sommarjobb,  för  många  av  platserna  eller  företagen 
 som  har  platser  kommer  i  största  sannolikhet  inte  lägga  ut  någon  typ  av  annons.  Försök  säga  till 
 alla  dina  kontakter,  skicka  mail,  grannar  i  närområdet  och  försök  bara  att  få  ut  att  du  söker  ett 
 sommarjobb   så   är   största   sannolikheten   att   du   får   ett. 

 Hur   du   ska   få   sommarjobbet 
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 Arbetsmarknaden  idag  är  redan  ganska  tuff,  och  det  kan  vara  svårt  som  ung  att  komma  in  på 
 arbetsmarknaden,  därför  är  sommarjobb  är  ett  lätt  sätt  att  komma  in  på  arbetslivet,  samtidigt 
 som   man   kan   få   in   lite   extra   pengar   i   fickan. 

 När  man  ska  söka  sitt  första  sommarjobb  så  kommer  det  upp  massa  frågor  i  huvudet  om  allting 
 från  hur  man  hittar  ett  sommarjobb  till  vad  man  ska  tänka  på  och  speciellt  hur  söker  man  en 
 plats  där  du  som  person  kan  känna  dig  trygg.  Det  här  är  frågor  som  förhoppningsvis  hjälpa  dig 
 medan  artikelns  gång,  som  kan  sedan  leda  till  ditt  första  jobb.  Det  är  aldrig  för  tidigt  att  söka 
 och  redan  i  höst  letar  man  efter  personal  som  kan  jobba  i  sommaren,  därför  rekommenderas  det 
 att   vara   redo   att   ansöka   i   en   god   tid   innan. 

 Hur   skriver   man   ett   bra   CV   och   personligt   brev   för   ditt   sommarjobb 
 När  man  söker  jobb  behöver  man  också  skriva  en  ansökan,  och  detsamma  går  med  att  hitta  ett 
 sommarjobb.  I  ett  ansökan  så  måste  man  inkludera  två  olika  saker,  vilket  är  CV  och  personligt 
 brev,  du  kommer  öka  dina  chanser  om  du  försöker  anstränger  dig  för  att  få  en  bra  ansökan  att  få 
 det   jobbet   du   vill. 

 Ett  CV  kan  man  säga  är  ett  meritförteckning  där  du  kort  förklarar  lite  vad  om  vem  du  är, 
 erfarenheter,  utbildningar,  tidigare  jobb  och  mer  i  några  korta  punkter.  För  dig  som  för  första 
 gången  söker  skriv  lite  kreativ  och  fokusera  mer  på  olika  områden,  som  tex  jobb  du  har  gjort 
 hos  dina  föräldrar  eller  i  skolan  för  exempelvis.  Det  kan  vara  allting  från  att  klippa  gräsmattan  i 
 trädgården  till  finansiera  mycket  pengar  till  din  skolkassa.  I  början  av  din  text  börjar  man  oftast 
 med  “Om  mig”  eller  “Sammanfattning”  som  du  sedan  skriver  kort  vem  du  är.  Sedan  är  det 
 faktiskt  lite  vad  man  själv  tycker  visar  mig  och  det  gäller  att  sticka  ut  för  dig  som  vill  jobba  i 
 Gröna   Lund   så   kommer   det   finnas   en   tuff   konkurrens. 

 För  dig  som  är  ung  och  inte  vet  riktigt  vad  du  ska  skriva  om,  skriv  något  än  att  skriva  något 
 alls.  Arbetsgivaren  kommer  ha  förståelse  att  du  inte  har  någon  erfarenhet  när  personen  läser  ditt 
 CV,   istället   ser   dom   en   person   som   vill   det   här   och   gör   sitt   bästa   för   att   få   jobbet. 

 Personliga  brevet  är  inte  något  mycket  alls  att  skriva,  därför  är  det  viktigt  att  den  är  bra  skriven. 
 I  ett  personlig  brev  beskriver  du  kort  om  varför  du  vill  ha  jobbet,  samt  varför  du  just  är  rätt 
 person.   Här   är   det   mer   fri   text   där   du   ska   försöka   visa   vad   du   kan   göra   hjälp   i   arbetsplatsen. 
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 Källa: 
 https://www.kommunal.se/sommarjobb 
 Lön   sommarjobb 
 Lönen  skiljer  mycket  åt  mestadels  på  grund  av  åldern  och  vad  för  slags  bransch  du  arbetar  för. 
 Exempelvis  en  18  åring  kommer  få  mer  pengar  om  den  sommarjobba  i  den  offentliga  sektorn 

 kommer   du   få   mycket   mer   i   lön 
 jämfört  med  den  som  jobbar  i  en  kommun.  Men  också  finns  det 
 stora  geografiska  skillnader  vare  sig  vart  du  väljer  vart  du  jobbar. 
 En  person  som  jobbar  i  Stockholm  så  kommer  lönen  bli  högre 
 än   den   som   än   om   utförs   i   Luleå. 

 Till  bilden  till  vänster  kan  man  se  att  den  mest  att  hotell-  och 
 restaurangbranschen  är  den  mest  attraktiva  jobbet,  indelat  i  olika 
 åldrar,  för  den  som  behöver  så  mycket  pengar  som  möjligt..  Det 
 är  också  mångas  första  sommarjobb  med  en  bruttolön  på  17  000 
 kr  i  Stockholm,  medan  om  man  jobbar  i  Göteborg  är  det  12  000 
 kr   i   bruttolön. 

 Källor:  https://meetastudent.com/sv/sommarjobb/#h-hitta-sommarjobb 
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 Terrordådet   på   Drottninggatan   2017 

 Molly   Grundkvist 
 Den   7   april   2017   hände   det   otänkbara,   vi   hade 
 drabbats   av   det   första   fullbordade   terrordådet.   Vi 
 hade   tidigare   drabbats   av   ett   misslyckat   terrordåd 
 2010,   men   nu   hade   Rakhmat   Akilov   lyckats.   Men 
 vad   hände   egentligen? 

 Rakhmat   Akilov   hade   stulit   en   lastbil   på   Adolf 
 Fredriks   kyrkogata   och   körde   den   500   meter   längs 
 med   Drottninggatan   och   slutade   med   att   krascha   in   i 
 Åhlens   vid   T-centralen.   Troligen   så   var   inte   kraschen 
 planerad   och   skedde   på   grund   av   ett   betonglejon   som 
 hade   fastnat   framför   lastbilen.   Under   dom   här   500 
 meterna   så   lyckades   han   döda   3   personer   och   skada 
 12,   varav   2   av   dom   senare   dog   på   sjukhus.   Det   första 
 larmet   kom   14.53   och   polisen   var   där   nästan   direkt 
 efter   då   en   polis   vid   namn   Erik   hade   varit   i   närheten. 
 Man   sa   snabbt   att   området   kring   Åhlens   vad   osäkert 
 för   allmänheten   då   lastbilen   brann   och   för   att   man   trodde   att   Akilov   var   kvar   där,   man   visste 
 inte   att   han   hade   flytt   ner   i   tunnelbanan. 
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 Han   hade   flytt   när   han   insåg   att   den   bomb   han   själv   hade   byggt   inte   skulle   sprängas.   Det   var 
 bara   Akilov   som   skadades   av   den   då   han   var   kvar   i   bilen. 

 När   man   väl   insåg   att   han   hade    flytt   ner   i   tunnelbanan   så   började   man   titta   på  Åhléns 
 kamerorna.   Man   stängde   även   av   all   kollektivtrafik   och   tågförbindelse   i   och   till   Stockholm. 
 Men   han   lyckades   ändå   ta   sig   till   Märsta,   där   greps   han   två   gånger.   Varför   två   gånger?   Jo   första 
 var   det   “vanliga”   poliser   som   grep   honom   men   iochmed   att   dom   egentligen   inte   får   gripa   någon 
 som   är   misstänkt   för   terrordåd,   därför   kom   insatsstyrkan   efter   Akilov   erkände   att   han   hade   kört 
 lastbilen. 

 Valet   2022-Vem   kommer   vinna? 

 Jacob   Rasmussen 
 Nu   till   hösten   så   händer   det   något   unikt   för   vart   fjärde   år. 
 Det   är   val.   Det   senaste   valet   skedde   som   sagt   2018   och   då   vann   det   rödgröna 
 regeringsunderlag  et. 

 Dom   rödgröna   driver   en   vänster-center   ideologisk   politik   och   bestod   av   partierna 
 Socialdemokraterna   och   Miljöpartiet,   samt   Vänsterpartiet,   Liberalerna   och   Centerpartiet   som 
 stödpartier.   Dock   så   har   denna   “koalition”   förändrats   på   senare   tid,   och   idag   så   består 
 regeringen   av   Socialdemokraterna   med   Miljöpartiet,   Vänsterpartiet   och   Centerpartiet   som 
 stödpartier   (Då   inofficiella   vissa   av   dom,   då   Sveriges   parlamentariska   regler   tillåter 
 “inofficiella”   stödpartier.   Exakt   hur   detta   fungerar   är   mer   komplext,   och   man   kan   läsa   om   det   på 
 riksdagens   hemsida.) 

 Till   valet  2022  så   står   det   nu   två   nya   block   mot   varandra. 
 Socialdemokraterna  ,  Miljöpartiet  ,  Vänsterpartiet  ,  och  Centerpartiet  VS 
 Liberalerna  ,  Kristdemokraterna  ,  Moderaterna  och  Sverigedemokraterna  . 

 Mandatfördelningen   är   även   extremt   jämn,   och   vad   som   helst   kan   hända. 
 Vilken   sida   tror   du   kommer   att   vinna? 
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 Skolattacken   i   Malmö 
 Axel   Wetterbrandt 
 Den  21  mars  klockan  17:12  fick  polisen  ett  chockerande  larm  om  att  två  lärare  har  blivit 
 dödade  i  ett  grovt  våldsbrott  på  en  gymnasieskola  i  Malmö.  När  polisen  kom  till  skolan 
 såg  allting  lugnt  ut  men  de  har  fått  uppgifter  om  att  våld  ska  ha  skett  på  den  tredje 
 våningen. 

 Där   finner   man   en   skadad   person,   gärningsmannen   och   ytterligare   en   skadad   person. 
 10  minuter  efter  larmet  blir  gärningsmannen  gripen.  18-  åringen  ska  ha  varit  beväpnade  med  en 
 yxa,  men  inga  skjutvapen.  Under  kvällen  anhölls  mannen  misstänkt  för  mord,  det  finns  just  då 
 inget  känt  motiv  till  gärningen.  De  två  kvinnorna  som  var  i  50-  årsåldern  som  hittades  skadade 
 och  som  senare  avled,  var  lärare  på  skolan.  Polisen  började  nu  med  en  förundersökning  och 
 intervjuade   skolpersonal   och   andra   skolelever. 

 Det   ska   ha   varit   18-   åringen   som   själv   ringt   112. 
 “Jag   sitter   på   tredje   våningen   och   har   lagt   ifrån   mig   vapnen   och   jag   har   mördat   två   personer” 
 ska   han   ha   sagt   till   polisen. 

 Vittnesmål  ska  ha  sagt  att  han  har  betett  sig  väldigt  konstigt  hela  vintern  och  att  man  har  varit 
 rädd  att  någonting  ska  hända.  Det  sägs  att  gärningsmannen  ska  ha  frågat  många  frågor  om  brott 
 på  sin  sista  lektion  innan  han  ska  ha  lämnat  byggnaden,  och  kommit  tillbaka,  för  att  begå  dådet. 
 Denna  lektion  var  Kriminologi,  och  frågorna  som  han  har  sagts  fråga  ansågs  som  normala, 
 eftersom  ämnet  av  lektionen  var  just  brott.  Enligt  rapporter  så  anlände  han  till  skolan  ca.  16:55, 
 och   tog   sig   upp   till   3:e   våningen   och   gick   förbi   folk,   och   in   till   toaletten. 

 Gängkriminalitet   det   nya   folkhälsoproblemet? 
 Nicole   Sowa 
 “Gängbrottslighet,  gängkriminalitet,  brott  som  begås  inom  ramen  för  ett 
 gruppsammanhang  som  har  viss  varaktighet  och  där  brottsligheten  spelar  en  inte 
 obetydlig   roll   för   gruppens   identitet.”  Citat   taget  från   NE.se 
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 Gängkriminalitet   betraktas   som   ett   stort   folkhälsoproblem   i   dagens   samhälle.   Men   vad   är 
 egentligen   gängkriminalitet?   Oftast   brukar   brotten   göras   för   att   göra   ekonomisk   vinst. 

 Gängkriminalitet  har  blivit  en  allt  större  politisk  fråga  de  senaste  åren.  År  2019  instiftade 
 regeringen  34-punktsprogrammet.  Programmet  innehåller  åtgärder  för  att  arbeta  mot 
 gängkriminalitet  och  följa  den  kriminella  utvecklingen  fram  till  2024.  Oavsett 
 34-punktsprogrammet  fortsätter  just  denna  typ  av  kriminalitet  öka.  2020  skrev  SVT  att  antalet 
 skjutningar,  avlidna  och  sprängningar  ökat  jämfört  med  året  innan  programmet  presenterades. 
 Det  är  inte  bara  medlemmarna  i  de  olika  gängen  som  blir  utsatta  för  denna  typ  av  våld,  det  är 
 massvis   av   andra   som   blir   utsatta   för   hemskheter. 

 I  februari  2022  gjorde  polisen  i  Västmanland  en  kartläggning  som  visar  att  över  300  personer 
 kan  kopplas  till  gängkriminalitet  i  regionen.  Det  visade  sig  att  en  tredjedel  är  under  18  år, 
 barnen   anses   bli   imponerade   och   vill   göra   samma   som   exempelvis   ens   familjemedlemmar. 

 Vissa  orsaker  till  gängkriminalitet  är  rasism,  fattigdom  och  familjemedlemmar  som  redan  är 
 involverade  i  gäng,  vilket  kan  skapa  en  ingång  för  ungdomen  själv.  När  man  väl  är  medlem  i  ett 
 gäng  kan  det  få  en  att  känna  en  familjekänsla  som  man  aldrig  fått  uppleva.  Gänget  beskrivs  då 
 fungera  som  en  extra  familj  för  individer.  Man  brukar  ofta  stöta  ifrån  sig  sin  egna  familj,  när 
 man   blir   involverad   i   denna   typ   av   kriminalitet. 

 Det  brottsförebyggande  arbete  man  gör  kan  vara  både  kortsiktiga  och  långsiktiga  åtgärder.  Det 
 kan  vara  kortsiktiga  åtgärder  som  att  poliser  finns  på  en  fotbollsmatch  för  att  förhindra  bråk. 
 Långsiktiga  åtgärder  som  att  polisen  samverkar  med  socialtjänsten  för  att  minska 
 ungdomsbrottslighet. 
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 Pollenallergi 
 Kiwa   Söderman 

 Blir  du  lite  extra  snuvig  under  våren? 
 Då  skulle  du  kunna  vara  allergisk  mot 
 pollen.  Pollenallergi  är  någonting  som 
 förekommer  bland  30%  av  Sveriges 
 befolkning  1  och  är  helt  normalt  bland 
 unga.  Oftast  så  är  man  inte  allergisk  mot 
 all  slags  pollen  utan  främst  så  är  det 
 gräs,  björk  och  gråbo  som  kroppen 
 reagerar  på.  Detta  orsakar  oftast 
 rinnande  näsa,  kliande  ögon  och  i  värsta 

 fall,  andningsproblem.  Pollensäsongen  börjar  redan  i  slutet  av  februari  och  pågår  ända  fram  till 
 september.  Perioden  är  väldigt  lång  eftersom  att  det  kommer  olika  slags  pollen  hela  tiden  som 
 man   kan   reagera   olika   på. 

 Det  är  också  väldigt  vanligt  att  en  pollenallergiker  har  flera  andra  allergier.  Oftast  hos  olika  råa 
 födoämnen,  frukter  och  grönsaker.  Dessa  allergier  är  inte  riktiga  allergier  utan  kallas  för 
 korsallergier  eftersom  att  de  går  ihop  i  varandra.  Denna  typ  av  “allergi”  beror  på  att  det 
 proteinet  som  finns  i  en  del  frukter  är  ruskigt  lika  det  protein  som  man  är  allergisk  mot  i  pollen. 
 Därför  reagerar  kroppen  likadant  som  om  det  man  ätit  vore  pollen  och  man  bli  då  “allergisk” 
 mot  det.  Det  som  skiljer  korsallergier  mot  pollenallergi  är  att  man  kan  äta  den  råvara  om 
 proteinet  har  koagulerat  (bytt  form  genom  upphettning)  eftersom  att  man  bara  är  allergisk  mot 
 den  specifika  typen  av  protein  som  efterliknar  pollenets.  Det  vill  säga  att  man  kanske  inte  kan 
 äta   råa   äpplen   men   äppelpaj. 

 Om  din  pollenallergi  blir  ett  problem  i  din  vardag  så  bör  du  uppsöka  en  läkare.  Genom  att  göra 
 olika  tester  som  till  exempel:  blodprov,  pricktest,  spirometri,  så  kan  man  enkelt  se  vad  kroppen 
 tål  och  inte.  Besvärar  pollenallergin  dig  kraftigt  så  kan  du  få  recept  på  medicin  som  kan  hjälpa. 
 Detta  innebär  att  om  t.ex.  dina  ögon  kliar  så  kan  du  få  ögondroppar  som  hjälper  mot  just  dina 
 allergiska  besvär.  Dessa  läkemedel  är  helt  gratis  för  dig  att  hämta  ut  om  en  läkare  har  intyg  för 
 det. 

 Ibland   så   hjälper   inte   medicinen: 
 Som  pollenallergiker  har  man  oftast  många  olika  mediciner  för  att  kunna  leva  ett  “normalt”  liv 
 utan  några  besvär.  Det  kan  vara  allt  ifrån  allergisprutor,  astmamediciner  till  nässpray  och 
 tabletter.  Men  vissa  känner  sig  ändå  inte  helt  friska  med  medicin.  Då  bör  man  vaccinera  sig.  Att 
 vaccinera  sig  mot  pollen  innebär  att  man  sprutar  in  en  liten  del  pollen  i  kroppen  för  att  lära 

 1  Pollenallergi   -   Information   och   råd   -   Astma-   och  Allergiförbundet 
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 kroppens  immunförsvar  att  kunna  hantera  det.  Vaccinet  kan  tas  på  två  olika  sätt,  antingen 
 genom  en  vanlig  vaccinspruta  eller  genom  att  ta  en  “pollen-tablett”  varje  dag  under  två  års  tid 
 för  att  ‘vänja’  kroppen  lite  i  taget.  När  man  vaccinerar  sig  mot  pollen  så  är  det  viktigt  att  man 
 gör  det  under  höst/vinter  halvåret  när  det  inte  finns  så  mycket  pollen  ute  i  luften  för  annars  så 
 kan   kroppen   reagera   extra   mycket   när   pollen   tas   in   i   kroppen   och   finns   i   luften   samtidigt. 

 I  början  kan  det  vara  jobbigt  med  att  komma  ihåg  alla  mediciner.  Hur  mycket  man  ska  ta,  vilket 
 tid,  hur  ofta?  Men  för  att  uppleva  det  bästa  utav  medicinerna  så  är  det  viktigt  att  ta  rätt  dos  vid 
 rätt  tidpunkt.  Det  finn  en  massa  knep  på  att  komma  ihåg  detta,  man  kan  skriva  lappar,  ha  timers 
 och  idag  finns  det  även  appar  som  skickar  notiser  när  man  ska  ta  medicinen.  Som  allergiker  får 
 man   även   ett   papper   med   ett   “Doseringsschema”   som   blir   till   stor   nytta. 

 Näthat   hos   unga 
 Björna   Sahlman 
 Näthat  utsätts  kommer  alla  stöta  på  någon  gång  under  livet.  Det  kan  vara  allt  från  en 
 elak  emoji  på  ett  inlägg  till  ett  konto  skapat  enbart  för  att  trakassera  en  viss  person.  Men 
 allt  är  fel  på  olika  sätt.  Man  ska  inte  känna  sig  otrygg  på  nätet.  Utsätts  man  för  näthat 
 måste   man   agera   på   vissa   sätt.   Och   kom   ihåg,   du   är   inte   ensam! 

 Det  finns  mycket  roliga  grejer  med  att  dela  med  sig  om  vad  du  har  gjort  på  nätet.  Men  det  du 
 lägger  upp  kan  någon  annan  använda  på  sätt  som  kanske  kan  skada  dig.  Allt  bra  bär  med  sig 
 något  dåligt.  Nästan  alla  ungdomar  i  dagens  samhälle  utsätts  eller  kommer  någon  gång  att 
 utsättas  för  näthat.  Att  bli  utsatt  för  näthat  innebär  att  man  blir  hotad,  kränkt  eller  trakasserad  av 
 en  annan  människa  på  nätet.  Näthat  sker  främst  på  sociala  medier  bland  unga  men  även  via 
 e-post.  Näthat  är  såklart  olagligt  och  utsätter  du  någon  för  näthat  kan  det  leda  till  böter  eller  i 
 värsta  fall  fängelse.  Om  man  jämför  brott  på  nätet  med  andra  brott  kan  man  se  att  allt  på  nätet 
 sprids  mycket  snabbare.  Men  det  är  inte  bara  den  som  lägger  ut  det  första  kränkande  inlägget 
 som  gör  något  brottsligt.  De  som  delar  hatat  vidare  kan  också  dömas.  Dock  kan  näthat  vara 
 svårt   att   döma   då   allt   inte   är   brottsligt   även   om   man   blir   kränkt. 

 Näthat  kan  bero  på  flera  olika  saker.  Det  vanligaste  är  att  många  människor  tycker  att  det  är 
 lättare  att  skriva  än  att  prata  rakt  ut.  Med  detta  menar  man  att  man  lätt  skriver  saker  man  inte 
 hade  vågat  säga  direkt  till  personen  i  fråga.  Det  är  också  vanligt  att  man  vill  få  uppmärksamhet. 
 De  elaka  hatkommentarerna  i  största  allmänhet  får  oftast  mer  uppmärksamhet  än  de  snälla 
 kommentarerna. 

 Att  undvika  näthat  är  inte  lätt.  Det  är  inte  ditt  ansvar  att  se  till  att  folk  lär  sig  hur  man  beter  sig 
 mot  andra.  Man  kommer  förr  eller  senare  att  stöta  på  näthat  i  någon  form  och  det  är  nästan 
 oundvikligt.  Man  kan  i  vissa  fall  blocka  specifika  personer  som  man  vet  hatar,  det  gör  att  den 
 personen  inte  kan  hata  på  dig  men  är  det  grövre  kommentarer  är  det  värt  att  anmäla.  Mycket 
 mer  än  så  är  det  svårt  att  göra  för  att  undvika  näthat  men  är  det  riktigt  mycket  näthat  som  man 
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 mår  dåligt  över  är  det  lättast  att  lägga  av  med  sociala  medier  totalt.  Men  det  bästa  skyddet  mot 
 näthat   är   att   alltid   reagera.   Blir   du   trakasserad   på   nätet,   så   ta   tag   i   det   och   agera   direkt. 

 Men  hur  påverkas  vi  psykiskt  av  näthat?  Jo  vi  alla  reagerar  från  en  början  på  samma  sätt.  Vi 
 känner  oss  lite  nere  och  ledsna.  En  del  skakar  av  sig  det  som  har  hänt  men  många  påverkas 
 faktiskt  psykiskt  dåligt.  Man  känner  sig  inte  trygg  på  nätet  efter  en  elak  kommentar.  Att 
 begränsa   sitt   utseende   för   att   slippa   de   taskiga   kommentarerna   är   ett   vanligt   agerande. 

 Lämnar  någon  en  elak  kommentar  på  ditt  inlägg  är  det  viktigaste  att  tänka  på  att  du  absolut  inte 
 är  ensam.  Berätta  om  vad  du  har  upplevt  för  en  vuxen  eller  vän  du  litar  på.  Det  är  inte  bara  bra 
 för  din  hälsa  utan  även  för  att  få  en  bedömning  på  hur  allvarligt  det  är.  Det  kan  vara  så  att  det 
 du  har  blivit  utsatt  för  är  riktigt  grovt  och  bör  anmälas  utan  att  du  vet  om  det.  Har  du  ingen  som 
 du  ka  prata  med  finns  det  mängder  av  anonyma  chattrum  där  du  kan  prata  med  någon  som  är 
 kunnig. 

 Är   svenska   folket   oroade   över   situationen 
 Ryssland   och   Ukraina? 
 Eleonora   Pettersson,    Nicole   Sowa,   Lara   Eberling   Radojicic,    Alexandra   Lövgren   &    Dante 
 Reyes 
 Konflikten   mellan   Ukraina   och   Ryssland   går   långt   tillbaka   till   2014   som   bla   handlar   om 
 Krimhalvön. 

 -   Ukraina   idag   har   46   miljoner   medborgare   och   av   dessa   har   17%   rysk   bakgrund.   Då   Ryssland 
 och   Ukraina   har   liknande   historia   vill   nog   Ryssland   ha   sina   medborgare. 

 -Ryssland   vill   ha   mycket   koll   på   östeuropa   då   deras   påverkningsmöjligheter   har   börjat   mörkna. 
 Då   Ukraina   är   en   stor   del   av   östeuropa   kommer   Rysslands   kontroll   att   öka   stort   om   de   kniper 
 Ukraina.   Ryssland   försöker   också   att   ta   tillbaka   Sovjetunionen. 

 Ukrainian   har   ett   starkt   beroende   av   naturgas   och   olja   från   Ryssland. 
 Ryssland   vill   ha   samt   Krim   ön   då   de   kan   då   kontrollera   samt   transportera   sig   i   Svarta   havet. 
 Krim   ön   är   en   stor   ö   i   Ukraina.   Även   år   2014   invaderade   de   Krimhalvön   men   misslyckades. 

 Efter   mycket   spänning   och   nervositet   vid   Ukrainas   gräns   vid   Ryssland   sluatade   det   med   att 
 Ryssland   tog   steget.   De   10   000   ryska   soldaterna   började   med   att   gå   in   i    Donetsk,   Luhansk   och 
 Horlivka   efter   avtal   med   regionscheferna.   Putin   förklarade   dessa   områdena   självständiga,   nu   är 
 dessa   platser   helt   kontrollerade   av   Ryssland.   Putin   antyder   att   de   kommer   in   med   fred   som 
 motiv   med   hittills   har   två   och   en   sevil   från   Ukraina   blivit   dödad. 
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 Det   24   februari   startade   Ryssland   en   invasion   av   Ukrainian.   Man   hade   tänkt   att   man   skulle   gå 
 in   som   segraren   i   Ukraina   men   Ukrainian   håller   försvaret   bra   på   marken.   Många   länder   i 
 Europa   har   hjälpt   Ukraina   med   olika   saker   som   till   exempel   vapen,   mat,   skott.   Sverige   skickade 
 också,   man   skickade   pansarskott,   matransoner   och   hjälmar.   Det   var   första   gången   man   hjälpt   ett 
 land   i   krig   sen   1939. 

 Fråga   1:   “Är   du   oroad   över   att   Ryssland   kommer   attackera   Sverige” 
 Fråga   2:   “tror   du   att   Sverige   kommer   bli   påverkat?” 

 Person  1:  ”Nä  jag  tror  inte  det,  det  är  upp  till  svenska  försvaret.  Det  är  redan  påverkat  med 
 tanke   på   alla   sanktioner   och   vi   kan   inte   påverka   inflationen.   Ålder   78. 
 Person  2:  Nej  jag  är  inte  oroad  tack  vare  vår  starka  militär,  har  dock  bunkrat  lite  hemma.  Läget 
 är   förfärligt,   vi   blir   påverkade   genom   att   flyktingar   kommer   till   sverige.”   Ålder   78. 
 Person  3:  Nej  det  är  jag  inte.  “Nej  det  tror  jag  inte,  vi  ungdomar  kommer  i  alla  fall  inte  bli 
 påverkade.”   Ålder   16. 
 Person  4:  Fråga  1:  “Nej  det  är  jag  inte.  “Fråga  2:  “kommer  inte  påverka  oss  alls,  nämner  att 
 Ryssland   och   Ukraina   inte   är   bra.”   Ålder   24. 
 Person   5:  Fråga   1:   Nej   inte   alls 
 Fråga  2:  “Kommer  påverka  oss  mycket  eftersom  flyktingar  flyr  till  oss  från  Ukraina.  Kommer 
 påverka   hela   vårt   samhälle”.   ålder   30 
 Person  6:  Fråga  1  “Jag  är  själv  ukrainare  och  jag  tycker  att  detta  är  hemskt”.  Jag  har  en 
 familjemedlem  som  har  dött  i  kriget  och  det  har  påverkat  mig  mycket  och  jag  är  oroad  över  att 
 flera   jag   känner   kommer   fara   illa”. 
 Fråga  2:  Jag  hoppas  inte  det  men  tyvärr  finns  det  en  väldigt  stor  chans  att  det  kommer  ske” 
 Ålder   19 
 Person  7:  “Jag  tycker  att  det  Ryssland  gör  är  rätt  och  de  försöker  utöka  sitt  territorium  på  rätt 
 sätt.  Jag  tycker  att  det  är  dåligt  det  som  kommer  hända  i  Sverige  då  flyktingar  kommer  komma 
 hit   och   ta   våra   jobb   och   orsaka   fler   problem.”   Ålder   38. 

 Vi  har  intervjuat  10  personer  vid  Slussen  och  Medborgarplatsen.  Här  kommer  cirkeldiagram  på 
 alla   personers   svar. 

 Ålder: 

 Är   du   oroad   över   att   Ryssland   kommer   attackera   Sverige? 
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 Tror   att   Sverige   kommer   bli   påverkad   av   det   som   sker   i   Ukraina? 

 Hur   kommer   Sverige   bli   påverkade? 

 Nya   polisbilar   i   Sverige 
 Kevin   Moaf 

 I  år  så  rullar  de  nya  uppgraderade  polisbilarna  ut  i  över  hela  Sverige.  Dessa  bilar  är  är 
 de  ombyggda  Modellerna  Volvo  V90  respektive  XC60.  Dessa  nya  bilar  är  utrustade  med 
 den   senaste   fart   tekniken   för   att   kunna   drastisk   minska   fortkörandet   i   trafiken. 

 19 



 Dessa  bilar  kommer  göra  det  med  hjälp  utav  de  fem  kamerorna  som  kommer  sitta  på  bilarna 
 som  ger  föraren  360  grader  synfält.  Med  hjälp  av  den  nya  kameratekniken  så  kommer 
 kamerorna  känna  av  och  fotografera  registreringsskylten  på  bilister  som  kör  snabbare  än  den 
 tillåtna  hastigheten.  Med  hjälp  av  den  360  graders  synvinkeln  så  kommer  de  nya  polisbilarna 
 fånga  fortkörare  från  alla  hållen. 

 På  grund  av  den  nya  kamera  tekniken  så  kommer  poliserna  som  kör  de  nya  Volvo  V90 
 respektive  XC60  modellerna  behöva  en  speciell  utbildning  med  inriktning  av  kamerateknik  och 
 regelverk   för   kamera   lagar. 

 Dessa   bilar   kommer   att   rulla   ut   tidig   2022   över   hela   Sverige   framför   allt   i   dessa   områden: 

 Polisregion  Antal   bilar 

 Nord  16 

 Bergslagen  20 

 Mitt  15 

 Stockholm  54 

 Syd  33 

 Väst  32 

 Öst  26 

 Källor   : 
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 Högre   krav   på   Sveriges   rättsystem 
 Tabassum   Rahman 
 Under  2020  anmäldes  cirka  9  360  våldtäktsbrott  i  Sverige,  av  vilket  8  690  var  kvinnor 
 och  674  var  män.  5  av  100  anmälda  våldtäkter  leder  till  en  fällande  dom.  År  2021  var  det 
 omkring  82  390  fall  av  misshandel  i  Sverige.  Det  finns  många  fler  människor  som  blir 
 misshandlade  och  våldtagna,  men  har  inte  styrkan  att  anmäla  det.  Rädslan  av  att  inte  bli 
 hörd  av  Sveriges  domstol  är  förståeligt,  då  det  finns  flera  olika  fall  av  våldtäkt  som  har 
 fått  en  orättvis  dom.  Av  alla  våldtäktsfall  som  blir  anmälda,  så  är  det  inte  en  stor  andel 
 som  blir  taget  seriöst.  Detta  måste  ändras.  Unga  tjejer  och  pojkar  måste  kunna  känna  sig 
 trygg   i   Sverige   och   med   att   berätta   deras   historia   och   trauma. 

 Många  människor  i  Sverige 
 tycker  att  landets  rättssystem 
 behövs  förändras.  flera 
 brottmål  har  fått  en  orättvis 
 dom,  vilket  många  klagar  på. 
 En  ung  man  i  malmö  våldtog 
 två  kvinnor  efter  att  ha 
 kidnappat  de  med  sin  äldre 
 bror.  Oktober  2017  dömdes 
 han  till  fängelse  i  fyra  år  och 
 sex  månader.  Domstolen 
 beslutade  att  mannen  även 
 skulle  utvisas  från  Sverige. 
 Både  tingsrätten  och 

 hovrätten  gjorde  bedömningen  att  mannen  var  18  år  eller  över  under  brottets  tidpunkt.  Det 
 visade  sig  efter  nya  undersökningar  av  Rättsmedicinalverket  och  genomgångar  av  mannens 
 identitetshandlingar  att  han  var  16  år  gammal  när  våldtäkterna  skedde.  Efter  att  hovrätten  tog 
 tag  i  fallet  återigen  dömdes  mannen  till  två  års  fängelse,  vilket  motsvarar  att  han  skulle  blivit 
 villkorligt  frigiven  efter  16  månader.  Mannen  hade  då  suttit  inne  i  fängelse  14  månader  längre 
 än  vad  den  nya  domen.  På  grund  av  denna  överskjutande  strafftiden,  fick  mannen  840  000  kr  i 
 skadestånd  av  Justitiekanslern.  Detta  har  pratats  mycket  om  på  sociala  medier.  Många  kvinnor 
 berättar  om  hur  de  har  det  svårt  att  gå  till  polisen,  eftersom  de  är  rädda  att  just  detta  ska  hända 
 dem.  Många  åsikter  finns  runt  denna  händelse,  men  de  flesta  kvinnorna  som  har  gått  ut  med 
 detta   på   sociala   medier   tycker   att   det   är   helt   fel   att   ge   mannen   840   000   kr   i   skadestånd. 

 Men  detta  är  inte  det  enda  fallet  som  fått  kritik.  En  40-årig  man  dömdes  för  hundratals 
 våldtäkter  mot  en  flicka  vid  10  års  åldern.  Mannen  inledde  att  han  hade  en  “relation  med 
 henne”.  Han  och  flickans  familj  har  känt  varandra  sedan  hon  var  sex  år  gammal.  Denna  man 
 nekar  inte  relationen  mellan  de,  men  säger  att  han  inte  haft  en  sexuell  relation  förrän  efter 
 flickans  15-årsdag.  Flickans  sida  av  händelsen  säger  dock  emot  det.  Tingsrätten  hade  dömt 
 mannen  till  12  års  fängelse  för  grov  våldtäkt  mot  barn.  Men  hovrätten  var  däremot  oeniga. 
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 Endast  två  av  fem  domare  ville  att  han  skulle  fällas  för  våldtäkt.  I  takt  med  att  de  inte  var 
 majoritet  friades  mannen  från  misstankarna.  Hovrätten  tycker  att  flickans  berättelse  saknar 
 detaljer  och  känns  oklara.  Enligt  hovrätten,  har  hon  inte  varit  tydlig  när  det  kommer  till  att 
 placera  de  hundratals  våldtäkterna  i  kronologisk  ordning.  Han  får  även  230  000  kronor  i 
 skadestånd  för  den  tid  han  har  suttit  frihetsberövad.  Mannen  har  våldtagit  flickan  så  många 
 gånger  att  det  blir  som  hans  vardag.  Det  blir  väldigt  svårt  för  flickan  att  berätta  händelsen 
 “konkret”  och  “icke-oklart”  som  hovrätten  vill.  Flickan  historia  kom  äntligen  fram  efter  att  hon 
 vågade  prata  om  sitt  trauma,  men  det  slutade  med  att  hon  inte  blev  trodd  på.  Mannen  fick  betalt 
 och   flickan   fick   ingenting.   Nu   börjar   människor   samla   in   pengar   i   stöd   till   henne. 

 Utrikes 
 James   Webb-   Teleskopet 
 Kevin   Moaf 

 James  Webb  teleskopet  förkortat  JWST  är  ett  rymdteleskop  som  har  byggts  av  Nasa. 
 Teleskopet  är  döpt  efter  första  nasa  chef  James  E.  Webb.  James  webb  teleskopet  är  en 
 efterlängtat  tronföljare  till  det  legendariska  Hubbleteleskopet.  James  webb  teleskopet 
 skickades  upp  den  25  december  2021  från  Nasas  rymdbas  Kourou  i  Franska  Guyana  med 
 hjälp  Ariane  5  raketen.  James  webb  teleskopet  är  det  efterlängtade  resultaten  från  Nasas 
 samarbete   med    ESA   och   Canadian   Space   Agency. 

 Vetenskapliga   målen   med   JWST 
 James  Webb  Teleskopet  är  bygg  för  att  kunna  se  längre  bort  i  rymden  än  någon 
 annat  teleskop  tidigare.  Målet  för  James  webb-teleskopet  är  att  utforska  och 
 studera   dessa   saker: 

 ●  Bland   annat   att   studera   objekten   som   bildades   efter   big   bang. 
 ●  Studera   hur   olika   galaxer   i   rymden   skapas   och   studera   hur   de   fungerar. 
 ●  JWST   ska   även   studera   planeter   och   stjärnors   födelse. 
 ●  Teleskopet   ska   också   studera   solsystemet   och   exoplaneter. 

 Tekniken   bakom   teleskopet 
 James  Webb  Teleskopet  har  varit  ett  teleskops  som  har  utvecklats  under  10  år 
 och  därför  är  den  utrustat  med  den  senaste  rymt  teleskop  tekniken.  James  webb 
 teleskopet  är  ett  IR-teleskop.  Det  innebär  att  teleskopet  registrerar  infrarött  ljus.  Genom  att 
 använda  infrarött  underlättar  det  för  teleskopet  syn  eftersom  att  infrarött  kan  lättare  tränga 
 igenom  rymdstoft.  De  finns  flera  andra  anledningar  till  varför  JWST  använder  sig  utav  infrarött 
 till  exempel  så  utsänder  bruna  dvärgar  samt  exoplaneter  infraröd  strålning  eftersom  att  de  är  så 
 långt  bort.  Dessutom  så  gör  infraröda  ljuset  det  lättare  för  teleskopet  att  studera  unga  universum 
 som  ligger  flera  galaxer  bort  på  grund  av  att  de  tidigaste  objekten  är  röd  förskjutna  på  grund  av 
 universums   expansion. 
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 James  Webb-teleskopet  kommer  att  skjutas  upp  på  cirka  1.5  miljoner  km  från  jorden  för  att 
 undvika  att  solens  strålning  förstör  undersökningarna  som  JWST  ska  göra.  För  att  skydda 
 teleskopet   från   solstrålning   så   har   den   en   inbygg   spegel. 

 Sveriges   bidrag 
 Det  är  inte  bara  NASA,  ESA  och  CSA  utan  svenska  forskare  har  också  deltagit  i  konstrueringen 
 av  MIRI  instrumentet  på  teleskopet.  Svenska  forskare  har  hjälpt  skapa  stråldelare  för 
 spektrografen  samt  filter  för  infrarött  ljus.  Dessa  komponenter  skapades  i  Spectrogon  AB  i 
 Täby. 

 Scanna   QR-koden   för   att   se   var   JWST   befinner   sig   just   nu   : 
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 WW3? 

 Jacob   Rasmussen 

 Med   krig   i   Europa   och   växande   internationella   kriser   faller   det   sig   lätt   att   känna   ett   visst 
 obehag.   Så,   tyvärr   för   att   inte   dämpa   eran   rädsla   så   kommer   jag   att   presentera   en   rad 
 kosmopolitiska-krigs   möjligheter.   Mer   specifikt,   möjligheten   om   ett   tredje   världskrig. 

 Bakgrund 
 Det   är   viktigt   att   känna   till   att   en   alternativ   framtid   i   form   av   ett   världskrig   inte   skulle   komma 
 utan   en   stark   bakgrund.   Hela   den   nutida,   internationella   världspolitiken   grundar   sig   i   spåren   av 
 historien. 
 Vårt   gemensamma   minne. 
 Att   ha   “  Bakgrund”  som   en   punkt   inom   detta   är   egentligen  en   smula   omöjligt.   Även   dom 
 största   och   mest   betydelsefulla   bakgrunderna   går   inte   helt   att   sammanfatta,   men   dom   mest 
 avgörande   kan   samlas   i: 

 ●  Östblocket   och   specifikt   Warszawapaktens   fall. 
 ●  Den   ekonomiska   liberalismens   genombrott,   och   planekonomins   övergivande   i   Kina, 

 och   i   övriga   länder   av   det   gamla   Kommunistblocket. 
 ●  Dom   socio-ekonomiskt   svaga   ländernas   (U-ländernas)   ökade   ekonomi. 

 Just   idag   så   är   den   första   av   ovanstående   punkter   den   mest   aktuella. 
 Hela   dom   idag   politiska   strukturerna   och   konflikterna   påbörjades   i   väldigt   stora   drag   i   och   med 
 uppdelningen   av   det   Polsk-Litauiska   Federationen/Samväldet.   Statens   tre   omgivande 
 stormakter.   Ryska   imperiet,   Kejsardömet   Österrike   och   Preussen   portionerade   upp   staten   vilket 
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 skapade   motsättningar   i   en   rad,   idag   högaktuella   territorium   som   var   en   del   av   det   dåvarande 
 Samväldet. 

 Baltikum,   där   motsättningarna   sedan   spelade   en   stor   roll   i   dom   Baltiska   frihetskrigen   mot 
 Tsarryssland   och   senare   Röda   armén. 
 Polsk-Litauiska   samväldet   sträckte   sig   även   längre   ut   än   Baltikum   och   Polen.   Även   dom   norra 
 delarna   av   dagens   Ukraina   var   under   Polsk-Litauisk   kontroll,   men   blev   efter   uppdelningen   helt 
 kontrollerade   av   Tsarryssland   i   norr,   medans   flera   södra   delar   blev   ockuperade   av   Osmanerna 
 och   Österrike   fick   delar   av   dem   västra   provinserna. 

 Som   vi   alla   vet,   så   ser   vi   idag   även   väldigt   starka   konflikter   i   dom   södra   delarna   av   Rysslands 
 Europeiska   front.   Detta   fall,   Ukraina.   Denna   konflikt   påbörjades   i   och   med   att   Ryssland 
 avancerade   längre   ner   i   Ukraina,   och   när   Österrike-Ungern,   och   Osmanerna   blev   utkörda   från 
 den   Europeiska   kontinenten,   så   la   det   nybildade   Sovjetunionen   under   sig   dom   sista   delarna   av 
 Ukraina,   som   tidigare   tillhört   Österrike-Ungern,   samt   Osmanska   riket. 

 Varför   då   Ryssland   har   valt   att   annektera   Ukraina   är   pga   den   stora   historiska   kopplingen   mellan 
 dem   två   länderna,   då   Ukraina   och   Belarus   faktiskt   är   dom   två   stater   som   haft   längst   gemensam 
 historia   med   Ryssland.   Då   som   både   Tsardöme,   men   även   som   Furstendöme   i   form   av 
 Storfurstendömet   Moskva,   innan   Ivan   den   Förskräcklige   reformerade   Ryssland   till   att   bli   Tsar 
 kontrollerat. 

 Den   historiska   kopplingen,   tillsammans   med   ekonomiska   vinningar   och   en   extremt   korrupt   och 
 totalitär   regim,   har   utvecklat   en   en   invasion   av   en   suverän   stat.   I   detta   fall   Ukraina. 
 Men   den   militära   oron,   i   specifikt   Europa   sträcker   sig   även   utanför   Ukrainas   gränser. 
 Efter   att   Österrike-Ungern   förlorat   inflytande,   och   kontroll   över   stora   delar   av   Balkan,   så 
 bildades   den   kommunistiska,   enpartistaten   Jugoslavien.   När   Jugoslavien   bildades   så   skapades 
 stora   spänningar   bland   landets   folk.   I   början   av   1900-talet   så   hade   dom   Baltiska   länderna   slagits 
 för   att   vinna   sin   självständighet   mot   Osmanerna.   När   Osmanerna   hade   besegrats   så   blev   flera 
 länder,   mot   sin   vilja   upptagna   i   det   imperialistiska   Österrike-Ungern.   Exempelvis   Bosnien. 
 Detta   var   i   själva   verket   en   av   huvudanledningarna   som   utlöste   WW1,   då   Serberna   ville   ena 
 dom   Baltiska   folken,   och   befria   dom   från   imperialistisk   kontroll. 
 När   Första   Världskriget   i   sin   tur   tog   slut,   så   blev   dom   Baltiska   grupperingarna,   upplösta   från 
 Österrike,   sedan   igen   ihopklumpade   i   det   nya   Jugoslavien.   Och   sen   när   Jugoslavien   splittrades 
 för   gott   igen,   i   slutet   av   1900-talet   så   lämnades   Balkan   till   sitt   eget   öde.   Något   som   inte   hade 
 hänt   på   flera   hundra   år,   då   all   uppdelning   av   dessa   områden   alltid   varit   uppstyrd   av   en 
 Europeisk   eller   Osmansk   överhöghet.   I   och   med   detta   så   bröt   de   Jugoslaviska   krigen   ut,   och 
 splittrade   Balkan   ännu   mer.   Och   dessa   konflikter   är   än   idag   tydliga.   Då   vi   har   ett   mer 
 Rysk-vänligt   block   bestående   av   Serbien,   Bosnien   mm,   mot   ett   mer   Västligt   block. 

 Men   om   vi   för   en   stund   zoomar   ut   från   Europa,   så   ser   vi   “spelets”   andra   storspelare. 
 Folkrepubliken   Kina.   En   starkt   militärt,   avancerande   stat. 
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 Varför   Kina,   nu   för   tiden   kan   se   sig   själv   glittra   i   rampljuset,   är   direkt   kopplat   med   den   nya 
 marknadsekonomins   acceptans   i   det   marxistiska   Kina. 
 Kinas   GDP   per   Capita,   (vilket   är   ett   begrepp   för   ekonomisk   progressivitet   per   person)   har 
 tiodubblats   på   dom   senaste   20   åren.   Och   Kinas   totala   Bruttonationalprodukt   ligger   idag   på   runt 
 75%   av   den   Amerikanska,   och   kommer   enligt   ekonomiska   beräkningar   att   överstiga   USAs   till 
 2035. 

 När   världens   uppmärksamhet   riktas   på   Rysslands   aggressivitet   och   invasion   av   Ukraina,   så   får 
 Kina   en   möjlighet   att   utveckla   sin   militära   förmåga   mm.   Detta   ser   vi   t.ex   genom   att   Kina 
 utvecklar   sin   militärbudget   drastiskt,   och   kommer   förmodligen   till   2035   att   utmana   USA,   som 
 både   världens   ekonomiska,   men   även   militära,   absoluta   stormakt. 
 Som   motpol   mot   Kinas   enorma   potential.   I   form   av   en   enorm   befolkning,   vilket   skapar   en   stor 
 möjlighet   för   ekonomisk   utveckling,   så   finns   det   ett   till   land   i   världen   som   kan   bli   framtidens 
 militära   och   ekonomiska   vågmästare.   Den   nation   som   kommer   att   avgöra   om   väst   eller   öst   skall 
 väga   mest.   Nämligen   Indien.   Och   pga   detta   ser   vi   hur   alla   världens   nuvarande   stormakter 
 stärker   sina   band   till   Indien,   och   inhemska   företag   väljer   att   investera   i   detta   land. 

 Militär   strategi,   samt   fronten   i   stort 

 Vi   tar   vår   utgångspunkt,   i   det   rådande   kriget   i   Ukraina. 
 För   förtydligande   så   kommer   denna   militär-strategiska   analys   inte   innehålla  Kärnvapen  som 
 åtgärd,   utan   kommer   endast   gå   igenom   en   ren,   militär   konflikt. 
 Krigets   alternativa   händelseförlopp   genomgås   på   plus   sidan. 

 (Internationell   uppdelning   mellan   dom   2   blocken.  NATO  med   allierade  ,   samt  CSTO   med 
 allierade  ) 

 26 



 Slaget   som   ingen   kommer   glömma 

 Eleonora   Pettersson 
 Vi   alla   vet   att   Will   Smith   och   Jada   Pinkett   har   haft   ett   annorlunda   förhållande.   Man 
 ingen   trodde   att   Smith   skulle   kunna   gå   såhär   långt   för   att   försvara   sin   fru.   Kommer 
 Oscarsgalan   återhämta   sig   efter   detta   beetdende   eller   har   ett   ärr   bildats? 

 Oscargalan.   Galan   med   all   glamor   du   kan   tänka   dig.   Men   denna   galan   ändrade   synen   för 
 många.   .   Chris   rock   skulle   utdela   bästa   manliga   skådespelare   och   en   av   de   nominerade   var   då 
 Will   smith.   Innan   Rock   ska   annonsera   drar   han   lite   skämt   för   publiken   för   att   hålla   uppe 
 stämningen.   Med   Rock   kanske   tryckte   lite   för   hårt   på   Smiths   gränser.   För   att   förstå   vad   som 
 fick   Smith   att   gå   upp   på   scen   och   slå   Rock   behöver   vi   få   lite   bakgrund. 

 Will   Smith   är   idag   tillsammans   med   Jada   Pinkett   Smith.   Hur   de   fördelat   sin   relation   har   blivit   en 
 chock   för   många   då   Smiths   har   bestämt   att   hålla   det   öppet.   Pinkett   är   den   enda   som   använder 
 denna   metod.   Många   tycker   även   att   Pinkett   förändrat   Smith   till   det   sämre.   Att   han   innan   skulle 
 aldrig   göra   något   sånt   här: 
 Pinkett   har   nyligen   fått   en   sjukdom   som   går   vid   namn   av   alopecia.   Denna   sjukdom   tillger 
 håravfall   och   sjukdomen   är   väldigt   vanlig.   Rock   bestämde   sig   sedan   att   göra   en   rolig   referens 
 om   Pinkett   nyligen   diagnostiserade   tillstånd. 

 Skämtet   sade;   “Gl   Jane   2   som   jag   längtar”.   Filmen   Gl   Jane   handlar 
 om   en   kvinna   som   väljs   ut   för   att   göra   ett   militär   test.   För   detta   rakar 
 hon   av   sitt   hår.   Då   menar   Rock   att   nu   kan   Pinkett   vara   huvudrollen. 
 Direkt   ser   man   att   Pinkett   himlar   med   ögonen   och   inte   tyckte   att   det 
 var   så   särskilt   roligt.   Dock   så   skrattar   Smith   lite   lätt   åt   skämtet.   Helt 
 plötsligt   så   kommer   Smith   upp   på   scen   och   knytnävar   Rock. 
 Stämningen   i   galan   blir   stel.   Rock   försöker   lätta   upp   stämningen   men 
 Smith   fortsätter   skrika   att   han   ska   ge   fan   i   att   nämna   hans   fru.   I 
 bakgrunden   ser   man   att   de   andra   skådespelarna   är   i   chock,   speciellt 
 Nicole   Kidman.   Ingen   hejar   med   Smith.   Ironiskt   nog   får   Smith   direkt 
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 efter   en   oscar   för   sin   roll   Richard   Williams   i   filmen   King   Richard.   I   still   tal   ber   han   om   ursäkt 
 till   akademin   och   publiken   för   händelsen   men   inte   till   Rock. 

 Dagen   efter   ber   Smith   offentligt   på   sin   instagram   till   Rock.   Han   säger   att   han   ångar   hur   han 
 betedde   sig   och   att   det   är   inte   så   han   vill   vara   som   man.   Känslorna   gick   över   styr   när   Rock 
 skämtade   på   Pinketts   bekostnad.   Pinkett   har   även   lagt   ut   på   sin   instagram   att   det   är   dags   att   läka 
 och   att   hon   är   redo. 

 Rock   tänker   inte   göra   någon   polisanmälan   på   Smith   utan   bad   polisen   att   avböja. 
 Oscarsakademin   valde   att   inte   uttala   sig   först   med   sedan   blev   det   bestämt   att   Will   Smith   skulle 
 bli   bannad   från   galan   i   10   år. 

 Denna   händelse   kommer   gå   i   historien.   Detta   har   aldrig   hänt   tidigare,   speciellt   inte   på   denna 
 lyxiga   gala.   Eftersom   Rock   väljer   att   ej   anmäla   finns   det   egentligen   inget   mer   att   tillägga   till 
 situationen   utom   att   låta   allt   lugna   ner   sig. 

 Guy   Fawkes   Mask 

 David   Mannheimer 
 Guy   Fawkes   var   en   katolsk   konspiratör   som   försökte   mörda   Jakob   I   och   spränga   upp 
 det   engelska   överhuset   runt   början   av   1600-talet.   Han   dog   1605   efter   att   ha   blivit   dömd 
 till   döden.   Han   hoppade   från   tornet   med   galgen   och   bröt   sin   nacke.   Hans   ansikte   på   en 
 mask   har   blivit   en   symbol   för   protest   och   konspiration.   Masken   kallas   antingen   Guy 
 Fawkes   mask   eller   Anonymous   mask. 
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 Masken   används   stort   först   i   boken   “V   för   Vendetta”   vilket   sedan   2005   blev   en   film.   Efter   detta 
 användes   masken   i   flera   protester   och   protestgrupper   som   till   exempel   protesten   mot   “Church 
 of   Scientology”   och   2009   användes   masken   i   en   protest   om   Storbritanniens   parlament 
 skandalen.   Masken   är   den   bäst   säljande   masken   på   hela   Amazon,   med   flera   hundra   tusen 
 exemplar   sålda   per   år. 

 Guy   Fawkes   mask   har   också   blivit   extremt   känd   på   internet   och   används   ofta   i   parodier   och 
 sketcher.   Den   används   mest   i   memes   vilket   också   hjälpte   till   att   höja   intresset   i   masken.   Masken 
 blev   så   allmänt   att   Saudiarabien   förbjöd   att   köpa   masken   och   började   konfiskera   de   masker   som 
 de   hittade. 

 Sport 
 Nadal   världens   bästa   tennisspelare   på   grus 

 Filip   Lirón   Källåker 
 Rafael   Nadal   som   är   världens   bästa   tennisspelare   är   inte   bara   en   otroligt   grym 
 tennisspelare   han   känd   som   ambassadör   för   Tommy   Hilfiger,   Nike   och   Richard   Mille. 
 Rafael   Nadal   är   född   den   3   juni   1986   i   Manacor,   på   ön   Mallorca.   Han   är   en   spansk 
 professionell   tennisspelare   som   vid   flera   tillfällen   rankas   nr   1   i   världen.   Med   hittills   21   vunna 
 Grand   slam-titlar   är   Nadal   en   av   de   främsta   tennisspelare   genom   tiderna   och   är   också   en   av   de 
 bästa   på   grus. 

 Han   har   vunnit: 
 2   st   Australian   open 
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 13   st   Franska   open 
 2   Wimbledon 
 4   Us   Open   Titlar 

 Rafa  började  spela  när  han  var  4  år  gammal,  hans  farbror  Toni  Nadal  guidade  honom,  än  idag 
 är  han  Rafaels  coach.  Hans  familj  var  väldigt  sportintresserade,  hans  farbror  Miguel  Nadal  var 
 en  professionell  fotbollsspelare.  Familjen  Nadal  var  en  medelklassfamilj  som  bodde  i  staden 
 Manacor.  Nadal  fick  antingen  välja  att  satsa  på  skolan  eller  på  tennisen  och  Nadal  satsade 
 stenhårt  på  träningen  och  tennisen.  2001  blev  Rafa  officiellt  en  professionell  tennisspelare.  Han 
 hade  då  bara  medverkat  i  en  Grand  Slam  turnering  som  en  junior  konkurrent  när  han  nådde 
 semifinalen  i  wimbledon.  Nadal  började  sin  yrkeskarriär  på  riktigt  allvar  2002  då  han  också 
 kom   på   top   50   i   världen. 

 Rafa  har  varit  rankad  1  i  världen  på  tennis  många  gånger  men  det  som  gör  att  jag  verkligt 
 tycker  att  han  är  en  bra  människa  är  för  att  han  har  byggt  upp  ett  träningscamp  i  Manacor  där 
 duktiga  tennisspelare  kan  spela  tennis  på  morgnarna  och  plugga  på  dagarna.  Nadal  fick  aldrig 
 möjligheten  att  både  plugga  och  träna  och  det  är  därför  han  tycker  att  andra  inte  borde  få 
 uppleva   det   han   fick   göra. 

 Nadal  har  en  networth  på  220  miljoner  dollar  som  motsvarar  2  miljarder  svenska  kronor.  Rafael 
 bor   fortfarande   på   Mallorca   i   staden   Manacor   han   gifte   sig   2019   med   Maria   Francisca   Perello. 
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 Frusna   tårar   på   isen 

 Eleonora   Pettersson 
 Konståkning.   Alla   fina   kläder   och   konsten   som   bildas   på   isen   är   nog   lockande   för 
 många.    Men   under   denna   vinter   OS   fick   hela   världen   se   vilken   press   och   perfektion 
 tjejerna   måste   stå   ut   med.   Är   det   verkligen   värt   det? 

 OS   2022   i   konståkning   slutade   med   mycket   drama,   tårar   och   triumf.   De   tre   stjärnorna   i   denna 
 olympiska   spelen   var   Kamila   valieva,   Alexandra   Trusova   och   Anna   Shcherbakova.   Ryssland 
 trodde   att   de   skulle   få   ta   över   hela   podiet   men   så   blev   det   inte. 
 Den   25   december   testade   den   15   åriga,   världsrekordhållare,   den   så   kallade   omänskliga 
 favoriten   Kamila   Valieva   för   ett   dopping   test.   Senare   8   februari   kom   det   fram   att   testet   var 
 positivt   för   förbjudna   trimetazidin   (ska   hjälpa   för   hjärtat   uthållighet).   Även   samma   dag   skulle   de 
 ryska   laget   ta   emot   sitt   guld   för   lag   eventet   men   IOK   bestämde   att   skjuta   upp   det.   9   februari 
 blev   Valieva   avstängd   men   denna   dom   överklagades   av   RUSADA   (ryska   antidopingbyrån). 
 Beslutet   tog   sedan   av   CAL   som   bestämde   att   hon   skulle   få   fortsätta   tävla.   Dock   med   att   ingen 
 medaljceremoni   kommer   ske   om   hon   hamnar   på   podiet. 
 Valieva   berättar   själv   att   hon   är   väldigt   utmattad   av   denna   situation   och   har   suttit   i   sex   timmars 
 förhör.   Det   har   varit   mycket   åsikter   om   CAL   tog   rätt   beslut   eller   inte.   Skulle   man   låtit   henne 
 tävla   vidare?   Man   vet   inte   riktigt   hur   hon   lyckades   få   i   sig   läkemedlet   i   kroppen.   Om   det   var 
 hon   själv   som   tog   det   eller   hennes   tränare   som   tvingade   i   det. 

 Tisdagen   därpå   är   det   startdag   för   kort   programmen.   Denna   poäng   tillsammans   på   friåkningen 
 räknas   ihop   till   en   poäng   summa.   Kamila   valieva   tar   ledningen   men   verkar   ändå   inte   nöjd   med 
 sitt   uppträdande   då   tårarna   rinner.   Efter   henne   i   ledningen   följer   Anna   Shcherbakova. 

 Torsdagen   var   det   dags   för   fria   programmet.   Detta   program   är   längre   och   mer   höjdpunkten   för 
 många.   Alexandra   Trusova   hade   haft   ett   mål   sedan   länge   att   lyckas   göra   fem   quarters   (fyra   360 
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 i   luften).   Hon   hade   fått   instruktioner   att   om   hon   gjorde   detta   skulle   hon   vinna.   Detta   motiverade 
 henne   då   hon   var   den   enda   bland   tjejerna   som   ej   vunnit   en   guldmedalj.   Lyckligtvis   satte   hon 
 alla   och   fick   äga   poäng   i   friåkningen. 
 Efter   henne   var   det   Kamila   Valivea.   Arenan   blev   tyst   när   hon   tog   sina   första   skär   i   isen.   Skulle 
 den   skandalösa   15-åringen   vinna,   var   det   rättvisa?   Hon   börjar   programmet,   men   inget   fungerar, 
 fall   efter   fall.   En   av   domarna   berättar   senare   att   det   var   tufft   att   se   Valieva   kämpa   sig   igenom 
 programmet   med   förtvivlade   ögon.   Pressen   tog   sig   igenom   hennes   tuffa   skinn. 

 Efter   programmet   möts   hon   inte   av 
 kärlek   utan   vittnen   säger   att   luften   var 
 kall   som   is.   Hennes   tränare   Eteri 
 Tutperitse   mötte   henne   med   “varför   gav 
 du   upp”   inget   mer.   När   poängen   kommit 
 till   sjunker   hon   från   första   plats   till 
 fjärde. 
 Kamila   bryter   ut   i   grått   och   får   ut   sig, 
 “åtminstone   blir   det   en 
 medaljceremoni”.   Efter   Valieva   är   det 
 dags   för   Anna   Shcherbakova.   Hon 
 sätter   sitt   program   och   avslutar   med   ett   leende   på   läpparna.   På   grund   av   hennes   höga   poäng 
 från   kort   programmet   åker   hon   upp   i   ledningen.   Alexandra   Trusova   åker   ner   på   andra   plats. 

 Trusova   blir   så   arg   och   vägrar   prata   med   sin   tränare.   Hennes   mörka   sminkning   hjälpte   inte 
 heller   då   hela   hennes   kinder   blev   mörka   av   all   rinnande   mascara.   Läget   är   nu   att   Valieva   gråter 
 för   all   press   och   blir   tröstad   av   ett   vittne,   Trusova   har   ett   utbrott   och   skriker   att   hon   hatar   sporten 
 och   att   ni   alla   visste   att   hon   inte   skulle   vinna.   Medan   Shcherbakova,   guld   OS   vinnaren   sitter 
 själv   med   ett   gossedjur.   Efter   berättar   Anna   att   hon   kände   sig   tom,   ingen   glädje   efter   vinsten. 
 Bakom   allt   firar   Kaori   Sakamoto   som   tagit   hem   brons   till   Japan.   Efter   mycket   triumph   och   tårar 
 lyckas   man   övertala   alla   att   samlas   på   podiet.   På   lägsta   pallen   står   Sakamoto   hoppandes   och 
 överlycklig.   På   mellersta   pallen   kliver   Trusova   upp   med   ilska,   vem   som   helst   kanske   att   hon 

 inte   är   nöjd.   Till   sist   kommer   Anna 
 upp   med   stolthet. 

 Efter   har   man   fått   reda   på   att 
 Trusova   vägrade   att   äta   och   lämna 
 arenan   i   form   av   strejk.   Detta   kan 
 har   varit   Trusova   sista   storspel   då 
 de   flesta   kvinnliga   konståkare   går   i 
 pension   i   17   års   ålder. 

 Denna   OS   konståkning   2022   har 
 skakat   till   hela   världen.   Man   har 

 även   velat   undersöka   tjejernas   tränare   Eteri   Tutberitse   efter   man   sett   konståkarnas   reaktion   efter 
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 olympiska   spelet.   Eteri   har   tidigare   haft   en   skandal   relation   till   tjejerna   och   deras   psykiska   och 
 fysiska   hälsa.   Man   har   även   debatterat   till   CAS   val   om   att   låta   Kamila   Valieva   fortsätta   tävla 
 även   till   tydlig   doping.   Man   skulle   skickat   hem   henne   då   hon   bara   är   ett   barn.   Man   ska   höja 
 åldern   för   att   tävla   i   OS   för   att   skydda   de   unga   atleterna. 

 Ordet   är   fritt 

 Betyg   är   inte   lika   viktiga? 
 Saga   Lindholm   Korsnäs 
 Numera  betyder  inte  betygen  lika  mycket  som  dom  gjorde  tidigare.  Skillnaden  då  och  nu  är  att 
 man  inte  hade  något  annat  val  än  att  plugga  för  att  få  ett  yrke,  eller  bli  samma  sak  som  ens 
 föräldrar.  Men  nu  finns  det  många 
 olika  sätt  att  tjäna  pengar  på  och  mer 
 möjligheter  till  att  jobba  som 
 någonting  som  inte  kräver  en  stor 
 utbildning.  Det  är  många  som  inte  tar 
 någon  utbildning  i  gymnasiet  men  gör 
 ändå  stora  framgångar.  Till  exempel 
 finns  det  många  youtubers  som 
 vloggar  och  tjänar  mycket  på  det,  men 
 även  idrottare  som  Duplantis  tjänar 
 stora  summor.  Det  finns  även  yrken 
 som  kräver  en  mindre  utbildning  som 
 t.e.x.  sångare.  Men  om  man  väljer  att  satsa  på  ett  estetiskt  ämne  gäller  det  att  man  också  har 
 talanger   för   det. 

 Årliga  körprov  bör  vara  obligatoriska  efter  75 
 års   ålder 
 Saga   Lindholm   Korsnäs 
 Under  en  undersökning  visade  det  sig  av  6/10  vuxna  tycker  att  man  efter  75  års  åldern 
 ska  förnya  sitt  körkort.  Bland  äldre  svarade  4/10  att  körkortet  bör  förnyas  med  en 
 majoritet  på  att  det  inte  behövs.  Dom  hävdar  att  det  inte  är  nödvändigt  och  att  detta 
 skulle  behövas  för  18-21  åringar  istället.  Antalet  75  åriga  i  Sverige  med  körkort  ligger  på 
 650  000  personer  (vilket  bara  ökar  och  ökar).  Enligt  statistiken  är  olycksrisken  som 
 störst   över   75   års   åldern   men   även   vid   18   års   åldern   är   olycksrisken   stor. 

 Många   pratar   om   att 
 folk   över   75   års   ålder 
 bör   ta   ett   årligt   nytt 
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 körkort   för   att   kontrollera   deras   skicklighet   i   trafiken.   Det   kan   vara   allt   från   ett   helt   nytt   körkort 
 till   ett   litet   test   eller   en   kontroll.   Vissa   anser   att   75   år   är   en   alldeles   för   sen   ålder   att   testa   vid 
 medans   andra   tycker   att   det   vore   konstigt   om   folk   vid   75   årsåldern   inte   skulle   veta   hur   man 
 uppför   sig   i   trafiken   efter   ungefär   60   års   tidigare   erfarenheter   i   trafiken. 

 Enligt  statistiken  ligger  olycksrisken  på  dom  mer  yngre  åldrarna  så  som  18-19  år.  Men  sedan 
 ökar  risken  stadigt  på  dom  äldre  där  deras  svagheter  ligger  på  nedsatt  mörkerseende  och 
 långsam  reaktionsförmåga.  Om  man  har  60  års  tillämpning  i  trafiken  kanske  det  inte  är 
 nödvändigt  att  göra  om  dagens  teoriprov.  Synprov  vore  dock  lämpligt  att  göra.  Hörseln  kan 
 också  vara  viktig  att  ha  i  trafiken,  där  många  äldre  drabbas  av  hörselskador.  Detta  är  absolut 
 inte  för  att  straffa  någon,  men  det  är  viktigt  att  dom  som  kör  bil  har  kunnande  och  förmåga  till 
 det  medicinskt.  Så  ett  antal  förare  som  inte  är  lämpade  (gäller  både  äldre  och  yngre,  men  äldre 
 drabbas   mer   av   ex   hörselskador)   blir   befriade   från   behörighet,   vilket   jag   tycker   är   bra. 

 Jag  skulle  vilja  att  körkortet  förnyas  vart  femte  år  med  någon  form  av  enkelt  teoriprov  samt  en 
 liten  uppkörning.  Detta  gäller  för  folk  från  75  år  eller  tidigare  beroende  på  vilka  svagheter  man 
 har.   Många   borde   inte   ens   ha   körkort,   det   gäller   tyvärr   för   alla   åldrar. 
 Jag  är  helt  övertygad  om  att  det  givetvis  finns  olämpliga,  äldre  förare,  dock  betyder  inte  det  att 
 det  gäller  alla  äldre.  Men  volymen  av  olämpliga,  lite  yngre  förare  med  synnerligen  riskfyllt 
 beteende  i  trafiken  är  nog  ännu  större  så  bättre  övervakning  av  trafiken  är  nog  ett  bra  första 
 steg. 

 Fri   gång   ut   och   in   i   skolans   portar? 
 Cornelia   Ahlquist 

 “På  min  förra  skola  så  fick  vi  alltid  vara  inne  och  ute  på  både  kalla  och  varma  skoldagar.  Men 
 när  jag  började  här  så  blev  jag  chockad  över  att  jag  får  skäll  av  flera  lärare  bara  för  att  jag  och 
 min  kompis  var  inne  under  rasten.  Jag  fattar  inte  vad  poängen  är  med  att  vara  ute  hela  tiden. 
 Om  det  är  jätte  kallt  ute  så  det  väll  bättre  att  man  får  vara  inne  i  skolan  och  vara  varm  än  att 
 vara  ute  och  frysa.  Det  blir  inte  roligt  för  någon  att  vara  ute  på  rast  bara  för  att  man  ska  frysa 
 och  lida.  Ifall  man  är  inomhus  så  kan  man  även  plugga  och  göra  läxor  ifall  man  ligger  lite  efter  i 
 något  ämne.  Må  jag  även  säga  att  jag  tycker  alla  lärare  överreagerar,  jag  fattar  till  viss  del  att  de 
 vill  att  vi  ska  vara  ute  men  då  kan  de  ändå  be  snällt  istället  för  att  knuffa  och  skälla  ut  oss.  Det 
 borde  alltid  vara  öppna  dörrar  för  både  lärare  och  elever  för  då  får  man  även  bättre  tillgång  till 
 skolan   och   dess   klassrum,   det   skulle   underlätta   en   hel   del   för   oss   alla.” 

 Många  elever  på  skolan  håller  med  att  det  skall  vara  öppna  portar  i  skolans  och  dess  klassrum. 
 Då  de  vill  ha  tillgång  till  skolarbete,  toaletter,  värme  och  så  vidare.  Detta  håller  dock  inte  lärare 
 med  om,  då  de  vill  att  eleverna  ska  få  tillräckligt  med  frisk  luft  under  skoldagarna  men  även  för 
 att  de  inte  vill  hitta  elever  i  korridorerna  som  till  exempel  spelar  på  sina  skoldatorer.  Det  som  de 
 flesta  eleverna  blir  irriterade  på  i  denna  situation  är  att  de  såklart  vill  ha  tillgång  till  värmen  när 
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 det  är  kallt  men  även  att  de  tycker  att  alla  lärare  överreagerar  när  de  säger  till  om  att  eleverna 
 ska   vara   utomhus. 

 Mobiler   ute   på   söder  - 
 Alice   Dalhage 
 På  Maria  Elementar  är  det  ett  måste  att  alla  elever  ska  lämna  in  sin  mobil  i  ett  skåp  eller 
 liknande  i  början  av  skoldagen  för  att  “hålla  oss  fokuserade  på  lektionen”  för  att  sedan  kunna 
 hämta  tillbaka  de  i  slutet  av  dagen.  Samtidigt  ska  högstadieeleverna  i  brist  av  skolgård  gå  runt 
 på  Södermalm  på  rasterna  utan  mobiler.  Argumentet  att  våra  prestationer  i  skolan  kommer 
 minska  håller  inte.  Så  länge  vi  låser  in  mobilerna  under  lektionstid  borde  det  inte  påverka 
 någon,  eller?  Vissa  säger  också  att  mobbning  på  nätet  kommer  förekomma  mer  och  mer  men 
 det  är  lärarnas  och  skolans  ansvar  att  se  till  att  det  är  en  trygg  skolmiljö.  Det  jag  tycker  låter  mer 
 logiskt  är  att  vi  på  rasterna  låser  upp  mobil  skåpen  och  låter  eleverna  som  vill  ta  mobilen  för  att 
 senare   gå   ut   på   rasten. 

 Könsneutrala   toaletter 
 Mira   Källen 
 I   de   flesta   skolor   i   Sverige   finns   det   två   typer   av   toaletter.   Killarnas   och   tjejernas   toalett. 
 Samma  sak  gäller  när  det  kommer  till  omklädningsrum.  Innan  man  byter  om  så  måste  varje  elev 
 aktivt  göra  ett  val  och  gå  till  det 
 omklädningsrummet  som  den  själv  känner  att 
 den  hör  till.  Men  vad  händer  med  elever  som 
 inte  har  någon  könsidentitet  eller  helt  enkelt 
 inte  känner  att  de  tillhör  något  av  könen?  Där 
 har   vi   problemet. 

 Jag  tror  att  alla  håller  med  om  att  varje  elev 
 bör  känna  sig  välkommen  och  trygg  i  sin 
 egen  skola.  Man  bör  därför  se  till  att  alla  känner  sig  bekväma  och  jag 
 tror  att  det  skulle  lösa  sig  med  flera  olika  toaletter  och 
 omklädningsrum. 

 Det   borde   finnas   toalett   utan   något   koppling   till   något 
 av  könen,  det  borde  helt  enkelt  finnas  könsneutrala  badrum  i  alla 
 skolor.  Samma  sak  gäller  omklädningsrum.  Det  bör  finnas  minst  ett 
 omklädningsrum  i  varje  skola  som  man  inte  kopplar  till  något  av  könen,  utan  att  vems  om  helst 
 kan   byta   om   där.   Det   skulle   underlätta   otroligt   mycket   för   till   exempel   transpersoner. 
 Med  detta  menar  jag  inte  att  alla  badrum  bör  vara  könsneutrala,  men  det  hindrar  inte  skolor  från 
 att   ha   minst   en   könsneutral   toalett. 
 Enligt  statistik  så  vill  de  flesta  i  sverige  ha  kvar  könsseparerade  toaletter.  Men  att  ha 
 könsseparerade   toaletter   behöver   inte   betyda   att   ta   bort   könsneutrala   ber   exkluderas. 
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 Ungdomar   ska   åka 
 gratis   med 
 Fredrika   Ludwigs 

 För   många   barnfamiljer   och   unga   är   biljettpriset 
 avgörande   för   om   en   resa   kan   genomföras   eller 
 inte.   Därför   vill   vi   införa   fria   SL-resor   för   barn 
 och   unga.   I   början   av   året   höjdes   kostnaden   på 
 månadskort   med   20   kronor,   då   blev   priset   650 

 kr.   För   vissa   kanske   inte   den   summan   i   månaden   är   ett   större   problem   men    kostnaden   på   ett 
 skolår   5850   kr.   Skolan   ska   vara   lika   för   alla,   så   varför   ska   vissa   betala   ett   så   högt   pris   bara   för 
 att   dem   bor   längre   bort?   Var   man   bor   borde   inte   ha   någon   betydelse   för   kostnaden   som   faktiskt 
 folk   måste   lägga   ner   på   grund   av   skolan. 

 De   flesta   vet   att   skolorna   inne   i   stan   blir   mer   prioriterade   och   och   har   i   genomsnitt   bättre 
 undervisning.   Så   ska   föräldrar   behöva   betala   en   så   stor   summa   pengar    för   att   få   en   bra 
 skolundervisning? 

 Familjer   med   barn   i   grundskola   och   ungdomar   på   gymnasiet   hålls   1250   kronor   i   månaden   som 
 ska   räcka   till   kläder,   mat   och   nöjen.   Med   den   klena   inkomsten   är   det   svårt   att   få   pengarna   att 
 räcka   till   kostnaden   för   att   ta   sig   runt   med   kollektivtrafiken. 

 Den   här   sommaren   har   det   beslutats   att   än   en   gång   dela   ut   gratis   busskort   under   sommaren   för 
 ungdomar   i   stockholms   län   födda   2004   till   2010.   Detta   beslut   har   drivits   igenom   framför   allt   av 
 socialdemokraterna   som   vill   att   detta   ska   bli   en   permanent   åtgärd. 

 Att   ungdomar   skulle   erbjudas   gratis   busskort   skulle   göra   en   enorm   skillnad   för   många   familjer. 
 Innesittande   unga   skulle   få   möjlighet   att   ta   sig   ut   och   skulle   ha   möjlighet   att   välja   skola   utan   att 
 betala   dessa   kostnader. 
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 Mobiltelefoner   i   skolan   ja   eller   nej? 
 Dante   Reyes 

 På  min  skola  får  man  inte  ha  sina  mobiler  och  det  är  totalt  förbjudet  men  själv  tycker  jag  att 
 man  ska  få  ha  den  på  rasterna.  Jag  förstår  att  man  inte  ska  få  använda  den  på  lektionerna  för  att 
 det  kan  distrahera  än  om  telefonen  håller  på  att  låta  i  fickan  och  så  kanske  man  blir  triggad  för 
 att   man   vill   ta   upp   den   och   t.e.x   typ   titta   på   instagram   eller   spela   eller   titta   snapchat. 

 Själv  har  ja  gått  på  3  olika  skolor  på  alla  3  av  dem  har  det  varit  förbjudet  att  ha  sina  mobiler. 
 Det  har  varit  lite  jobbigt  för  när  man  var  liten  och  gick  i  skolan  i  typ  3:an  så  kunde  man  se  att 
 dem  äldre  typ  6:orna  hade  sina  telefoner.  Men  såklart  tycker  ju  vissa  att  man  ska  få  ha  det  och 
 sen  andra  att  man  inte  ska  få.  Det  borde  ändå  gå  att  hitta  ett  sätt  att  balansera  så  att  man  ska 
 kunna   få   använda   telefoner   t.e.x   att   man   lämnar   in   dem   på   lektioner. 

 Det  finns  många  andra  fördelar  att  ha  mobiltelefoner  i  skolan.  Den  största  tycker  jag  är  att  på 
 grund  av  mobilerna  så  kan  man  koppla  av  och  distrahera  sig  mellan  lektionerna,  och  hjälper 
 faktiskt   väldigt   mycket   och   det   bidrar   till   att   man   faktiskt   studerar   bättre. 

 Även  om  många  tror  att  mobilförbud  hjälper  så  tycker  jag  att  de  bidrar  inte  så  mycket  till 
 något  som  är  varken  bra  eller  dåligt.  Det  gäller  att  ha  kontroll  och  vissa  gränser  som  man 
 ska   följa   och   på   så   sätt   kan   alla   bli   nöjda   och   inte   ha   konstiga   regler. 

 Mobilerna  är  förbjudna  just  nu  men  många  skolor  visar  med  sina  exempel  att  allt  kan  funka 
 så  länge  man  har  en  kompromiss  och  respekt  för  varandra.  Dock  kan  det  förekomma 
 problem  ifall  mobilerna  tillåts.  Nätmobbning  är  ett  problem  i  våra  tider  och  speciellt  i  den 
 här  åldern  i  högstadiet.  Det  kan  påverka  många  människor.  Dessa  människor  kan  på  grund 
 av  nätmobbning  börja  studera  sämre,  börja  må  sämre  och  till  och  med  börja  skada  sig 
 själva.  Men  det  finns  en  lösning  till  detta  och  lösningen  är  att  elever  som  blir  mobbade  på 
 nätet  ska  våga  säga  det  till  läraren  eller  rektorn  och  då  måste  de  agera  och  rapportera  det  till 
 deras  föräldrar  och  i  värsta  till  polisen.  En  studie  i  London  visar  att  i  grupper  den  grupp 
 som  hade  störst  positiv  effekt  var  lågpresterande  elever.  Jag  tycker  att  man  ska  få  ha  det  när 
 man   går   i   8:an. 
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 Folkmord   på   rohingyer 
 Lara   Eberling   Radojicic 

 Folkmord  är  planerade  strategiska  och  politiska  handlingar  med  syfte  att  eliminera  en  viss 
 folkgrupp  från  dess  hemland.  Orsaken  för  folkmord  kan  vara  etnicitet,  nationalitet  eller  religion. 
 Minoritetsgrupper  kan  lätt  utsättas  för  folkmord  i  länder  som  styrs  av  diktatur.  Folkmord  som 
 brottsrubricering  användes  när  personer  i  domstolen  åtalades  för  etnisk  rensning,  deportation, 
 planerad  förflyttning  och  mord  av  en  folkgrupp  från  deras  ursprungliga  territorium. 
 Internationella  brottsdomstolen  i  Haag  i  Nederländerna  åtalade  politiker,  militärer  och  även 
 journalister  som  var  ansvariga  för  folkmord  och  brott  mot  mänskligheten  i  krig  i  bl.a.  Sudan, 
 Rwanda   och   Bosnien. 

 Rohingyer  kommer  ursprungligen  från  Myanmar  (formellt  även  kallat  Burma).  De  flesta  finns  i 
 delstaten  Rakhine  som  ligger  i  västra  Myanmar.  Rakhine  ligger  söder  om  Bangladesh. 
 Rohingya-folket  blev  diskriminerat  i  Burma  vilket  gjorde  att  många  flydde  till  Bangladesh  även 
 innan  år  2017  när  folkmordet  hände.  Rohingya-folket  är  muslimer  dock  finns  det  några  få 
 hinduer.  Myanmars  regering  betraktar  inte  rohingyas  som  Myanmars  medborgare.  Regeringen 
 anser  att  Myanmar  är  en  burmesisk-buddhistisk  stat  och  att  bara  det  burmesiska-buddhistiska 
 folket   har   politiska   och   religiösa   rättigheter. 

 Fastän  rohingyer  har  bott  i  Myanmar  i  några  hundra  år,  har  de  inte  rätt  till  att  äga  land.  Det  finns 
 dubbelt  så  många  fattiga  i  Rakhine  än  genomsnittet  i  Myanmar  och  det  är  inte  lätt  för  rohingyer 
 att   hitta   jobb   och   därför   blir   de   utsatta   för   tvångsarbete. 

 Rohingya-folket  anses  enligt  FN  vara  den  mest  förföljda  folkgruppen  i  världen  under  de 
 senaste  åren.  Innan  2017,  när  ungefär  740  000  rohingyer  flydde  till  Bangladesh,  bodde  det  1,4 
 miljoner  rohingyer  i  Myanmar.  Totalt  var  det  över  en  miljon  rohingyas  som  flydde  från 
 Myanmar   sedan   1990-talet   enligt   UNHCR. 

 Folkmordet  på  rohingyas  startade  den  25  augusti  2017.  Det  var  354  byar  som  brändes  ner  och 
 förstördes.  Minst  24  000  rohingyas  dödades  av  Myanmars  militär  och  över  18  000  kvinnor  och 
 flickor  våldtogs.  116  000  rohingyas  var  allvarligt  misshandlade  och  36  000  personer  brändes. 
 The  Guardian  rapporterade  att  minst  730  barn  som  var  under  fem  år  gamla  dödades  under  juli 
 och   augusti   år   2017. 

 Man  tror  att  det  fortfarande  finns  cirka  500  000  rohingyer  i  Rakhine.  Cirka  900  000  rohingya 
 flyktingar  som  2017  och  senare  flydde  till  Bangladesh,  bor  där  nu.  Det  613  000  rohingyas  i 
 bara  ett  flyktingläger  i  Bangladesh  som  heter  Kutupalong.  Detta  läger  har  arean  13 
 kvadratkilometer. 
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 Jag  tror  att  det  finns  flera  anledningar  till  varför  det  inte  talades  så  mycket  om  folkmordet  år 
 2017.  Man  kan  säga  att  de  flesta  politikerna  i  världen  och  internationell  media  ignorerade 
 massmorden  av  rohingyas.  En  av  orsakerna  kan  ha  varit  att  folkmordet  i  Myanmar  skedde 
 under  tiden  Islamiska  staten  etablerade  (2014)  och  spred  sin  makt  på  olika  sätt  i  många  delar  av 
 världen.  Folkopinionen  i  länder  som  var  emot  IS  värderingar  nonchalerade  att  muslimer  i 
 Myanmar  dödades.  Denna  tystnad  gav  Myanmars  regering  möjligheten  att  genomföra  den 
 etniska   rensningen   av   muslimer. 

 . 

 Aung  San  Suu  Kyi  spelade  stor  roll  under  perioden  då  folkmordet  höll  på.  Aung  San  Suu  Kyi 
 var  statsrådgivare  eller  statsminister  i  Myanmar  från  april  2016  till  februari  2021.  Det  betyder 
 att  hon  hade  mest  makt  i  Myanmar  när  folkmordet  år  2017  skedde.  Hon  fick  mycket  kritik  från 
 många  politiker,  organisationer  och  media  p.g.a.  hennes  passivitet.  Många  påstod  att  hon  tillät 
 Myanmars  militär  att  begå  massakrer.  Aung  San  Suu  Kyi  tog  aldrig  ansvar  för  detta  och  2019 
 försvarade  hon  Myanmars  militär  i  den  Internationella  domstolen  i  Haag.  Enligt  en  FN-rapport 
 var  det  Myanmars  militär  som  begick  “grövsta  möjliga  brott  mot  internationell  rätt”.  Suu  Kyi 
 erkände  inför  domstolen  att  militären  i  vissa  fall  kan  ha  använt  mer  våld  än  vad  det  behövdes. 
 Hon  lovade  att  straffa  de  som  var  ansvariga  för  detta.  År  2018  åtalade  domstolen  i  Myanmar 
 bl.a.  sju  soldater  till  tio  års  fängelse  för  en  massaker  på  tio  män  i  en  by  kallad  Inn  Din.  De  sju 
 soldaterna  befriades  efter  lite  mer  än  ett  år.  Det  känns  väldigt  orimligt  att  Suu  Kyi  som  fick 
 Nobels  fredspris  år  1991  försvarar  folkmord  i  hennes  land.  Hennes  roll  och  passivitet  ledde  till 
 förvirring  på  internationell  nivå  och  många  ignorerade  vad  det  var  som  hände  i  Myanmar  p.g.a. 
 Suu  Kyis  oacceptabla  beteende.  Samma  militär  som  låg  bakom  folkmordet,  arresterade  Suu 
 Kyi   i   februari   2021   och   tog   över   makten   i   landet. 
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 Jag  anser  att  det  finns  en  huvudanledning  som  ledde  till  att  nästan  alla  viktiga  politiker  och 
 relevanta  internationella  medier  ignorerade  eller  inte  reagerade  på  rätt  sätt  när  folkmordet  i 
 Myanmar  hände.  Jag  tror  att  det  är  för  att  alla  visste  att  det  är  praktiskt  omöjligt  att  stoppa 
 folkmordet.  Beviset  för  detta  är  faktum  att  alla  folkmord  som  hände  tidigare  i  världens  historia, 
 aldrig  stoppades  av  någon.  Så  var  fallet  under  Nazityskland  och  folkmordet  i  Sudan.  Det  enda 
 sättet  för  dem  som  var  offer  för  folkmord  att  få  rättvisa  är  genom  att  lyckas  åtala  de  ansvariga 
 inför   den   Internationella   domstolen. 

 Folkmordsdomen  från  den  relevanta  domstolen  skulle  kunna  förhindra  politiker  i 
 icke-demokratiska  länder  som  t.ex.  Myanmar  att  planera  folkmord  i  framtiden  eftersom  de  vet 
 att   det   finns   möjlighet   att   de   kan   åtalas   för   det   och   få   hårda   straff. 

 Det  är  viktigt  att  internationella  medier  i  demokratiska  länder  fokuserar  på  nyheter  om  folkmord 
 runt  om  i  världen  och  kontinuerligt  skriver  om  detta.  På  detta  sätt  kommer  alla  som  tar  del  av 
 sådana  nyheter,  bilda  en  folkopinion  i  demokratiska  länder.  Detta  kommer  så  småningom  att 
 pressa  ländernas  politiker  att  börja  prata  och  protestera  offentligt  mot  regeringar  som  tillåter 
 folkmord   i   deras   länder. 
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