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TRÄNA  
SVENSKA:

NYHETER FRÅGA OSS

Får man ta en bild av en persons 

huvud och sätta det på en bild 

av en annan persons kropp? 

Får man göra elaka bilder på 

det sättet och lägga ut dem på 

internet? Kan man polisanmäla 

någon som gör så?    Sidan 16

En fråga om 
bilder på nätet

NYHETER

I ett par veckor har folk demon-

strerat på gatorna i Ukrainas 

huvudstad Kiev. De har till och 

med ockuperat hus där reger-

ingen arbetar. Under tiden har 

oppositionen talat med presi-

denten.  Sidan 5

Protester i Kiev 
gav resultat

Teater Albatross reser just nu runt i Sverige 

med föreställningen Flickan och havssköld-

paddan. Det är en föreställning för barn. 

Den handlar om havet, miljön och vad män-

niskorna gör med havet. 

Detta berättar skådespelarna om genom 

en magisk resa genom havet. Det blir både 

skugg-teater, sång och dans.

Skådespelarna ick idén till teatern när 

de reste till Kamerun. Där ick de reda på 

att det inns stora problem med utiskning. 

Stora båtar från Europa kommer och tar 

upp massor av isk. Nästan inget blir kvar 

till iskarna i Kamerun. 

Nu vill Teater Albatross berätta om detta 

i Sverige och tala om vad man kan göra för 

att stoppa utiskningen.

 Sidorna 8 och 9

Teater Albatross berättar om havet

VEGETARISK MAT

Mattias Kristiansson har just 

startat en ny tidning. Den heter 

Vego och handlar om vegeta-

risk mat. Han vill ha god mat 

som är lätt att göra. I dag visar 

han några av sina recept i Se-

sam.  Sidorna 8 och 9

Lär dig laga god 
mat av grönsaker

Den som blir förföljd på grund 

av sin sexuella läggning ska 

kunna få asyl i Sverige. Men 

många blir ändå utvisade till 

länder där det är farligt för 

dem att leva. Kanske behövs 

en tydligare lag.  Sidan 4

Behövs en bättre 
lag om asyl?

Vem eller 

vad?
Sidan 15FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT

VEGETARISK MATVEGETARISK MAT

FOTO: ANDERS WIKLUND/TT



SESAM – ÖPPNA DIG

Kundtjänst

telefon: 077-550 11 00 

E-post: pren@sesam.nu

Öppet-tider: 
Måndag  15.00–18.00 

Tisdag–fredag  09.00–12.30 

AnnOns

Vilma Seth

telefon: 073-507 05 09 

E-post: annons@sesam.nu

REdAKtiOn

Postadress:  Sesam 

     Fria Tidningar ek förening 

     Box 2034, 128 21 Skarpnäck

Besöksadress: Fraktlygargatan 18, Skarpnäck

telefon:    08-600 80 89 

E-post:    red@sesam.nu

Chefredaktör och utgivare:   
Malin Bergendal, malin@sesam.nu

Fråga oss: brev@sesam.nu 

issn: 
1404-3769

tryckeri:  
V-TAB  

Norrtälje

Tidningen 

är miljö-

anpassad.

Upplagan  

är TS-kontrol-

lerad.

så gör vi när vi köper text och bilder

Fria Tidningar får använda det material som  

Sesam har beställt i alla sina produkter (tidningar, 

webb sidor med mera). På www.friatidningar.se 

inns en lista på alla våra produkter. Vi har också 

rätt att skriva om alla texter till lätt svenska.  

 Det material som Fria Tidningar publicerar  

inns också tillgängligt hos Atodia och Infopaq. 

Sesams texter lagras elektroniskt. Om man 

sänder in material som vi inte har beställt så 

betyder det att man säger ja till att vi publicerar 

texten eller bilden på samma sätt som ovan.

KRÖNIKAN

Vi äger sesam

Mediekooperati-

vet Fria Tidningar 

ger ut Sesam. 

Alla medlemmar 

i Fria Tidningar 

arbetar på Sesam 

eller våra andra 

tidningar. Du 

kan läsa mer om 

Fria Tidningar på 

www.fria.nu.

Lätt svenska i Sesam
sesam är skriven på lättare svenska än andra 

tidningar. Vi skriver oftast korta och enkla mening-

ar, och vi använder hellre vanliga ord än ovanliga. 

Vi använder sällan ord som betyder något an-

nat än de brukar göra. När vi använder samman-

satta ord har vi bindestreck mellan ord-leden 

första gången. Då blir det lättare att se vad det 

är för ord. 

Men vi berättar om lika komplicerade saker  

som andra tidningar. Du får veta lika mycket  

när du läser Sesam. Det är språket som är enkelt 

– inte innehållet.

Vill du veta mer om språket i Sesam? Skriv till: malin@sesam.nu
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I 
det här numret av Sesam skriver vi om Teater Alba-

tross. De spelar pjäsen Flickan och havssköldpaddan. Den 

handlar om havet och att människan hotar det. Skåde-

spelarna blev ick idén till pjäsen när de reste i Afrika. Du 
kan läsa mer om detta på sidorna 8 och 9.

Det är roligt att se hur saker hör ihop. I förra numret skrev 
vi också om folk som reser och lär sig nya saker. Och 
om vad människan gör med miljön. Och om albatrosser. 
Kommer du ihåg? Artikeln handlade om människor som 
reser bort för att räkna och ringmärka fåglar. En kvinna 
åkte till norra Stilla havet. Där räknade hon albatrosser.

En gång såg jag också stora fåglar när jag reste. Låt mig 
berätta!

Jag lyttade till Stockholm 
på 1980-talet. Mitt första jobb 
var på en lykting-förlägg-

ning. På den tiden var Chile 
en diktatur. Många lydde lan-

det. Jag mötte några av dem. 
Jag lärde mig mycket. Om 
politik och om landet Chile. 
Jag lärde mig att prata lite 
spanska också.

Nästan tio år senare reste jag till Chile. Jag reste genom 
det långa landet. Jag ick se vulkaner, bada i varma käl-
lor och åka båt i ett fjord-landskap. Och längst ner i söder 
ick jag min stora fågel-upplevelse.

På en plats kunde man stå och titta på vilda pingviner. Jag 
tyckte att det var fantastiskt att få stå helt nära vilda djur, 
utan störa dem. Jag stod där och tittade, länge, länge. Jag 
ville aldrig gå där ifrån! Jag hoppas att få se vilda pingvi-
ner någon mer gång i livet.

Och förresten. Chile är 
också med i Sesam i dag! På 
Fråga oss svarar jag på en fråga 
om sommartid. Chile har precis 
som vi sommartid. Men allt 

blir tvärtom. För de har ju som-

mar när vi har vinter.

Petra Hansson

Om resor och fåglar

Jag hoppas 

att få se 

vilda ping-

viner någon 

mer gång i livet.

Sugen på vegetariskt?

albatross -en -er = en mycket stor havs-fågel

fjord -en -ar = en havsvik som är smal och har höga berg 

omkring

fjord-landskap -et - = ett landskap med många fjordar

hota -r -de -t människan hotar havet = hon gör så att 

havet blir förstört, t ex så att iskar försvinner eller att det 

kommer gifter i vattnet

I dag onsdag är det veganpizzans dag! Vill du pröva att laga vegetarisk mat? Läs mer på sidorna 12 och 13. 
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En ny tjänst på internet kan hämta infor-
mation om vilka som är dömda för brott. 
Tjänsten heter Lexbase. Man kan söka 
på namn eller person-nummer. Man kan 
också titta på ett område eller en gata. Då 
ser man alla domar som röda prickar. Om 
man betalar kan man ladda ner hela do-
men.

Tjänsten får mycket kritik. Organisa-
tionen Kris, Kriminellas revansch i sam-
hället, gillar den inte.

– Vi är oroliga för att man får en klapp-
jakt på folk. Vi är också oroliga för att folk 

ska bli mer rädda för varandra, säger Ali 
Reunanen från Kris till Svenska Dagbla-
det.

Företaget som driver Lexbase tycker inte att 
det är deras problem eftersom det är of-
fentlig information.

– Folk kan missbruka tjänsten, men det 
kan inte vi ta ansvar för. De kan ju fråga 
tingsrätten istället, säger Pontus Ljung-
gren på Lexbase.

Tjänst på nätet visar domar
klappjakt -en här: förföljelse

missbruka -r -de -t = använda på ett 

dåligt sätt

offentlig -t -a här: offentlig information = 

information som alla har rätt till

revansch -en här: Kriminellas revansch i 

samhället = en chans för dem som har be-

gått brott att komma tillbaka till samhället 

och klara sig utan brott

tingsrätt -en -er = en lokal domstol
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Påven Johannes Paulus II dog år 2005. I ett 
skrin i en liten kyrka i bergen i regionen 
Abruzzo har man haft lite av hans blod. 
Katolikerna anser att blodet är heligt. I 
maj kommer kyrkan troligen att bestäm-
ma att Johannes Paulus II ska bli ett hel-
gon. Då blir hans blod ännu mer värde-
fullt, skriver Dagens Nyheter. 

Men i helgen blev skrinet med påvens blod 
stulet. Tjuvar bröt sig in i kyrkan och stal 

det. Nu söker poliser med hundar efter 
tjuvarna och skrinet. Tjuvarna stal även 
ett kruciix.

Tjuvar stal påvens blod

krucifix -et - = en staty av Jesus på korset

påv/e -en -ar = chefen för den katolska 

kyrkan i hela världen

skrin -et - = ask, låda med lock

stul/en -et -na blodet blev stulet = 

någon stal blodet

Påve Johannes Paulus II:s begravning i april år 2005. I helgen stal någon ett skrin med hans 
blod.  Foto: LEFtERIS PItARAKIS/AP/tt

Nu är det halt på vägarna i nästan hela lan-
det. Det har varit många olyckor i trai-
ken de senaste dagarna. Polisen varnar för 
halkan.

– Läget är besvärligt. Vi ber bilisterna 

att köra försiktigt. Kör inte för nära var-
andra. 

– Och kör långsammare än vanligt, sä-
ger Thomas Agnevik på polisen i Öster-
götland.

Varning för is på vägarna

besvärlig -t -a = svårt, jobbigt

halka -n halkan är svår = det är mycket halt

läge -t -n här: situationen, hur det är

varna -r -de -t de varnar för halkan = de 

säger att det är halt, så man måste vara 

försiktig

två lastbilar körde av vägen E4 nära Nyköping i måndags.  Foto: PoNtUS StENBERG/tt

Vi är oroliga för att man får 

en klappjakt på folk. Vi är 

också oroliga för att folk ska 

bli mer rädda för varandra.

Ali Reunanen, Kris

Den nya inter-
net-tjänsten kan 
berätta vilka av 
grannarna som 
är dömda för 
brott. Men vissa 
anser att tjäns-
ten är olaglig.
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Många människor lyr till Sve-
rige från länder där sex med nå-
gon av samma kön är förbjudet. 
Sverige ska ge asyl till personer 
som blir förföljda på grund av sin 
sexuella läggning. Men ändå blir 
många utvisade. Dennis Opoku 
från Ghana är en av dem som ris-
kerar att bli utvisad.

I Ghana är det förbjudet att ha sex med en 
person från samma kön. Man kan få fäng-
else-straff på upp till 10 år. Det är också 
vanligt att homosexuella och bisexuella 
personer blir förföljda och diskriminerade. 

Därför flydde Dennis Opoku från Ghana 
till Sverige. Men Migrationsverket har be-
stämt att han ska utvisas till Ghana. De har 
redan försökt. För två veckor sedan satte 
de honom på ett plan till Ghana. Men Den-
nis Opoku hade inte alla papper som han 
behövde för att komma in i landet. Därför 
ick planet vända och köra tillbaka honom 
till Sverige. Nu är han i lykting-förvaret i 
Åstorp i Skåne.

– Jag är sorgsen och ledsen. Jag var 
väldigt rädd. Polisen satte hand-fängsel på 
mina armar och ben. Jag kan inte återvän-
da till Ghana. De kommer att döda mig, 
säger han.

Det kan vara farligt för en hbtq-lykting 
att återvända till Ghana eller något annat 
land med liknande lagar. Men ändå utvisar 

Migrationsverket hbtq-lyktingar till såda-
na länder. De kan säga att de inte tror på 
vad lyktingen säger. De kan också säga 
att personen inte lever tillräckligt öppet 
med sin sexuella läggning.

Maria Svensson är aktiv i Aktion mot de-
portation. Hon har träffat många hbtq-per-
soner som riskerar att bli utvisade. Hon 
säger att det är en känslig fråga.

– De är rädda för att berätta om sin sex-
ualitet. De är rädda för att berätta även för 
andra lyktingar, säger hon.

Organisationen RFSL arbetar mycket med 
hbtq-lyktingar. Det är en av deras vikti-
gaste frågor. Varje år ger de råd till mellan 
100 och 120 hbtq-lyktingar. RFSL:s ord-
förande Ulrika Westerlund säger:

– Det har kommit ler hbtq-lyktingar 
de senaste åren. De kommer från många 
olika länder. Många kommer från länder 
i Afrika.

Ibland säger Migrationsverket och migra-
tionsdomstolarna att lyktingarna kan leva 
i sina hemländer även om det är förbju-
det att leva som homosexuell. De säger 
att man inte behöver berätta om sin sexu-
ella läggning. Men Migrationsverket och 
migrationsdomstolarna bryter mot svensk 
lag när de säger så. Man ska få asyl om 
man inte kan leva öppet med sin sexuella 
läggning i hemlandet. Det har RFSL sagt 
många gånger. Ingen ska behöva dölja sin 
läggning. Ingen ska behöva vara rädd för 
vad som kan hända om andra får veta om 
deras läggning.

Ulrika Westerlund säger att lagen mås-
te bli tydligare. Men myndigheterna måste 
också använda lagen på ett bättre sätt.

Dennis Opoku vet fortfarande inte vad som 
kommer att hända med honom. Han är 
kvar i förvaret i Åstorp. Han säger:

– Varför sitter jag här? Jag har inte be-
gått något brott. Ghana ville inte ha mig. 
Varför håller ni fast mig här?

Katarina Wikström
Lätt svenska: Malin Bergendal

dölja, döljer, dolde, dolt = här: han döl-

jer sin sexuella läggning = han låter ingen 

få veta om han blir kär i män, kvinnor eller 

båda

hbtq-flyktingar = personer som lyr från 

förföljelse på grund av sin sexuella lägg-

ning eller sin köns-identitet (alltså om de 

ser sig själva som män, kvinnor eller något 

annat)

känslig -t -a här: en känslig fråga = något 

som är svårt att prata om

läggning -en -ar här: hennes sexuella 

läggning = om hon blir kär i män, kvinnor 

eller båda

öpp/en -et -na här: han lever öppet med 

sin sexuella läggning = han döljer inte sin 

sexuella läggning

”Jag kan inte återvända till  Ghana”

Flera partier kan tänka sig att ändra lagen. 
Det ska vara tydligt att man inte ska utvisa 
hbtq-personer till länder där de blir för-
följda, säger de.

– Vi tycker att Sverige ska ändra lagen. 
Vi ska inte utvisa hbtq-personer till länder 
där homosexualitet är olagligt. Det ska vi 
driva i val-rörelsen, säger Maria Ferm från 
Miljöpartiet.

År 2006 ändrade man lagen så att det skulle 
bli lättare för hbtq-lyktingar att få asyl. 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
vill titta på hur man använder den lagen. 
Men om den inte räcker till, kan de också 
tänka sig att ändra den.

Även Kristdemokraterna tycker att det 
är en bra idé.

– Det har vi velat göra i lera år, säger 
kristdemokraten Jonathan Gunnarsson.

Men Moderaterna är inte säkra på att man 
behöver ändra lagen. Migrationsminister 
Tobias Billström är moderat. Han tror att 
myndigheterna har för lite kunskap om 
hbtq-frågor. 

Han säger att Migrationsverkets personal 

behöver bättre utbildning i sådana frågor. 
Fredrick Federley från Centerpartiet 

säger att ambassaderna rapporterar dåligt 
om situationen för hbtq-personer i olika 
länder.

– Vi kan inte gå in som parti och säga 
till en myndighet hur den ska arbeta. Det 
måste regeringen göra, och det borde de 
ha gjort för länge sedan, säger han.

Folkpartiets Harry Backman säger att de 
får se om det blir en diskussion i regering-
en. Men lagen är tydlig i dag, säger han.

– Lagen säger att man inte ska utvisa 
människor till länder där de kan bli kränk-
ta eller förföljda på grund av religion eller 
sexuell läggning, säger han.

Eva Olsson
Lätt svenska: Malin Bergendal

Migrationsminister Tobias Billström från Moderaterna        t

hbtq-frågor. Maria Ferm från Miljöpartiet tror inte att det   
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Deltagare i Pride-festivalens parad protesterar mot att Sverige utvisar hbtq-lyktingar.  

Politiker vill ha tydligare lag för hbtq-lyktingar
Vi ska inte utvisa 

hbtq-personer till län-

der där homosexuali-

tet är olagligt. Det ska 

vi driva i val-rörelsen.

Maria Ferm, Miljöpartiet

Ulrika Westerlund är 

ordförande i RFSL.
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ända till  Ghana”

Demonstrationerna i Ukraina har fortsatt. 
Demonstranterna har tagit över hus där 
regeringen arbetar. I måndags kväll med-
delade presidenten att han ska avskaffa 
lagarna som folk protesterar mot. 

I Ukrainas huvudstad Kiev har folk de-
monstrerat i nästan två veckor. De pro-
testerade mot nya lagar som skulle göra 
det svårare att protestera mot regeringen. 
Det har blivit mycket våld på Kievs gator 
och torg. Polisen har använt pansar-vag-
nar mot demonstranterna. De har gripit 
många demonstranter. Fem demonstran-
ter har dött och hundratals har blivit ska-
dade.

Men demonstrationerna fortsatte. I slutet 
på förra veckan träffade Viktor Januko-
vytj några av ledarna för oppositionen. 
Han sa att han skulle om-bilda reger-
ingen. 

Han lovade ledarna för oppositionen 
att få vara med och leda landet. Och han 

lovade att polisen skulle behandla de 
gripna demonstranterna milt, bara pro-
testerna slutade.

Men oppositions-ledarna sa nej till att bli 
premiär-minister och vice regerings-
chef. De visste att de andra i oppositio-
nen inte skulle acceptera det. Och de-
monstranterna litade inte på presidenten 
utan fortsatte att protestera. De tog över 
rådhuset i Kiev och lera av regeringens 
hus. Bland annat stängde de in en säker-
hets-styrka i inrikes-ministeriets hus. 
Men efter ett tag släppte de ut soldaterna.

I söndags kväll tog de över justitie-de-
partementet. Ingen blev skadad, berät-
tar nyhets-kanalen Russia Today. Ett par 
poliser vaktade justitiedepartementets 
hus. Men de gjorde inget motstånd utan 
släppte in aktivisterna. Oppositionsleda-
ren Vitalij Klytjko var varit där och bett 
demonstranterna lämna justitiedeparte-
mentet, men de lyssnade inte.

Till slut sa justitie-minister Olena 
Lysjkov att man skulle införa undantags-
tillstånd om demonstranterna inte läm-
nade justitiedepartementet. Då gick de 
ut. Men fortfarande i måndags kväll hade 
de vakter med påkar och slag-trän som 
blockerade dörrarna.

Protesterna har spritt sig. I västra Ukraina 
stöder många oppositionen. Där ocku-
perade demonstranterna nästan alla re-
geringens hus. I södra och östra Ukraina 
stöder många regeringen, men även där 
har det varit demonstrationer.

Sent i måndags kväll kom president Janu-
kovitj och oppositionen överens om att 
avskaffa de hårda lagar som folk protes-
terar mot. De gripna demonstranterna 
ska få amnesti om demonstranterna tar 
bort sina barrikader och städar upp efter 
sig. I tisdags eftermiddag röstade parla-
mentet om anti-demonstrations-lagarna.

Malin Bergendal

Ukrainas president lovar  
att avskaffa hårda lagar

byggnad -en -er = hus och liknande

inrikesministeri/um -et -er = en del 

av regeringen som arbetar med frågor 

inom landet

mil/d -t -da här: polisen behandlar 

demonstranterna milt = polisen slår inte 

demonstranterna

motstånd -et här: de gör inget mot-

stånd = de försöker inte stoppa dem 

som vill komma in, de släpper in dem

ockupera -r -de -t här: de ockuperar 

justitiedepartementet = de går in på 

justitiedepartementet och tar över 

det

ombilda -r -de -t presidenten ombildar 

regeringen = presidenten sätter ihop en 

ny regering istället för den gamla

opposition -en = de som är emot 

regeringen och regeringens politik

pansarvagn -en -ar = en bil eller buss 

med pansar, skydd av tjock metall

säkerhetsstyrk/a -an -or = militär 

som t ex en regering använder mot 

demonstranter

Mikhail Zhiznevsky, 25 år, är en av dem som har dött under demonstrationerna i Kiev. Hans vänner bär hans kista till en minnes-ceremoni.
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Lorianna Opanastjuk i Lviv syr ben-skydd till 

sina vänner som demonstrerar i Kiev.  
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erna        tycker att Migrationsverket behöver mer kunskap om 

e att det    räcker. Hon säger att lagen måste bli tydligare.
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KARTA: VARDION/WIKIMEDIA/CREATIVE COMMONS 2.5

FOTO: LEIF R JANSSON/TT

Här ligger Ghana.
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KIRUNA Förra veckan var det snö-festival 
i Kiruna. Det brukar vara en internationell 
tävling i att bygga skulpturer av snö. I år 
tävlade fem lag: Ryssland, Sverige, Spa-
nien, Mexiko och Tyskland. Ryssland 
vann med en bläckisk. 

Barnen får åka hund-spann och köra mini-
skoter. Det brukar också vara en ren-kapp-
löpning, men den var inställd i år. Renarna 
behövde vila, säger festival-chefen Viktor 
Mattsson till Sveriges Radio.

Det har varit mycket kallt i Kiruna un-
der veckan, ner till -35 grader. Men det 
gör inget, säger Viktor Mattsson. 

– Man står närmare varandra, helt en-
kelt.

Ryssland vann tävling i kylan

hundspann -et - = en kälke eller släde 

som hundar drar

inställ/d -t -da renkapplöpningen är 

inställd = det blir ingen renkapplöpning

renkapplöpning -en -ar de har renkapp-

löpning = de låter renarna springa en bana 

för att se vilken ren som är snabbast

ÖREBRO Någon har mixtrat med banko-
mater i Örebro. Folk har försökt ta ut 
pengar, men pengarna har inte kommit ut. 
De har samlats i en låda. Sedan kommer 
någon och tömmer lådan.

Nu har man tagit bort lådorna och banko-
materna fungerar igen. Polisen tror att det 
var en liga som mixtrade med bankoma-
terna. De tror att det är en liga som reser 
omkring.

Pengar försvann i bankomater

lig/a -an -or här: en grupp som begår 

brott tillsammans

mixtra -r -de -t här: de mixtrar med 

bankomaten = de ändrar på bankomaten 

på ett sätt som man inte ska göra

STAFFANSTORP Ett försäkringsbolag har 
gjort reklam som visar hur någon slänger 
en mobiltelefon i toaletten och spolar. En 
treåring som besökte mormor och morfar i 
Staffanstorp gjorde likadant med sin mor-

mors telefon. Sen kom han och sa: ”Titta 
mamma, som på tv!”. 

Mobiltelefonen blev förstörd. Treåring-
ens mormor får pengar till en ny telefon 
av sitt försäkringsbolag. Morfar Einar 
Larsson tycker att försäkringsbolaget som 
gjorde reklamen borde betala telefonen. 
Men de säger:

– Det är inte vårt ansvar. Reklam visar 
ofta underliga saker. 

Treåring spolade  
ner mormors telefon

försäkringsbolag -et - = ett företag som 

man betalar pengar till för att få pengar om 

det t ex händer en olycka

Snöskulpturer i Kiruna.  Foto: LarS SundvaLL/tt

det kom inga pengar ur bankomaterna. Pengarna hamnade i en låda som några tjuvar kom och 

tömde. Men nu fungerar bankomaterna som vanligt igen.  Foto: HaSSE HoLMBErG/tt

telefonen blev förstörd 

när treåringen spolade  

ner den i toaletten.
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SUNDSVALL I fredags lämnade en man 
ett paket i kommun-huset. Personalen 
tyckte att mannen uppförde sig konstigt. 
De trodde att det kanske var en bomb i 
paketet. Därför spärrade man av delar av 
huset och stängde ingången.

Klockan 18.30 ringde en person och sa 
att det var han som hade lämnat paketet. I 
paketet fanns en bok som heter 365 sätt att 
slösa med skattemedel.

– Mannen sa att det var en present till 
polisen, säger polisen Mats Rasmusson.

Polisens bomb-tekniker från Stock-
holm behövde inte komma.

skattemed/el = pengar som folk har 

betalat i skatt

spärra -r -de -t av de spärrar av huset = 

de sätter upp band eller annat för att visa 

att man inte får gå in i huset

uppför/a -de -t sig han uppför sig kon-

stigt = han gör eller säger konstiga saker

LUDVIKA Svenska kyrkan i Ludvika har 
miljö-vecka. Man har visat ilmen Inte 
bara honung. Den handlar om varför så 
många bin dör och varför det är farligt. 
Man har också kläd-bytar-dag och mycket 
annat. Och före detta ärke-biskop K G 
Hammar har varit där och talat.

Per Skoog är en av dem som ordnar miljö-
veckan. Han säger till Landets Fria Tid-
ning:

– Vi behöver koppla ihop känslor och 
fakta för att kunna förändra. Vi vill gärna 
ha ett andligt perspektiv i vårt förhållande 
till naturen. Det behöver inte vara kristet. 
Det kan lika gärna vara muslimskt, budd-
histiskt eller något annat.

Kyrkan i Ludvika har miljövecka

andlig -t -a vi har ett andligt perspektiv 

i vårt förhållande till naturen = vi tänker 

och känner att naturen har att göra med 

en gud eller något liknande

klädbytardag -en -ar = en dag när man 

träffas och byter kläder med varandra 

istället för att köpa nya kläder (eftersom 

det är bättre för miljön)

LINKÖPING Det blir ler och ler natio-
nella prov i skolan. Proven ska visa vad 
landets elever kan. De ska också hjälpa lä-
rarna att sätta betyg. Nu har skolan ett nytt 
betygs-system och ler nationella prov än 
tidigare.

Anders Ekelund är rektor för Nya Rydssko-
lan i Linköping. Han tycker att nationella 
prov är bra. Men han säger att proven är 
svåra för elever som inte har bott länge i 
Sverige. Även om de kan ämnet blir det 
svårt om de bara kan några hundra ord på 

svenska. Därför tycker han att det ska in-
nas nationella prov på lera språk.

Men Skolverket säger att de nationella 
proven ska vara på svenska även i fortsätt-
ningen.

Rektor i Linköping vill  
ha prov på ler språk

betygssystem -et - = ett sätt att ge 

betyg, till exempel med olika bokstäver för 

olika nivåer av kunskap

nationell -t -a prov ett nationellt prov = 

ett prov som alla elever i samma årskurs 

skriver samtidigt

Personalen i kommunhuset misstänkte att det var en bomb i paketet, men det var en bok. det 

här är ett annat paket.  Foto: PauL SaKuMa/aP/tt

”Bomben” var en bok

ulrica-kyrkan i Ludvika.

Fo
to

: H
EL

G
Er

 E
LL

G
a

a
r

d
/W

IK
IM

Ed
Ia

, C
r

Ea
tI

v
E 

C
o

M
M

o
n

S 
3

.0

Elever som har bott kort tid i Sverige borde få 

göra proven på sitt modersmål, tycker rektor 

anders Ekelund.  Foto: KatarZYna KorZa/tt
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Teater-föreställningen handlar om en 

licka och en havs-sköldpadda. De föds 
på samma strand. De får reda på att män-

niskan förstör haven. De bestämmer sig 
för att stoppa det och åker ut på en ma-

gisk resa över havet.

Teatern innehåller skugg-teater, sång och 
dans. Kostymerna och scenograin är 
också viktiga delar av föreställningen.

Föreställningen börjar med kortil-
men I en fiskeby i Kamerun. Den har Teater 
Albatross gjort själva. Den handlar om 
hur barnen har det i byn Ebodje i Kame-

run.
Teater Albatross har varit i Kamerun. 

De åkte dit för första gången år 2000.
– Vi blev helt tagna av Afrika. Sedan 

dess har vi bara arbetat med Afrika, sä-

ger Robert Jakobsson. Han är en av dem 
som har skrivit Flickan och havssköld-

paddan.

Teater Albatross inns i Ätran i norra Hal-
land. Men Robert Jakobsson varit myck-

et i Ebodje. Invånarna har bett teatern att 
berätta i Europa om ut-iskning.

– Vi känner många som har drabbats 
av utiskningen. Många kan inte bo kvar. 
Miljoner människor lever av att iska. 
Det är ett övergrepp från rika länder som 
Spanien, Italien, Frankrike och Portugal.

För 15 år sedan började rika länder 
komma till Västafrika och iska. Deras 

Teater Alb
för barn om na

Det här är Skräpkungen. Han tar hand om allt skräp i havet. Förr var det inget problem. Det kom någon lask-post ibland, men annars var allt rent och 
int. Men nu är det massor av skräp i havet och Skräpkungen måste kämpa dag och natt.  FOTO: JOHAN LYCKARO

Det här är valen Husisken. Bakom inns maneten. Robert Jak
Husisken och lera andra roller. Charlotta Grimfjord Cederblad spelar manet,
Skräpkungen och lera andra. Det är de två som har alla r
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TEATER: 

Flickan och havssköldpaddan
Manus och regi: Robert Jakobsson och Charlotta 
Grimfjord Cederblad
Kostym och scenografi: Åsa Lieberath
Skådespelare: Robert Jakobsson och Charlotta 
Grimfjord Cederblad

Teater Albatross spelar  just nu en föreställning för barn. 
Den handlar om problemen med utiskning i Västafrika. 
Man kan se föreställningen på många olika platser i Sverige.
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HiT kommer flickAN  
ocH SkölDPADDAN

Några föreställningar är öppna för 
alla andra är för elever på skolor.

Vårgårda 29–30 januari 

Alingsås 31 januari

Helsingborg 9 februari

Partille 24–25 februari

Sotenäs 27–28 februari

Skene 3–7 mars

Åsele, Storuman, Tärnaby, Arvid-
sjaur, Haparanda, Piteå med lera 
orter i Norrland 16–29 mars

Falkenberg 23–25 april

eater Albatross berättar 
ör barn om natur och miljö

Här använder teater Albatross skuggteater. Det är en krabba som dyker upp på väggen.
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Här simmar en manet i havets vågor. Maneterna har det ganska bra, för dem vill männis-
korna inte äta.  FOTO: PH BARTHOLDSSON

en. Robert Jakobsson spelar 
a Grimfjord Cederblad spelar manet, 

å som har alla roller i pjäsen. 
Skräpkungen samlar på sig mer och mer skräp. Till slut får han till och med skräp i hjärnan.
 FOTO: ANNACARIN ISAKSSON 

stora iskebåtar tar upp mycket mer isk 
än iskarna som bor i Västafrika. Och då 
tar isken slut. Nu får iskarna i Kamerun 
bara upp 10 procent jämfört med hur det 
var innan de europeiska länderna bör-
jade iska. 

– Det inns nästan inga regler och det 
är ett jätteproblem. Det är ren gangster-
verksamhet. Det är väldigt dåligt både 
för miljön och för iskarna, säger Robert 
Jakobsson.

Flickan och havssköldpaddan tar upp 
denna politiska fråga på ett sätt som är 
allvarligt, skrämmande och roligt på 
samma gång.

– Skådespelarna skriker och gråter. 
Barnen blir verkligen tagna, men de äls-

kar det, säger Robert Jakobsson. Ett tio-

årigt barn i Varberg sa efteråt: ”vi borde 
gå ner till hamnen och skära sönder de-

ras nät”.

 Teater Albatross har spelat föreställning-

en i ett och ett halvt år. De spelar för 
elever på lågstadiet och mellanstadiet i 
både Europa och Afrika. Just nu turnerar 
de i Sverige. 

– En pojke i Stockholm sa: ”det här 
var inte teater, det var konst”. Vi arbe-

tade med scenograin i ett år. Kläderna 
och maskerna är också fantastiska, säger 
Robert Jakobsson.

Vad vill du ge till barnen? 
– Det är int om barnen får en upple-

velse, och en vördnad för både naturen 
och konsten. Vi tycker att det här är vik-

tigt och det är därför vi gör det. Jag hop-

pas att publiken tycker om det, lär sig 
något och att de får många tankar, säger 
Robert Jakobsson.

Abigail Sykes

gangsterverksamhet  -en -er = 
saker som brottslingar sysslar med
kostym -en -er här: de kläder som 
skådespelarna har på scenen
manus -et - = papper där det står 
vad skådespelarna ska göra och säga 
på scenen
regi -n = att tala om för skådespe-
larna vad de ska göra och säga på 
scenen
scenograi -n -er = bakgrunden och 
t ex möbler som inns på scenen
skuggteater -n = teater där man 
använder skuggor, till exempel genom 
att ha igurer bakom ett skynke så att 
publiken bara ser skuggorna
tag/en -et -na hon blev tagen av 
Afrika = hon blev mycket påverkad, 
hon ick starka känslor
utiskning -en = att man iskar så 
mycket så att isken tar slut
vördnad visa vördnad = beundra och 
respektera
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Många ilmer handlar nästan bara om 
män. Det är så vanligt att vi sällan tänker 
på det. Den amerikanska serie-tecknaren 
Alison Bechdel har gjort ett test som visar 
om en serie, en ilm eller en bok är jäm-
ställd – åtminstone lite. 

Testet kallas för Bechdel-testet. Filmen, 
boken eller serien klarar testet om

• det inns minst två kvinnor eller lick-
or som pratar och har namn

• och de pratar med varandra
• och de pratar om något annat än män.

Här i norra Europa och i Nordamerika är 
det också vanligast att ilmer handlar om 
vita personer. Ofta är de mörka personerna 
i ilmen bovar. Den svenska journalisten 
och författaren Inti Chavez Perez har gjort 

ett test för det också. Enligt hans test är 
ilmen godkänd om 

• det inns minst en person i ilmen som 
inte är vit, och spelas av en skådespelare 
som inte är vit

• och den personen talar med någon an-
nan som inte är vit

• och de talar om något annat än brott.

Göteborgs Fria Tidning har gjort de två tester-
na på ilmerna på Göteborgs ilm-festival. 
Bara tre av åtta ilmer blev godkända. Ma-
rit Kapla är konstnärlig ledare på festiva-
len. Hon säger till Göteborgs Fria Tidning:

– Det är bra tester. Vi använder dem 
inte när vi väljer ilmer till festivalen. Men 
vi försöker hitta ilmer av kvinnliga ilm-
regissörer.

Malin Bergendal

Få filmer  

klarar test
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TRÄNA  
SVENSKA:

NYHETER

FRÅGA OSS

Skatteverket kan inte kontrol-

lera alla deklarationer. Men om 

jag vet någon som fuskar, kan 

jag anmäla det då? undrar en 

läsare. Ja, man kan anmäla det, 

svarar Skatteverkets handläg-

gare.  
Sidan 12

Var kan jag

anmäla fusk?SVERIGE RUNT

Många kommuner har hemsidor 

där man kan läsa informatio-

nen på olika språk. Men en del 

kommuner låter en automatisk 

internet-tjänst översätta. Det 

kan bli hur tokigt som helst.

 
Sidan 6

Konstig info

på andra språk

Från den 1 september gäller nya regler för 

alla arbetslösa som får pengar från a-kas-

san. Varje månad ska de rapportera vad de 

har gjort för att få jobb. Om de inte rap-

porterar får de en varning och riskerar att 

förlora pengar från a-kassan en tid. Om de 

söker för lite jobb eller tackar nej till kurser 

eller praktik kan de också förlora pengar. 

A-kassorna kommer att få mer arbete när 

de ska läsa alla de arbetslösas rapporter. De 

har anställt 150 personer för att hinna med 

det. Men kommer arbetslösa att få jobb 

snabbare med de nya reglerna? Det inns 

olika åsikter om det.

 

Sidan 4

Mer kontroll av arbetslösa

Amerikanen Edward Snowden 

lämnade lygplatsen i Moskva 

förra veckan. Han får stanna 

tillfälligt i Ryssland. USA:s re-

gering är inte glad över det. De 

vill ha Snowden utlämnad.

 
Sidan 5

Snowden får

asyl i Ryssland

Slå på stort
?

Sidan 11

RECEPT

I förra numret av Sesam berät-

tade vi om bären som inns i 

de svenska skogarna. Man kan 

laga mycket gott av bär. Här 

får du recept på goda bär-drin-

kar av lingon, hjortron, blåbär 

med mera.  Sidorna 8 och 9

Goda drycker av

bär från skogen
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Arbetsmarknadsminister hillevi engström (nummer två från vänster) sommar-ikar med media. hon säger att de nya reglerna ska visa de arbetslösa vilket ansvar de har för att få jobb.
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Foto: JohnnY hAnson/AP/sCAnPIX
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TRÄNA  SVENSKA:

SAMTAL

NYHETER

FRÅGA OSS

Kan jag förlora mitt svenska 
medborgarskap? Jag är svensk 
medborgare, eftersom båda 
mina föräldrar är det. Men jag 
är född och uppvuxen i ett an-
nat europeiskt land. Jag har 
aldrig bott i Sverige.  Sidan 16

Kan jag förlora medborgarskapet?

Den egyptiska aktivisten Ma-
riam Kirollos är på besök 
i Sverige. Hon berättar att 
många börjar se våld som en 
acceptabel del av ett ”krig mot 
terrorismen”. Det är omänsk-
ligt, säger hon.  Sidorna 10 och 11

Omänskligt  i Egypten

Hundratals föräldrar i Stockholm är arga och 

upprörda. Deras barn behöver särskilt stöd 

i skolan. De går i resurs-skolor där de får 

det stöd som de behöver. Men nu ska sko-

lorna inte längre få extra pengar för många 

av barnen. Då kan en del av skolorna inte 

längre betala lärarnas löner och annat som 

behövs. Några skolor kanske måste stänga. 

Den här informationen kom i slutet på förra 

veckan, precis innan skolan skulle starta 

efter sommaren. Föräldrarna tänker protest-

era. De hoppas kunna ändra beslutet.  Sidan 4

Elever i Stockholm kan bli utan skola
MITTEN

Korta vägen är en utbildning i 
svenska för akademiker från 
andra länder. Sesam har träffat 
en klass som studerar på Korta 
vägen i Karlstad. Studenterna 
tycker att de lär sig svenska 
mycket snabbt.  Sidorna 8 och 9

Kortare väg till svenska

Våldet i Egypten blir allt värre. 
Minst tusen personer i landet 
har blivit dödade sedan i ons-
dags. Flera ledare från Mus-
limska brödraskapet har blivit 
gripna, bland annat Moham-
med Badie.  

Sidan 5

Egypten är  ett land i kris

Något  
att dra  sig för?
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Foto: aMR naBiL/ap/Scanpix

nu börjar skolorna igen efter sommarlovet. Men i Stockholm inns barn som inte har någon skola att gå till.  

Foto: FReDRiK SanDBeRG/Scanpix

PORTO
BETALT

ses14an

Filmfestivalens invigning på biografen Draken i fredags.  Foto: Björn LArSSon roSVALL/tt

ANNONS
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”Vi skulle behöva  
en miljon invandrare”

”De tycker väl att jag låter som en av de tuffa killarna” säger Tomas Laustiola 

och skrattar. Han har varit skådespelare i 40 år och han har ofta spelat mör-

dare eller polis – för att han bryter på inska. Att vara både insk och svensk 

är både bra och dåligt. Men Sverige behöver ler invandrare, tycker han.

amatörteater -n = teater 

där skådespelarna inte har det 

som yrke

fast jobb han har fast jobb = 

han har ett jobb som han vet 

att han får stanna på

frilans -en -ar han är frilans 

= han har inte fast jobb, utan 

han tar olika arbeten hela 

tiden

funktionsnedsättning -en 

-ar hon har en funktionsned-

sättning = hon har svårt att t 

ex se, gå eller förstå, t ex på 

grund av en skada

klassiker -n - här: tea-

terstycken som är mycket 

kända och som man har spelat 

många gånger 

rastlös -t -a hon är rastlös 

= hon är otålig och vill att det 

ska hända nya saker hela tiden

regissera -r -de -t leda en 

ilminspelning eller teater och 

säga till skådespelarna vad de 

ska göra och säga

snabba puckar det är snabba 

puckar = saker händer fort

toffelpapp/a -an -or = en 

mjuk och vänlig pappa som 

gärna tar hand om hemmet
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Tomas Laustiola är skådespelare. Det 

har han varit i 40 år. Han har varit med 

i många ilmer och tv-serier. De senaste 
åren har han varit med i ilmerna Hallå Hal-
lå och The Stig-Helmer Story och tv-serien 
Den fördömde.

Det är svårt att få jobb som skådespe-
lare. Men Tomas Laustiola har alltid haft 

jobb.

På 1970-talet hade han fast jobb på 
Norrbottensteatern i Luleå. 1979 blev han 

frilans och det har han varit sedan dess.
– Jag är väldigt rastlös. Därför tycker 

jag bättre om ilm och tv än att spela tea-
ter. Det är snabba puckar. Du ska göra 
mycket på kort tid och det måste fungera 
genast. Det passar mig bra, berättar Tomas 

Laustiola.

Får ofta vara polis  
eller mördare

Men det inns en sak som är dålig med att 
jobba med ilm och tv. Han får väldigt ofta 
vara polis eller mördare.

– Jag bryter på inska. De tycker väl att 
jag låter som en av de tuffa killarna, säger 

Tomas Laustiola och skrattar.

– Det är  helt annorlunda på teatern, där 

har jag spelat allt. Men det är annorlunda 

i ilmerna också nu för tiden. Maria Blom 
som regisserade Hallå Hallå tänkte inte 

alls så. Det var skönt. Där är jag en toffel-
pappa och har till och med peruk, berättar 
han.

Växte upp i Finland
Tomas Laustiola föddes i Göteborg. Men 

när han var två år lyttade han till Finland. 
Hans mamma kom därifrån. 

Han bodde kvar ända tills 

han blev vuxen.

Han utbildade sig till skå-
despelare i Helsingfors. Men 

han har nästan bara jobbat i 

Sverige. 

Tomas Laustiola tycker 
att han är både svensk och 
insk. Och han pratar svens-
ka med insk brytning.

– Det är både bra och dåligt. Det som 
är bra är att jag får roller som jag aldrig 

skulle ha fått annars, säger han.

Tomas Laustiola har en dröm. En dag 

vill han sätta ihop en teater-grupp med 
bara insk-svenska skådespelare.

– Det skulle vara roligt att göra en före-
ställning där alla talar med insk brytning. 
Gärna i Göteborg, jag har aldrig spelat tea-
ter där, men jag är ju född där.

Vill regissera amatörteater
Tomas Laustiola regisserar också ibland. 
Någon gång skulle han vilja regissera Ro-
meo och Julia på en teater. I vanliga fall 
gillar han inte klassiker.

– Det sätts upp för mycket klassiker, 
det är samma pjä-
ser hela tiden, sä-
ger han.

Men han skulle 

ändå vilja sätta 

upp en amatör-
teater-pjäs med 
Romeo och Julia. 
Han skulle vilja få 

med många olika 

personer, till ex-
empel de som har funktionsnedsättningar 

och lyktingbarn. 
– Alla ska jobba gratis, men det behövs 

ju ändå pengar. Det är svårt att få ihop 

pengar, så vi får väl se hur det går, säger 

Tomas Laustiola.

Föreläste om rasism

Det är ingen slump att han vill jobba med 

lyktingbarn. Han är engagerad i frågor 
som rör rasism. Han har varit ute på skolor 

och föreläst om rasism. Det har han gjort 
i lera år.

Hans dotter gick i en judisk skola. Där 
hade de vakter och väldigt hög säkerhet. 
För det behövdes.

– Hur berättar man för sin sjuåriga 

dotter att det inns folk som hatar henne 
bara för att hon är judinna? undrar Tomas 

Laustiola.

Vill ha mer invandrare
Han tycker att det är oroande att Sveri-
gedemokraterna sitter med i riksdagen och 
att många vill rösta på dem. Han tycker att 
man måste prata om deras frågor.

– Vi måste prata om invandring. Att det 

är bra att många människor lyttar hit. Om 
några år ska jättemånga gå i pension. Vi 

skulle behöva en miljon invandrare, gan-
ska snart, säger Tomas Laustiola.

Helena Krantz

Lätt svenska: Petra Hansson

Jag är väldigt 

rastlös. Därför 

tycker jag bättre 

om film och tv 

än att spela teater. 

Det är snabba puckar.

Skådespelaren tomas 

Laustiola har alltid 

mycket att göra. 

Just nu pluggar han. 

”Jag läser svenska, 

engelska och matte 

på gymnasie-nivå. 

Jag gick bara sex år i 

skola men tänkte att 

jag skulle passa på nu 

när jag är pensionär”, 

förklarar han.
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Mattias Kristiansson är vegan. Det bety-

der att han inte äter något som innehåller 

kött, isk, ägg eller mjölk. 
Han skriver om vegansk mat på blog-

gen Vegoriket. Där inns recept på vanliga 
vardags-mat som är vegetarisk. Den inne-

håller vanlig mat som man kan köpa i en 

vanlig mataffär.

Nu startar han en tidning. Den ska 

också handla om vegetarisk vardagsmat. 
Tidningen heter Vego och har just kommit 
ut med det första numret. Det är Sveriges 

första mattidning med bara vegetariska 

recept.

Mattias Kristiansson och Soia Dahlén gör 
tidningen tillsammans. De gör det mesta 

själv. De skriver, tar bilder och redigerar.
Många är intresserade av tidningen och 

vill få den hem i brevlådan.

Tidningen kommer att innehålla många 

recept, men också roliga intervjuer och 
krönikor.

Mattias Kristiansson har ätit vegansk mat i 

cirka två år. Han upptäckte att det var svårt 
att hitta bra recept.

– Andra mattidningar är dåliga på ve-

getariska recept. Det blir mycket pajer och 
sallader. Och det blir ganska tråkigt till 
slut, säger han.

Mattias Kristiansson började med att 
äta vegetarisk mat en dag i veckan. Sedan 
blev det mer och mer. 

– Det gick av sig själv, jag tänkte 
knappt på att jag blev vegan, säger han.

Mattias Kristiansson har valt ut några enkla 

recept som är goda att äta kalla vinter-
dagar.

– Förut när jag åt kött åt jag vanlig 
mat, svennebanan-mat. Jag vill fortsätta 

med det, men med vegetariskt. I Sverige 

är kött-färs mycket populärt. Det är enkelt 
och gott. Nu äter jag mycket soja-färs. Till 
exempel gulasch-soppa, chili sin carne 
och kål-pudding. Det smakar faktiskt ex-

akt likadant med sojafärs, säger han.
Mathilda Andersson

Lätt svenska: Petra Hansson

Mattias Kristiansson har just startat en ny tidning. Den heter 
Vego. 
  – Den innehåller helt vanlig vegetarisk vardagsmat, säger han.

Olika sOrters vegetarianer

• En vegetarian är en person som inte 
äter kött.

• Det inns olika sorters vegetarianer.

• Fisk-vegetarian eller halv-vegeta-
rian = äter isk och skaldjur, men inte 
kött

• Lakto-ovo-vegetarian = äter inte 
kött och isk, men ägg och mjölk

• Lakto-vegetarian = äter inte kött, 
isk och ägg, men mjölk, ost och andra 
mjölk-produkter

• Vegan = äter inte kött, isk, ägg och 
mjölk. En del äter inte heller honung 
och har inga kläder av päls, skinn eller 
läder. Äter bara sådant som kommer 
från växtriket.

rött Och vitt kött

• Rött kött = Kött av nöt (från kor), 
läsk (från grisar), lamm och vilt

• Vitt kött =  Kött av kyckling och 
kalkon. 

vegobiff à la lindström 
med stuvade morötter

Biffar
• 1 burk kidney-bönor

• 1 burk borlotti-bönor

• 1 1/2 dl havregryn

• 1/2 dl vetemjöl

• 1 liten gul lök

• 1 dl inlagda rödbetor som är 
hackade i små bitar

• 1–2 msk kapris

• 1 saltgurka som är hackad i små 
bitar

• 1 msk rödbets-lag (från burken 
som rödbetorna låg i)

• salt och peppar

Morötter
• 10 morötter

• 4 dl vatten

• 1 tsk torkad timjan

• 1 tsk torkad rosmarin

• salt och peppar 

Stuvning
• 2 msk smör

• 1 liten gul lök

• 2 msk vetemjöl

• 3 dl osötad sojamjölk

• 1 dl vatten

• salt och peppar

Biffar 

Hacka löken i små bitar. Ta bönorna ut 
ur burkarna och skölj av dem, till exem-

pel i en sil. Skaka bort vattnet. 

Nu ska du göra bön-mos. Det är enk-

last att göra i en mixer eller matberedare. 

Mixa bönorna tills alla är mosade. Häll 

ner havregrynen och mixa med dem 
också.

  Häll moset i en bunke. Blanda ner 

vetemjöl, gul lök, rödbetor, kapris, salt-
gurka, rödbetslag, salt och peppar. 

Forma åtta biffar. Stek i smör eller 

olja.

Morötter 

Skala morötterna och dela dem. Häll 
vattnet i en kastrull. Rör ner timjan, 
rosmarin och lite salt och peppar. Koka 
upp. Lägg i morötterna. Koka morötter-

na tills de blir mjuka, cirka 15 minuter.
 

Stuvning 

Hacka löken i små bitar. Smält smöret i 
en kastrull på medel-hög värme. Lägg i 

löken. Fräs den i smöret. Löken ska inte 

få färg, bara bli lite mjuk och genom-

skinlig. Häll över vetemjölet och rör 
om. Vispa ner sojamjölken och vattnet. 
Ta bara lite i taget så att det inte blir 

klumpar. Krydda med salt och peppar.
Blanda stuvningen med morötterna 

och servera till biffarna.

värmande pastasoppa med 
bönor och curry

• 1 gul lök

• 2 burkar vita bönor, stora eller 
små spelar ingen roll

• 1/2 msk curry

• 1 msk tomat-puré

• 400 g krossade tomater

• 5 dl vatten

• 2 1/2 dl matlagnings-grädde av 
havre

Vegobiff à la Lindström med stuvade morötter. Värmande pastasoppa med bönor och curry. Het böngryta med chorizo och vitlök. Martha Stewarts ”kyckling”-gryta med grön-

saker, vin och dragon. 
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Han vill lära dig laga veg
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varFör vegetariskt?

Många människor vill äta vegetarisk 
mat. Några gör det ibland, andra alltid. 
Det inns olika orsaker till att man 
vill äta mindre eller inget kött. Här är 
några:

• Många djur har det dåligt, får inte 
vara ute, har det trångt med mera.

• Man vill inte äta andra levande 
varelser.

• Rött kött är inte bra för hälsan, 
det ökar risken för cancer och andra 
sjukdomar.

• Man får mindre mat om man an-
vänder mark för djur att beta på än 
om man odlar växter. Man tänker att 
maten räcker till ler människor på 
jorden om ler äter vegetariskt.

• En del mår bättre och blir piggare 
av vegetarisk mat.

• Det inns mer miljögifter i kött och 
isk än i vegetarisk mat.

• 2 grönsaks-buljongtärningar

• 3 dl okokt pasta (skruvar, penne 
eller makaroner)

• 1 liten burk majs

Hacka löken i små bitar. Lägg den i en 
kastrull eller gryta. Fräs löken några mi-

nuter i lite olja. Den ska bli mjuk och ge-

nomskinlig. 

Öppna bön-burkarna och häll av spa-

det från bönorna. Skölj dem i kallt vatten. 
Lägg ner bönorna i grytan. Lägg också 
ner curry, tomatpuré, krossade toma-

ter, vatten, havregrädde och buljongtär-
ningar. Rör om. Koka upp. Häll i pastan. 

Koka tills pastan är mjuk. Rör ner majsen 
cirka en minut innan pastan är klar. Ser-
vera grytan direkt! 

het böngryta med  
chorizo och vitlök

• 500 g torkade vita bönor

• ca 400 g kött-fri chorizo-korv

• rapsolja att steka i

• 2 gula lökar som är hackade i små 
bitar

• 3 vitlöksklyftor som är hackade i 
små bitar

• 1 msk paprika-pulver

• 1 tsk salt

•  svartpeppar

• 1 liter vatten

• 2 tärningar grönsaks-buljong

Lägg de vita bönorna i vatten. De ska 

vara helt täckta av vatten. Låt dem ligga 

där i minst åtta timmar, gärna över nat-

ten. Häll bort vattnet sedan.

Skär chorizon i tunna skivor. Lägg den 
i en gryta. Stek i lite olja. Plattan ska vara 
het. Korven ska få färg och bli knaprig. 
Lägg sedan chorizon i en skål. 

Häll mer olja i grytan. Stek den gula 
löken i tio minuter så att den får in färg. 
Sänk värmen på plattan. Lägg ner vitlök, 

paprikapulver, salt och svartpeppar i gry-

tan. Fräs i cirka en minut. Häll ner vita 
bönor och vatten. Smula ner buljongtär-
ningarna. Lägg ett lock på grytan. Koka 
i 40 minuter. Blanda ner chorizon. Koka 
tills bönorna är mjuka. Det tar cirka 20 
minuter. Ta grytan från plattan. Låt den 

stå i 10 minuter. Servera!

enchiladas
• 6 stora tortilla-bröd

• 400 g soja-färs, antingen fryst 
eller 100 g torkad som du kokar 
själv

• 1 gul lök

• 1 påse taco-kryddmix

• 2 dl krossade tomater

• 3 dl soja-yoghurt

• 1 burk majs (300–400 g)

• 1 burk salsa-sås (cirka 2 dl)

• 2 dl riven ost (inns utan mjölk)

Sätt ugnen på 225 grader. Hacka löken i 
små bitar. Stek sojafärsen i lite rapsolja 
eller smör. Lägg i löken och stek lite till. 
Rör ner tacokryddmixen, de krossade to-

materna, 1 dl av sojayoghurten 
och majsen. Koka några minuter.
Lägg ut tortillabröden. Lägg 

färsen på dem. Rulla ihop och 
lägg ner i en ugnsform. 

Blanda resten av sojayoghur-
ten med salsasås. Bred över tortil-

larullarna. Lägg riven ost ovanpå. 

Sätt in formen i ugnen. Gratinera 

tills maten har fått en in färg. Det 
tar cirka 10–15 minuter. Servera 
med en god sallad och guacamole.

Martha stewarts  
”kyckling”-gryta med 
grönsaker, vin och dragon

• ca 400 g vego-kött t ex Fry’s chick-
enstrips, Tzay eller annat sojakött

• 2 msk margarin (inns utan mjölk)

• 1 gul lök

• 1 morot

• 10 champinjoner

• 1 dl vitt vin

• 2 msk vetemjöl

• 5 dl vatten

• 1 grönsaks-buljongtärning

• 1 tsk torkad timjan

• 1 dl soja-grädde, soja-mjölk, havre-
grädde eller havre-mjölk

• 1 krm gurkmeja

• 1 kruka färsk dragon

• 1 msk citron-saft

• svartpeppar

• salt

Hacka lök, morot och champinjoner i 
små bitar. Bryn vegoköttet i smöret. Låt 

det få in färg. 
Häll i lök, morot och champinjoner. 

Stek i några minuter tills de har börjat få 
färg. 

Häll ner vinet och koka lite till. Häll över 
vetemjölet. Rör om. Häll på vatten och 
sojagrädde. Lägg i timjan och gurkmeja. 
Smula ner buljongtärningen. Småkoka i 
några minuter så att såsen blir lite tjock-

are. 

Hacka dragonen i små bitar. Häll dra-

gon och citronsaft i såsen. Krydda med 
svartpeppar. Salta lite om det behövs. 

Servera med ris.

Enchiladas.  FOTO: MATTIAS KRISTIANSSON

blogg -en -ar = en sida 

på internet där någon 

skriver om ett visst ämne

chili sin carne = vege-

tarisk chili con carne

krönik/a -an -or = en 

text där någon skriver 

och berättar om sig själv 

och vad den tycker. I 

Sesam har vi en krönika 

på sidan 2.

redigera -r -de -t = 

ändra i texterna så att allt 

blir rätt och sätta ihop 

bilder och texter på ett 

int sätt i tidningen

svennebanan = ett 

skämtsamt ord som 

betyder vanlig svensk

vardagsmat -en = mat 

som man äter hemma på 

vardagar, inte till fester

a dig laga veg etariskt
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RÖD TEXT = TITTA PÅ BILDEN

1.  En ny kritiserad tjänst på nätet kan ge information om till exempel gran-
narna. Vilken sorts information ger tjänsten?

1 Den visar vad folk äter till frukost.

X Den visar vilka som är dömda för brott.

2 Den visar vilka som har anlag för farliga sjukdomar.

2.  I Ukraina har folk protesterat mot nya lagar. Nu säger presidenten att de 
nya lagarna ska bort. Vad är det för lagar?

1 Lagar som gör det svårt att demonstrera lagligt

X Lagar som förbjuder homosexualitet.

2 Lagar som säger att alla mellan 18 och 70 år måste arbeta heltid.

3.  Teater Albatross spelar teater för barn. De spelar en pjäs som handlar 
om ett miljö-problem. Vilket?

1 Klimat-förändringar.

X Att människor förstör haven och iskar upp all isken.

2 Att folk kastar kola-papper i naturen.

4.  Det inns ett test som man kan använda för att se hur jämställd en ilm 
är. Vad heter det?

1 IQ-testet.

X Tusen nålar.

2 Bechdel-testet.

SESAM-TIPSET

1.  Om jag skulle försöka åka så där skulle jag ramla och … mig.

3.  Hon har en … klänning på sig.

5.  Hon … skridskor.

7.  Många sagor börjar med: ”Det … en gång …”

9.  Elias har blivit van vid att dricka kaffe på morgonen. Han har … sig vid det.

11. Vi tände en … för att värma oss.

13. Det verkar så = Det … sig så.

15. Hon har det ena benet … och det andra böjer hon upp mot huvudet.

17. Hur känner du dig? = Hur … du?

19. Bilen behöver mer bensin. Vi måste …

21. Det kan hända = Det kan …

23. Svara nu då. … eller nej?

25. När vi gick av karusellen kände jag mig alldeles …

2.  Det är nog … att lära sig.

4.  Hon liknar min syster = Hon är … min syster.

6.  Ett annat ord för ”igen”.

8.  Vilket parti ska du rösta på i …?

10. Jag … inte. Vi får se.

12. Lisa ick en silver-medalj. Hon kom på … plats i tävlingen.

14. En … är en liten vers som rimmar.

16. Ett gammalt hus – eller ett par och ett tretal när man spelar yatzy eller poker.

18. Ett gammalt ord-språk säger att alla goda ting är …

20. Motsatsen till gammal.

22. Så skriver man ”kronor” kort.

24. … tack, det vore roligt!

VÅ G R ÄT T

L O D R ÄT T

FOTO: LIONNEL CIRONNEAU/AP/TT
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1.

_ … heter du?

– Jag heter Aldous.

a) vem

b) vad

c) var

d) hur

2.

– … gammal är du?

– Jag är fyra år.

a) vilken

b) vad

c) när

d) hur

3.

– … bor du?

– Jag bor i Rågsved.

a) var

b) vilken

c) hur

d) när

4.

– … många syskon har du?

– Jag har en lillebror.

a) vem

b) varför

c) hur

d) vad

5.

– … ska ni åka?

– Vi ska åka till Teheran.

a) var

b) när

c) vart

d) vilka

6.

– … ska ni göra där?

– Vi ska hälsa på mina kusiner.

a) vad

b) vart

c) hur

d) var

7.

– … har du varit?

– Jag har varit på dagis.

a) när

b) var

c) vart

d) vad

8.

– … kom du hem?

– Jag kom hem innan vi åt middag.

a) varför

b) hur

c) vad

d) när

9.

– … tid kom du hem?

– Jag kom hem klockan 17.30.

a) när

b) vilken

c) vilket

d) var

10.

– … har du mössa på dig?

– För att jag inte vill frysa om öro-
nen.

a) när

b) hur

c) vart

d) varför

11.

– … är pojken i den gröna jackan?

– Han är farbror till min lillebror.

a) vilken

b) var

c) vem

d) varför

12.

– … har tagit fotot?

– Det kommer jag inte ihåg.

a) vem

b) vilken

c) när

d) hur

O R D  A T T  S TÄ L L A  F R Å G O R  M E D

På många frågor 
kan man svara ja 
eller nej. Andra 
frågor behöver lite 
mer svar än så. Ofta 
börjar man dem 
med ett speciellt 
fråge-ord, som vad, 
vem, hur, när, varför 
eller vilken. Vet du 
hur man använder 
dem?

FACIT
SESAMTIPSET

1. X Den visar vilka som är dömda för brott.

2. 1 Lagar som gör det svårt att demonstrera lagligt.3. X Att 

människor förstör haven och iskar upp all isken.

4. 2 Bechdel-testet.

ORD ATT STäLLA FRåGOR MED
1. b) vad

2. d) hur

3. a) var

4. c) hur

5. c) vart

6. a) vad

7. b) var

8. d) när

9. b) vilken

10. d) varför

11. c) vem

12. a) vem
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Fråga oss! Skriv helst på svenska, men du kan också 

skriva på arabiska, engelska, tyska, holländska, franska, spanska, italien-

ska, ungerska eller inska. Ditt namn kommer inte i tidningen. Det tar ofta 

några veckor innan vårt svar kommer i tidningen. Vi kan inte lova att alla 

får svar. 

Skriv till: ”Fråga oss”, Sesam, Box 2034, 128 21 Skarpnäck.  

Du kan också skicka e-post till: brev@sesam.nu.

Jag funderar på sommar-tid. Varför 

har man sommartid? När är det som-

martid? Vilka länder har sommartid?

Svar: Sommartid betyder att alla ställer 

fram klockan en timme en natt på våren. 

Då blir det ljust en timme till på kvällen. 

På hösten ställer man tillbaka klockan 

igen.

I EU börjar sommartiden den sista söndagen 

i mars. Klockan två på natten ställer man 

om klockan från två till tre. Sommartiden 

slutar den sista söndagen i oktober. När 

klockan är tre på morgonen ställer man 

tillbaka klockan till två.

Tanken med sommartid är att människor 

ska få ljus längre tid på kvällarna. Här i 

Sverige spelar det inte så stor roll, för 

sommar-kvällarna är ändå ljusa längre tid 

än de lesta är vakna.
Alla länder i EU, utom Ryssland, Vit-

ryssland och Island, har sommartid. Man 

har också sommartid i Kanada, USA och 

Mexiko. I Sydamerika har man sommartid 

i Chile och södra Brasilien.

Ryssland och Vitryssland hade tidigare 

sommartid. Men de slutade med det hös-

ten 2011. Då ställde de inte tillbaka klock-

an. Nu har de samma tid året om.

Petra Hansson

Vad är sommartid?

ställ/a -er -de -t ställa fram klockan = 

ändra klockan så att den blir en timme 

senare. Om man ställer fram klockan en 

timme när klockan är två så blir den tre

tank/e -en -ar med här: orsaken till

Jag har en fråga om svenska lagar. 

En person tar en bild och skär bort 

huvudet. Sen sätter den dit det på 

en annan kropp. Personen använder 

Photoshop, så det ser ut som en riktig 

bild. Personen använder sedan ett 

falskt namn och sprider bilden på 

sociala medier. Detta är inte en kari-

katyr som man ibland kan se i media. 

Utan personen sprider bilden för att 

förolämpa och håna. Den gör det för 

att hämnas på någon.

Får man göra så? Vad säger lagen? 

Vad kan man göra? Kan man polis-

anmäla? Vad kan polisen göra? Kan 

de ta reda på vem personen är?

Svar: Om man sprider dåliga rykten om 

någon så kan det vara förtal. Förtal är ett 

brott och det ska man polisanmäla. Om 

bilden visar något sexuellt så kan det ock-

så vara sexuellt ofredande.

Du behöver inte veta vilket brott det är. 

Det får en domstol bestämma.

Det är svårt att svara på om polisen kan 

göra något och i så fall vad. Det är också 

svårt att veta om personen får ett straff 

om den kommer till domstol. Det beror på 

många saker. Kan man hitta personen som 

spred ut bilden? Kan man bevisa att det 

var den personen? 

Vad föreställer bilden? Om det bara är en 

helt vanlig bild så kanske det inte är ett 

brott att sprida den. Men om personen på 

bilden gör något brottsligt eller ”klander-

värt” så kan det vara ett brott. 

Klandervärt är ett ord som poliser och 

domstolar använder. Det betyder något 

som andra tycker är mycket dåligt. Det 

kan till exempel vara att göra Hitler-häls-

ning eller att ha sex med någon på en bild.

Det är bra att göra en polisanmälan, även 

om man inte vet om det hjälper. Då har 

man i alla fall chansen att få hjälp. Och 

kanske slutar personen för att den blir rädd 

för att komma till domstol.

Petra Hansson

Får man sprida 
falska bilder  
på internet?

förtal -et = ett brott som betyder att man 

sprider ut dåliga saker om någon

Hitlerhälsning -en -ar han gör Hitler-

hälsning = han sträcker upp armen snett 

uppåt, för att visa att han är nazist eller 

tycker att Adolf Hitler var en bra person

karikatyr -en -er = en bild på en person som 

är till för att skoja med eller förlöjliga någon

klandervärt = något som är moraliskt fel

media = tv, radio, tidningar, nyhetssidor 

på internet

Photoshop = ett data-program som man 

kan använda för att förändra bilder

sexuellt ofredande = ett brott som 

betyder att säga, skriva eller göra något 

sexuellt som är obehagligt eller kränker en 

annan person

sociala medier = platser på internet som 

är till för att hålla kontakt och prata med 

andra, t ex Facebook eller Twitter.

Sommartiden är till för att människor ska få ljus längre tid på kvällarna.  Foto: HENRIK MoNtGoMERY/tt

En person använder ett falskt namn och sprider bilder på internet. Vad kan man göra? (Frågan 

handlar inte om personen på bilden.)  Foto: HASSE HoLMBERG/tt


