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Det var helt sjukt, tio tusen personer är galet mycket folk. Jag
ville bara visa min åsikt.

µ

Felicia drog ihop en demonstration genom Facebook
:25'

Tema Online
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Axel Forsberg

 Hör upp!
 Ungdom
 Test
 I stan
 Mode
 Person
 Politik
 Nätkändisar
 Sex
 Sport
 Kultur
 Kultur
 Demo
 Kändis
 Wordare



Soﬁa Janson.

Stil på Thoren

Fildelare.

Hur internetberoende är du?

.217$.7

red@word-uppsala.se
Barnombudsmannen i Uppsala
Kungsgatan 47a, 753 21 Uppsala
018-69 44 99
sms: 070-645 31 41
www.word-uppsala.se
Ida B Lindman. Fram till 31/12 Maria
Oldberg, uppsala@dinbarnombudsman.nu

Debatt.

&+()5('$.75/$<287

Mårten Markne
red@word-uppsala.se

Blondaa, Amos m ﬂ.

$11216(5

Martin Price
martin.price@dinbarnombudsman.nu

Frågor och svar.

75<&.

Wikströms, Uppsala
,661

1654-0808

Sportstaden Uppsala.

WORD GÖRS AV unga för unga. Word är en
kanal mellan ungdomar och de som bestämmer i Uppsala och ska nå så många
unga som möjligt i Uppsala. Word ges
ut av Barnombudsmannen i Uppsala, en
ideell förening. Vi får stöd från Barn- och
ungdomsnämnden och Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden i Uppsala. Word
handutdelas på gymnasieskolorna samt
ﬁnns på bibliotek, kaféer och
andra platser
där målgruppen
vistas.
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Stil på Thoren.

Felicia Margineanu.
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Internet på gott och ont.
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Tummen upp för internet.

My Chemical Romance, HP7 mm.





Tissue Issue.

Anton Abele.

Några av oss som gör Word.
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Julen är det enda som krävs
för att övertyga mig om att
december är den härligaste
och bästa månaden. Allt med
julen är härligt, men det bästa
med julen är ändå sångerna.

Jag börjar längta efter dem vid
midsommar och börjar sjunga
dem strax före halloween. Om
du känner likadant ställ dig
upp och sjung We wish you a
merry Christmas.
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ARFÖR CHATTAR DU?

Är det inte lättare att bara ringa? Det är frågor jag konstant får höra från min pappa, och aldrig kommer jag med något bättre
svar än att det är billigare, vilket han bara himlar åt och påpekar att det
faktiskt är han och inte jag som betalar telefonräkningen.
Men varför chattar jag i stället för att ta upp telefonen, trycka in knapparna
och ringa? Visserligen är det lättare att chatta och göra något annat samtidigt
än att prata i telefon och göra något annat samtidigt. Men är inte
det egentligen rätt så osocialt? Jag chattar med någon men håller
bara halv koll på vad den personen skriver, eftersom hälften av
min hjärna är ockuperad på annat håll.
Eller är det socialt att sitta där och chatta med en person
samtidigt som jag sms:ar med en annan och kommenterar en
tredjes Facebookstatus?

JAG KLARAR INTE av att säga om det är osocialt eller inte,
vad jag däremot tycker är att det är respektlöst.
Jag tycker det är irriterande om någon jag sitter
och pratar med helt plötsligt tar upp mobilen och
börjar sms:a. Om det händer hela tiden så känns det
som om personen i fråga inte bryr sig om vad jag har
att säga, och därför tröttnar jag på att prata med personen. Egentligen är det ingen skillnad när man chattar.
Jag pratar ju och har kanske något viktigt att säga. Enda
skillnaden är att när jag chattar vet jag inte vilka som
sitter och sms:ar samtidigt.

bra med internet är att det är lättare att hålla
kontakten med människor, och framför allt med människor
som bor så långt bort att du kanske bara
träffar dem en gång om året. Utan internet hade jag
tappat kontakten med många
underbara vänner.
Men det som stör mig mest med
internet är inte att jag inte ser personen
på andra sidan som jag chattar med
– utan att där vågar folk helt plötsligt
prata. Är det inte fånigt att vi pratar
med folk på internet men knappt klaVRILD#ZRUGXSSVDODVH
rar av att se personen i ögonen IRL? •

NÅGOT SOM ÄR
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Joseﬁna Vega Ezpeleta, Jenni
Jalonen, Tania Mukhtar och
APU-arna på sid 31!
Tack till Bernth Johansson för
bilden på Amos Makajula.
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Kontantfritt
från 12 december
Från och med den 12 december reser du kontantfritt i hela Uppsala län med våra bussar.
Det innebär att resan ska köpas innan du går på bussen hos ditt försäljningsombud eller
i en biljettautomat. Det enklaste och billigaste sättet att resa är med ett busskort.
Ett annat smart och snabbt sätt är att köpa en SMS-biljett!

SMS-biljett

Försäljningsombud

Biljettautomat

Mer information på vår hemsida ul.se eller via UL Kundtjänst 0771-14 14 14

,67$1



Fildelare
Ungdom
Ålder, bor: bor i Uppsalatrakten och är i gymnasieåldern.
Gör: driver en tracker, dvs
en server som kopplar
ihop ﬁldelare med
varandra.

”Andreas”
Varför började du med
din ﬁldelningssajt?
– När Ipred-lagen trädde i
kraft lade många etablerade
trackers ner. Jag funderade på
om man kunde utnyttja situationen och starta en tracker för
dem som sökte en ny sida.
Är du inte rädd att någon ska upptäcka dig?
– Inte direkt, men det ﬁnns
ingen anledning att inte vara
rädd om sin identitet på
internet.
Varför tycker du att
det är rätt att bryta
mot lagen?
– Upphovsrättsmännen till det
som delas på min sida skulle
påstå att det är olagligt, men
det ﬁnns inget prejudikat.
Tycker du att det här
borde vara lagligt?
– Nej, man ska få betalt
för det arbete man gjort.
Branschen har dock inte
riktigt hängt med i svängarna
vad gäller internet, och det
ﬁnns inte tillräckligt många,
bra alternativ för att få tag på
till exempel ﬁlm snabbt. Jag
känner många som slutat helt
med delning av musik sedan
Spotify lanserats. Spotify har
greppat hela idén med att
göra musiken lättillgänglig
för alla.
Tjänar du på ﬁldelningssajten?
– Nej. Vi får bara donationer
från våra användare för att

Vad r
e
tyck ?
du
1 41
45 3
070-6

täcka våra kostnader.
Vad tycker du om
Ipred?
– I teorin hotar den människors integritet eftersom
rättighetsinnehavare kan få
ut information om privatpersoner, men i praktiken är den
föga kraftfull. Ingen har fällts
med hjälp av den.
Hur tror du ﬁldelningen ser ut om fem år?
– Minst lika stor omfattning
som i dag. Men det kommer
nya tjänster för ﬁlm och musik
på nätet, och då minskar
intresset för ﬁldelning.
Text: redaktionen
Foto: Elina Meuller

6£V¢JHUODJHQRPILOGHOQLQJ
• Upphovsrättslagen säger
att den som har skapat ett verk
(en låt, ett foto, en ﬁlm, ett spel
osv) har rätt att bestämma över
hur det används och får ta
betalt för användningen. Det
innebär att det är olagligt att
ﬁldela upphovrättsskyddat material. Du får inte heller kopiera
någon annans text/bild/osv
och lägga ut det på din blogg
eller använda det på en afﬁsch
som du sätter upp på stan eller
i skolan (”offentliggör”).
• Ipredlagen gör det möjligt
för den som äger ett verk (eller
ett ombud, t ex ett skivbolag)
att få ut namnet på dem som

äger IP-adresser som används
vid olaglig ﬁldelning.
• Det är inte alltid
olagligt att ﬁldela – men det är
olagligt att utan tillåtelse ladda
upp eller ladda hem material
som är skyddat av upphovsrättslagen.
• En tumregel är att om du
inte har fått tillåtelse att ﬁldela
(eller kopiera en text/bild som
någon annan skapat och
lägga ut den på nätet) så får
du inte göra det.
Anmärkning: Hovrättsdomen
mot personerna bakom Pirate
Bay kom efter att intervjun med
”Andreas” gjordes.
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Du vet väl att alla
Words test kan göras
på Facebook?
IDFHERRNFRPWLGQLQJHQZRUG

Test #15
Vilken kändisframgång får du?
Text: Emma Nilsson
Ill: Johanna Lundell
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Hur internetberoende är du?
Text: Sonja Winkert
Illustration: Joseﬁna Vega Ezpeleta
NÄR DU SITTER VID DATORN
ÄR DU OFTAST INNE PÅ ...

DU LÄRDE KÄNNA DIN POJK-/
FLICKVÄN ...

A Facebook så klart!
B Youtube, det är kul att kolla på videor.
C MSN, så att man kan chatta med sina
kompisar.
D Kanske kollar upp Wikipedia, om information inte skulle ﬁnnas i böcker.

A Över Facebook, ﬁnns det något bättre
sätt att lära känna någon på?
B Via en kompis och sedan genom MSN
och Facebook.
C På en fest och sedan chattade och smsade vi mycket.
D I skolan, och sedan började vi ses efter
skolan.

BRUKAR DU KÖPA DINA
KLÄDER PÅ INTERNET?
A Oftast, det ﬁnns så mycket mer att välja
på än i affärerna.
B Ibland, men du gillar att prova kläderna
först.
C Bruka kolla ibland, men det känns
säkrare att köpa i butiken.
D Visste inte ens att man kunde köpa
kläder på internet.

µ

DET FÖRSTA DU GÖR NÄR DU
KOMMER HEM FRÅN SKOLAN?
A Sätter dig vid datorn och loggar in på
Facebook.
B Ta det lugnt ett tag, medan du lyssnar
på musik på datorn.
C Äter något och åker sedan och tränar.
D Läser en bok eller pluggar.

DU STÄNGER AV DATORN ...
A Nästan aldrig.
B När du går och lägger dig.
C När du inte använder den så klart.
D Har den nästan alltid avstängd.

NÄR DU INTE HAR TILLGÅNG
TILL DATORN ...

HUR MÅNGA FACEBOOKVÄNNER HAR DU?

A Får du panik, tänk allt du missar!
B Saknar den efter ett tag, roligare med.
C Funkar väl, bara jobbigt när man ska
kolla upp saker.
D Spelar det väl ingen roll, använder den
ju knappt.

A Över 800, varav du känner mindre än
hälften.
B Runt 500 kanske, känner de ﬂesta.
C Bara de du känner, så kanske runt två
tre hundra.
D Facebook, vad fan ska du med det?

Många tror att du inte har ett liv på
grund av ditt stora datorberoende.

ANNONS
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Test #14
Hur kulturell
är du?

Test #4
Vilken könssjukdom
är du?

Text: Emma Nilsson
Ill: Anna Dormer
Volgsten

A

BEROENDE
LUKAS
Datorn är ditt liv
och du vill vara
uppdaterad om
allt som händer,
samtidigt som du
vill stå i centrum.
Måste du vara utan datorn mer än en dag får du panik
och tänker hela tiden på vad du missar. Många tror att du
inte har ett liv på grund av ditt stora datorberoende, och du
kanske inte ens är så populär som du tror.
Tips: Försök att slappna av och tänk på att det ﬁnns så
mycket mer än just datorn. Om du sitter där jämt, missar du
andra, roligare saker. Tänk på att det är viktigt att bli bättre
kompis med folk än att bara vara Facebookvänner.

C
LAGOMA
LINUS

Du tycker
att det är
kul att sitta
vid datorn,
och det är
ett bra sätt
att hämta
information
och inspiration på,
samtidigt som det underlättar om man vill hålla kontakten med
folk. Men du låter det inte går överstyr utan kan klara dig om
du inte skulle har tillgång till datorn under en längre tid. Du är
dålig på att kolla upp saker vilket kan vara riktigt irriterande
när folk vill ha tag i dig.
Tips: Tänk på att inte vara för godtrogen när det gäller
internet – se upp för spammejl och liknande. Det kanske kan
vara bra att i alla fall kolla sin mejl en gång i veckan.



Text och ill: Alva Hartman
och Julia Molin

B

SURFIGA
SUSSI
Du känner mycket
folk och du lyckas
hålla kontakt med
dem genom internet. Du gillar datorn, men klarar dig
bra utan den även
om du tycker att det är
roligt att vara uppdaterad
om vad dina kompisar gör.
Det kan dina kompisar ibland tycka är störande eftersom
det kan verka som om du bara kan kommunicera när du sitter
framför datorn.
Tips: Även du kan ibland sitta lite för mycket vid datorn,
vilket gör att det blir mindre tid över till annat. Tänk på att det
oftast är lättare att skriva elaka saker när man sitter
vid datorn, så var försiktig med hur du
uttrycker dig.

D

GAMMALMODIGA EVA
Du tycker att böcker är bättre
än internet och föredra att skicka
brev framför att skicka mejl. Du har
inte riktigt förstått vad folk tycker är så
underbart med Facebook, Youtube eller
MSN.
Folk uppfattar dig som väldigt gammalmodig och ibland till och med riktigt irriterande när du klagar
över internet, vi lever faktiskt på tjugohundratalet!
Tips: Det är mycket lättare att leta information på internet
och det underlätta faktiskt med MSN och Facebook om man
vill hålla kontakten med folk. Så du kanske borde försöka att
skaffa dig ett Facebookkonto, så ska du se att det faktiskt inte
är så illa som du tror.

::::25'8336$/$6(Õ:25'
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Internet
1960-2010
1960

Fram till 1994 användes internet bland forskare och inom
amerikanska departement.
Inget kommersiellt syfte.

1995

Internet når allmänheten i en
liten skala men växer snabbt.
Reklam och näthandel blir
tillåtet i USA.

1998

1998–1999 tillkommer 1
miljon nya användare i Sverige och många av våra stora
svenska nätföretag grundas.

2001

Online – på gott och

Text: Johanna Malinen • Foto: Tove Wendelin

F

ACEBOOKANVÄNDANDET ÄR STORT bland
Uppsalas ungdomar, så pass att
vissa skolor väljer att spärra
Facebook på sina datorer då det stör
undervisningen.
– Endast de program skolan installerar ska ﬁnnas på datorerna, säger
Christer Rosell, rektor för Fyrisskolan.

Även om Facebook kan vara
störande, är det ändå inte spärrat på
vissa skolor. På Jensen ser man inget
problem med sajten så länge det inte
påverkar undervisningen, medan det
på John Bauer inte är tillåtet trots att
spärr saknas.
På de skolor där Facebook är tillåtet

är anledningen ofta att eleverna ska
lära sig ta eget ansvar, samt att det är
en plattform där eleverna kan känna
sig bekväma. Detta gör även att Facebook kan vara ett bra hjälpmedel.
– Vi ser att eleverna hjälper varandra på Facebook och vi har även i
liten skala använt det i undervisningen,

1: TYCKER DU ATT MAN SKA FÅ ANVÄNDA FACEBOOK I SKOLAN?
2: TROR DU ATT MAN KAN ANVÄNDA FACEBOOK PÅ ETT BRA SÄTT I UNDERVISNINGEN?
Moa Juremalm,
16 år, Fyrisskolan
1 Ja, det är ju ett
bra sätt att hålla
kontakten med
kompisar.
2 Det kan nog
funka, men jag vet
inte riktigt hur.

:25'Õ::::25'8336$/$6(

Tobias Willebrand, 18 år,
IT-gymnasiet
1 Ja, det är väl
inga problem.
2 Ja, det fungerar
bra med att ha
grupper för lektioner och liknande.

Hampus Junhager,
16 år, Thoren
Business School
1 Ja, det är ett bra
sätt att ta rast.
2 Nej, det blir nog
snarare en distraktion tror jag.


Din mamma har Facebook.
Webbläsare som Firefox och
Opera tillkommer. Sidor som
riktar sig till ungdomar blir
populära.

h ont

2004

Andelen svenskar över 16 år
som har tillgång till internet är
88 procent. Sociala medier
börjar bli populära .

2007

Nu har vi sociala liv på internet
och alla i din omgivning har
sett de fräckaste klippen på
YouTube och puffat den snygga
killen i trean.

2010

Får du använda Facebook i skolan?
Det får inte alla.
1 VAD ÄR NEGATIVT MED INTERNET?
2 TÄNKER DU PÅ VAD DU PUBLICERAR PÅ INTERNET?
3 HUR TROR DU SAMHÄLLET SKULLE SE UT UTAN NÄTET?

Adriana Bergström, 16 år, GUC
1 Pedoﬁler och liknande, unga inser inte alltid
vad som ﬁnns på internet. Det ﬁnns mycket
konstiga människor.
2 Ja, bilder från när man är utomlands kanske
man bara låter sina vänner se.
3 Det skulle vara ett mycket sämre nyhetsﬂöde
och det skulle vara svårare att hålla kontakten.

genom till exempel frågelådor till prov,
säger Rosendalsgymnasiets rektor Olle
Bergh.
Han anser även att om man ska
utnyttja satsningen på bärbara datorer
till fullo så måste man hitta naturliga
plattformar för eleverna.
Det är även vanligt att elevråden
och elevkårerna använder sig av
Facebook för att bestämma möten och
marknadsföra sina event. Trots att
vissa skolor har Facebook spärrat verkar det inte vara något större problem
att nå ut, då eleverna i stället kollar
Facebook hemma eller via mobilen,
enligt kårernas ordföranden.
Det är förmodligen just denna
möjlighet till smidig kommunikation
som kan komma att ge Facebook mer
plats i undervisningen i framtiden,
enligt de rektorer för skolor som tilllåter sajten. •

Jon Björling
18 år, Thoren
1 Allt man gör ﬁnns ju
tillgängligt för alla.
2 Nej inte direkt, jag
lägger inte ut så mycket.
3 Allt vore mycket
svårare.

Robin Forselius
17 år, Ekebygymnasiet
1 Pedoﬁler och att bli
hackad och sånt.
2 Ja, jag publicerar
inget men bryr mig inte
så mycket om andra publicerar bilder på mig.
3 Som stenåldern.

)OHVWY¢QQHU
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FACEBOOK HAR FÅT
T en konkurrent.
Nya tjänsten Path
bygger på idén att anv
ändarna endast ska kun
na
ha 50 vänner, och kallar
sig själv för ”det person
liga
nätverket”.
Anledningen till begrän
sningen av vänner är att
människor enligt en stud
ie av Oxfordprofessorn
Robin
Dunbar endast klarar av
att hålla reda på 150 äkt
a
relationer, och den närma
ste vänskapskretsen kan
endast hålla 50 person
er.
Path ska göra det lättare
att vara sig själv och
skapa känslan av att det
är mer säkert att till exe
mpel
ladda upp bilder, i och
med att endast dina när
maste
kan ta del av dem.

ÄR DU ÄGD?

IDENTITETSKONTROLL
DEN NYA PRODUKTEN

Mycube Vault gör
back-up på data
på ditt konto på
Facebook, Flickr eller
liknande. Mycube
Vault, samlar in och
sparar all information från de sociala
nätverk användaren är
aktiv i.
Skaparen, svenske
Johan Staël von
Holstein, anser att
integritet är något vi
måste vara rädda
om, och se till att det är
vi själva som har kontrollen över vår identitet på
internet.
Mycube Vault är gratis.

SDWKFRP

du lägger upp
på sidan? Nej. Så här är det: det
du lägger upp på Facebook äger
du, men Facebook har rätt att använda
det.
Facebook har tidigare haft rätt att
använda det du lägger upp till nästan vad
de vill så länge det har med sajten att
göra, som marknadsföring. But no more. •
ÄGER FACEBOOK ALLT

Adam Möllevinge
17 år, Thoren
1 Det ﬁnns konstigt folk
på internet.
2 Nej, inte så mycket.
3 Det skulle vara svårare att hålla kontakten.
Fast då kanske man
skulle träffas mer i verkligheten i stället.

P\FXEHFRPYDXOW
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1 Skapa ett konto.
2 När du har hittat någonting du gillar är
det viktigt att du läser igenom hela produktbeskrivningen. Kanske är saken trasig
eller har tappat färgen? Glöm inte att kolla
hur säljaren vill ta betalt. Om det inte står,
så kontakta säljaren! Kom också ihåg att
se efter vem som betalar frakten och hur
mycket den går på!

3 Lägg ett bud. Alla bud är bindande. Du
måste alltså vara beredd att betala det du
budar.
4 Vinst! Vinner du så får du ett vinnarmejl.
I det står säljarens kontaktuppgifter och
annan info om betalningen. Oftast skickar
säljaren iväg produkten efter att du har
betalat.
5 Hämta ut varan på posten!

67,/
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Apor i
jeans

N

ut
över morgonlivet i
Uppsala så är det
med fasa jag skådar alla
lättklädda människor, huttrande över den oundvikliga
kylan.
Vad får egentligen en
person att välja ett par
strumpbyxor i stället för
heltäckande jeans, uppbackade med ett lager
långkalsonger, när hon vet
att vintertid är kommen?
Mode har alltid funnits
hos människan. Vare sig
det var på riddartiden eller
stenåldern så har vi alltid
smyckat upp oss och valt
den mer olämpliga klädstilen.
ÄR JAG TITTAR

7 + 2 5 ( 1
1 & 2: text Caroline Tisénius, foto Axel Forsberg
3 & 4: text Cecilia
Östman, foto Angelina
Ljungberg



30 000 år sedan så
bar människor lövdräkter,
men vad tog då människan
från löv till dagens skjortor?
Jo, evolutionen. Det
var bara en fråga om
tid innan vi människor
skulle kombinerapåfågelns
graciösa fjäderdräkt och
isbjörnens vattenresistenta
päls, och skapa kläder.
Det latinska ordet modus
beskriver mode som tidens
rytm. Betyder detta att apor
inom oklar framtid kommer
bära märkesjeans? •

FÖR BARA
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Tänk på!
• Köpa från utlandet? Kolla fraktavgiften
noga! Du kan också råka ut för tullavgift
och moms.
• Dyrt? Tradera och Ebay tar avgifter
som säljaren betalar. Som köpare råkar
du ut för avgifter om du väljer betalningsalternativ som Payson och Paypal, men då
är du också säkrare.

02'(

 [VWUHHWVW\OHEORJJDU
En stylingstudio online där du
kan kombinera outﬁts från olika
aktuella modekollektioner. En
mycket trevlig och rolig sida.
Det är bara att låta kreativiteten ﬂöda.

ORRNOHWFRP

Ett community där människor
runt om i världen får lägga
upp sin egen streetstyle. En
extremt inspirerande sida värd
ett besök.



Här kan du se vad stockholmarna klär sig i för något, och
det bästa är att fotona är stora
nog för att avslöja detaljerna.

FDUROLQHVPRGHFRP

ORRNERRNQX
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£U&H
Kofta av märket Vila, klänning av märket Rut m ﬂ skärp
Holmlunds jacka Holmlunds
skor Scorett
Vad har du på dig i vinter?
En varm dunjacka med pälskrage och ordentliga skor.
Vad tycker du är coolt stilmässigt?
De som vågar ”outside the
box”, de som sticker ut.
Sämsta och bästa köp?
–Inget dåligt köp, jag tänker
alltid efter mycket innan jag
köper något. Det måste vara
kvalitet så att jag kan använda
det länge.
Tips på hur man är sig själv?
Inte låta sig påverkas av
andra.

-HQQ\$QGUHDVVRQ

£U&Q
Byxor H&M skor Skopunkten
linne second hand kofta Gina
Tricot halsband, ringar H&M
Vad inspirerar dig?
50-tal, 70-tal, gamla bilder.
Beskriv din stil med tre ord.
Second hand, bekväm och
enformig.
Sämsta och bästa köp?
Bäst är ett par second hand
Levi’s jeans för 20 kronor.
Sämst är oanvända saker.
Tips på hur man är sig själv?
Man ska inte tänka ”nej, så
kan inte jag se ut”.

-HVSHUVWHUJ£UG
+DQVHQ£U%3%
Tröja och jacka Gant halsduk
Henry Lloyd byxor Nudie
handskar MQ
Vad har du på dig i vinter?
Rugbys, och jeans eller chinos.
Vad inspirerar dig?
Snyggt stylade skyltdockor.
Tips på hur man är sig själv?
Köp kläder du är bekväm i!
Sämsta och bästa köp?
Sämsta är ett par blåa chinos
som var jättebreda nedtill. Bäst
är mina jeans från Nudie.
Beskriv din stil med tre ord.
Snygg, fräsch och inne.

'DJ/RLW

£U%3%
Byxor och skjorta Gant
glasögon Specsavers jacka
Carlings.
Vad har du på dig i vinter?
Samma som på sommaren,
fast långbyxor.
Vad inspirerar dig?
Alla som har snygga kläder.
Vad är ditt bästa köp?
Skjortan jag har på mig.
Beskriv din stil med tre ord.
Stilren, klassisk och snygg.

::::25'8336$/$6(Õ:25'



3(5621

GILLA FELICIA
Text: Sigrid Nordström • Foto: Axel Forsberg

För att visa sina åsikter efter valet skapade hon ett
Facebook-event. Dagen efter deltog 10 000 personer i demonstrationen. Felicia Margineanu fortsätter
använda internet i kampen mot främlingsﬁentlighet.

N

in i riksdagen syntes
det överallt på internet och i media. Rösten
som hördes högst var sjuttonåriga Felicia
Margineanus.
Några minuter efter att SD röstats in skapade hon ett event på Facebook, gällande en liten demonstration för att visa sin åsikt mot ett främlingsﬁentligt parti
i Sveriges riksdag. Dagen efter samlades 10 000 människor
på Sergels torg i Stockholm.
– Det var helt sjukt, tio tusen personer är galet mycket
folk. Jag ville bara visa min åsikt, ville få folk att reagera
och engagera sig. Att så många hängde på var underbart,
säger Felicia.
ÄR SVERIGEDEMOKRATERNA KOM

SD:s inträde i riksdagen nådde Felicias
öron blev hon hemskt upprörd och besviken, främst på det
svenska folket. Någon var tvungen att göra någonting och
i ren ilska, utan någon större tanke kring det, skapade då
Felicia eventet.
Hon själv tror att allt
blev så stort eftersom hon
startade det vid rätt tid och
rätt tillfälle. Hon vill tro att
andra kanske skulle gjort
samma sak senare, men
”tänk om inte.”
– Något som irriterar
mig är att folk är så lata
och fega i det här landet.
Alla måste ta sitt ansvar i samhället och engagera sig. Allas
åsikter räknas och alla kan påverka, gör något litet eller gör
något stort, allting har sin betydelse.

NÄR NYHETEN OM

µ

svenska folket att vem som helst kan påverka var Felicias mål även att visa att man kan göra det på
ett bra sätt.
– När jag hör ordet demonstration tänker jag på galna
människor och våld. Men så blev det inte här, tvärt emot
ﬁck jag väldigt bra respons av polisen.
Att visa sin åsikt på Facebook var ett självklart val för
Felicia. Att använda internet är enligt henne det bästa sättet

FÖRUTOM ATT VISA

:25'Õ::::25'8336$/$6(

att sprida viktig information, nyheter eller åsikter snabbt
och enormt brett. Facebook används, till skillnad från
många andra hemsidor, av både förstaklassare och pensionärer, av kändisar och företag. Av alla.
– Jag tror att folk i dag, tack vare internet, engagerar
sig mer och visar sina åsikter. Det är jättelätt att haka på
och trycka på en ”gilla-knapp” och plötsligt har man visat
vem man är och vad man tycker. Man kan lätt dela sina
åsikter med folk som tycker lika. Så ja, jag tror att internet
påverkar.
Felicia vidare med frågan gällande Sverigedemokraternas existens i riksdagen, både på internet och i
verkligheten.
På internet svarar hon mest på frågor, hon har blivit
väldigt känd på Facebook och får dagligen nya vänförfrågningar. Folk skriver och berömmer hennes mod och engagemang och ställer också massvis med frågor.

I DAG JOBBAR

Det är jättelätt att haka
på och trycka på en
”gilla”-knapp.
I verkligheten ska hon
satsa på att visa sin åsikt
via något hon är bra på: att
fotografera.
Någon gång 2011 ska
hon hålla i en fotoutställning där hon med bilder
ska skildra människan och
hennes värde, oberoende av
härkomst, som en fortsättning på hennes kamp mot
främlingsﬁentlighet. •

Felicia
Margineanu
Ålder: 17 år.
Bor: Sollentuna.
Gör: sabbatsår.
Aktuell: skapade ett event på
Facebook och ledde dagen
efter 10 000 demonstranter
på Sergels torg i Stockholm.
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Ja, absolut. Alla sorters kränkande
behandling är viktiga för skolor
och politiker att motverka. Att bli
mobbad är bland det värsta man kan
råka ut för i skolan. Det påverkar
hela ens liv och kan till exempel
leda till att man misslyckas med sina
studier.

Alla partier är överens om att det är
viktigt att jobba mot mobbning, därför blir det sällan en valfråga. Men
frågan var faktiskt uppe i årets val!
Folkpartiet lyfte bland annat upp
nätmobbning som ett problem som
inte uppmärksammats tillräckligt.

Folkpartiet och alliansen har satsat
mer 40 miljoner i hela Sverige för
forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning. Möjlighet till
disciplinära åtgärder har återinförts
i skollagen. Folkpartiet och alliansen har gjort det möjligt att ﬂytta
mobbare i stället för att den som blir
mobbad ﬂyttar.



Tycker ni att mobbning är en
viktig fråga?



Varför togs inte frågan om
mobbning upp i valet?



Vad ska ni göra för att skolor
ska förhindra mobbning?

:25'Õ::::25'8336$/$6(

Ja. Det är alltid oerhört allvarligt
om mobbning förekommer. Det är
en kränkning av en annan människa
och ska inte få förekomma. Mobbning kan sätta outplånliga spår för
resten av livet. Alla elever ska kunna
känna sig trygga när de går till
skolan.

I valet kommer det fram frågor där
det ﬁnns skillnader mellan partierna.
I fråga om mobbning ﬁnns det inga
stora skillnader. Jag tycker att det är
tråkigt när man försöker politisera
frågan till typ: ska man ﬂytta på
mobbaren eller den mobbade? Arbetet mot mobbning vinner inte på en
sådan förenkling.

Alla skolor måste arbeta med frågorna om alla människors lika värde.
Alla ska respektera en gemensam
värdegrund och ordningsregler som
är beslutade av elever och lärare.
Alla skolor ska ha likabehandlingsplaner. Det kan också behövas
utbildning för att skapa medvetenhet
om hur mobbning kan yttra sig.


)´U¢QGULQJDULJ\PQDVLHVNRODQ
Höstterminen 2011 blir det stora
förändringar i gymnasieskolan när den så
kallade GY11 införs. Det nya gymnasiesystemet kommer att innehålla arton
nationella program, varav tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande
program.
94 olika varianter av de nationella
programmen i Sverige har godkänts

av Skolverket. För Uppsalas del är det
Bolandgymnasiet ﬂygteknikutbildning
och Ekebygymnasiets utbildning i kött
och chark som godkänts. Dessutom har
ﬂera idrottsutbildningar på Celsiusskolan
godkänts.
GY2011 innebär också att kraven på
eleverna i nian för att få gymnasietbehörighet blir högre, och betygssystemet ändras.

VS¢QQ

401 kronor per invånare
kostar politiken i Uppsala
kommun på ett år (räknat på
2009). Totalt kommer politiken i Sverige att kosta 63
miljarder 2010–2014.
Källa: dagenssamhalle.se

Lxcoach – om matten är för svår
Vad ﬁck dig att bli mattecoach över MSN?
– Jag har alltid tyckt om
matte och önskar att det
hade funnits en mattecoach
över nätet när jag gick på
gymnasiet. Så när jag såg en
annons om att bli mattecoach kände jag att det var
något för mig.
Är det många som ställer
upp med att vara coach?
– Ja, det är ganska många.
Många saknade nog den
här tjänsten när de gick på
högstadiet och gymnasiet.
De ser hur viktigt det är
eftersom många inte har
föräldrar som kan hjälpa till
med matten hemma.
Vad får du ut av att hjälpa
elever med matteläxor?
– Jag tycker om att lära ut
saker och blir glad när andra får aha-upplevelser när
jag förklarar något.

Hur startades projektet?
– Kommunen ﬁck ett förslag
från en elev på Fyrisskolan
om att det vore bra med läxhjälp via internet. År 2007
beslutade politikerna att
starta projektet.
Vad går projektet ut på?
– Att stödja elevers mattekunskaper och ge dem
någon att bolla idéer med.
Lärarna ger elever grunderna i matteundervisningen, vi ﬁnns bara till som
komplement. Föräldrarna
måste stötta sina barn med
läxorna.
Finns det något som kan
förbättras?
– Nu försöker vi bland
annat få ut mer information
så att alla vet att vi ﬁnns.
Text: Polat Akgül
Foto: Jenni Jalonen
Mattehjälp via MSN hittar du
på lxcoach.uppsala.se

Byråkrat
Ålder: 21år
Bor: Flogsta
Arbete: Avlösare åt en
tolvårig tjej.

Mia Sterby

0«WHVSODWVHQ
ANNONS

Vi är framtiden och vi vill
bygga upp Uppsala.

På Mötesplatsen träffas Uppsalas
unga och de som bestämmer.
De lyssnar på varandra för att
besluten som rör unga ska bli
bättre.
Nästa Mötesplats:
tisdagen 14 december
Alltid gratis mat och ﬁka för unga.
Alltid 17.30.
Alltid på Grand

::::25'8336$/$6(Õ:25'



17

.1
',6

De är alla från Uppsala och har blivit kända
genom internet. Möt två bloggare, busschauffören
Amos och killarna som grundade Bilddagboken.
De är varandras motsatser på många
sätt, och vill inte intervjuas eller fotas
tillsammans. De har ändå en hel del

%ORQGDD

JAG TRÄFFAR MARTIN i Forumgallerian och
vi sätter oss på en bänk bland folkmassorna.
– Många känner igen mig på stan.
Det är kul, men ibland jobbigt, säger
han.

$OH[DQGUD

försök till att
stämma träff, gör jag slutligen en
telefonintervju med Alexandra. Hon
ber om ursäkt för allt strul och börjar
berätta om bloggen.
– Jag vet inte hur den blev så popu-

EFTER FLERA MISSLYCKADE

gemensamt. Båda är unga, bor i
Uppsala och driver populära bloggar.
Word har intervjuat Martin ”Blondaa”

Lilja och Alexandra ”Vadfanskajagheta” Johansson, två av Uppsalas största
bloggare.

Martin verkar dock oberörd av de
passerande som sneglar nyﬁket på oss
och berättar att allt började förra året
när några kompisar bad honom starta
en blogg.
– Jag gjorde några videoinlägg som
uppskattades och statistiken steg.
Givetvis fanns det folk som ogillade
mig, men jag har väldigt lätt för att ta

kritik.
Martin fortsätter med att förklara
hur hans blogg växte.
– Videoinläggen spreds snabbt och
provocerade många. Jag började umgås med den välkände bloggaren Paow
och ännu ﬂer ﬁck upp ögonen för mig.
Han vill inte tala om hur mycket
pengar bloggen
forts nästa sida

lär, men jag hade inte fortsatt utan alla
läsare. Man orkar inte lägga ner tid på
något som ingen bryr sig om, konstaterar Alexandra.
– En gång ﬁck jag 5000 kronor för
att publicera en färdigskriven text.
Det var uppenbart att jag inte skrivit
inlägget själv och numera tackar jag
nej till en del företag för att skydda

min image.
Alexandra tycker inte att bloggandet medför många nackdelar.
– Jag får inte särskilt mycket kritik.
Av alla kommentarer på bloggen är det
väldigt få som är elaka.
Hennes tips till mindre bloggare är
att lägga upp mycket bilder och lite
forts nästa sida
text.
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En blogg kan ju
både hjälpa och
stjälpa karriären.
Martin ”Blondaa” Lilja om sin blogg

ETT REPORTAGE AV

EORQGDDEORJJVH
Namn: Alexandra Johansson.
Ålder: 19 år.
Gör: jobbar på nattklubb och
bloggar.
20 000 besök/vecka *

YDGIDQVNDMDJKHWDVH

* Enligt bloggportalen.aftonbladet.se 26 nov 2010

Namn: Martin Lilja.
Ålder: 18 år.
Gör: Studerar och bloggar.
6 000 besök/vecka *
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in, men
 drar
säger att det
blir en hel
del. Lönen
kommer från
annonser,
länkar och
smygreklam.
Framgångstipset till andra bloggare är
att bjuda på sig själva och vara unika.
När jag frågar vad Martins föräldrar tycker om bloggen skrattar han och
svarar att de låter honom vara sig själv.
– De har sagt ifrån när de tycker att
jag gått för långt, till exempel när jag
publicerade en nakenbild och hade ett
stort bloggbråk.
Avslutningsvis pratar vi om Martins
framtid.
– Jag ångrar ingenting i bloggen,
men man kan undra vad mina blivande
arbetsgivare ska tycka om allt. En
blogg kan ju både hjälpa och stjälpa
karriären.
Text: Ellen Pan

%ORQGDD
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ÄR
ATT BLOGGVÄRLDEN

Ingen
 vill–läsa
en
hel uppsats.
Alexandra berättar
att hon umgås med bloggaren Kissie
och beskriver
henne som en helt vanlig, snäll person.
Slutligen frågar jag vad hennes övriga
vänner anser om bloggen.
– De tycker att det är kul. En del ytliga bekantskaper ber mig länka deras
bloggar, det tycker jag är pinsamt
beteende.
Text: Ellen Pan

$OH[DQ
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Jag får inte särskilt
mycket kritik. Av
alla kommentarer
på bloggen är det
väldigt få som är elaka.
Alexandra ”Vadfanskajagheta” Johansson om sin blogg

1 HAR DU EN BLOGG? 2 LÄSER DU NÅGRA BLOGGAR?

Text och foto: Ellen Pan

Erika Blomstrand, 21
1 Nej. Jag har haft en
blogg men var inte så
bra på att skriva.
2 Jag läser bland annat
Blondinbella någon
gång i veckan.

Jonna Rimmerfeldt, 25
1 Nej, jag har varken
tid eller lust.
2 Inte regelbundet men
ibland, det är olika
bloggar varje gång.

Mia Näktergal, 13
1 Jag har haft en tidigare men orkade inte
fortsätta.
2 Ibland läser jag kompisarnas bloggar.
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Joakim Engström, 13
1 Nej.
2 Jag har gjort det
några gånger.

Linet Khodabakkshi,
23
1 Nej, jag började
blogga för två år sedan
men den varade bara i
två veckor.
2 Nej, jag har inte tid.

5(3257$*( 
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Hur känns det att få så mycket uppmärksamhet?
–Jag känner mig inte annorlunda.
Jag tänker fortsätta som jag gör och
försöka lyfta upp varje människa.
Jag vet att det är viktigt. Vi står alla
tillsammans och jag är inte viktigare
än någon annan.
Vad inspirerar dig?
– De som åker min buss, människor

µ

Jag är samma
Amos vare
sig jag är på
jobbet eller
inte.

som tror på olika saker, är i olika åldrar och har olika bakgrunder. Vi måste
förstå värdet av varje unik individ, och
när vi väl förstår det är det lätt att bli
inspirerad. Jag är troende, så även det
ger mig glädje och inspiration.
Har du fått några erbjudanden i och
med kändisskapet?
– Ja. Något företag har till exempel
sagt att om jag någon gång förlorar
mitt jobb så har de ett ledigt till mig.
Fast jag trivs jättebra med att köra
buss, det är viktigt att jobba på rätt
plats. Jag blir själv glad om jag kan
hjälpa en doktor, som har en stor operation senare på dagen, på bra humör.
Att bli bemött på ett bra sätt gör jättestora skillnader!
Vilka fördelar ﬁnns med att vara känd?
– Att man kan nå ut till många människor. Vi är alla pusselbitar, samhället
fungerar inte om en pusselbit saknas.
Jag tycker inte att det ﬁnns några
nackdelar. Jag är samma Amos vare sig
jag är på jobbet eller inte.
Känner du krav på dig på grund av ditt
kändisskap?
forts nästa sida



Foto: Erik Jansson

Foto: Bernth Johansson

Han ger Uppsalas bussresenärer en bra start på dagen,
har en fanpage på Facebook, hjälper hemlösa och har
föreläsningar. Amos Makajula, busschaufför på UL,
berättar om sig själv och kändisskap.

Sebastian Björkelid och Joakim Grönvall.
2004 var Uppsalaborna Sebastian
Björkelid och Joakim Grönvall runt 20
år. De hade en hemsida där de enkelt
skulle kunna visa bilder för släkt och
vänner. Fler och ﬂer ville vara med,
och i maj 2004 drogs bilddagboken.
se i gång. Hittills i år har företaget gått
med 7 miljoner i vinst. Vi intervjuar
Sebastian Björkelid.

%'%

Hur ﬁck du idén till Bilddagboken?
– Jag ville inte bara att det skulle
produceras snygga bilder på nätet utan
också roliga bilder från vardagen. Jag
tycker om att spara gamla bilder, det
har alltid varit jätteviktigt för mig och
roligt. Den visionen har jag alltid haft
och så kom idén till.
Varför tror du att så många använder
Bilddagboken idag?
– Det ﬁnns två anledningar, dels vill
väldigt många göra som jag gjorde, dokumentera sin vardag och ha kontakt
med familj och vänner. Sedan ﬁck vi
mycket feedback av våra medlemmar
vilket ledde till förändringar.
Hur har Bilddagboken påverkat dig?
– Väldig mycket. Jag drev Bilddagboken vid sidan av plugget. Men det
tog för mycket tid så jag ﬁck hoppa av.
Mitt arbete är fortfarande en rolig idé,
så har vi alltid tänkt.
Finns Bilddagboken om tio år?
– Absolut, den kommer att vara ännu
bättre om tio år. Det som kan förbättras är om Bilddagboken får växa och
kan nå en bredare
forts nästa sida
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– Nej, jag är den jag är. Om
jag skulle ha press att jag
måste prestera extra bara
för att jag är känd så skulle
det vara svårt.


Vilka är dina tips till att bli
känd?
– Den som vill bli känd ska
försöka ta bort den tanken.
Om man vill bli känd och
dessutom blir det, så ﬁne,
men när ingen applåderar längre kan det kännas
riktigt tungt. Var bara dig
själv och gör det du gör. Du
kommer att vara omtyckt
fast du inte är känd!
Text: Cecilia Östman

målgrupp. Vi lyssnar
mycket på våra medlemmar
och försöker förverkliga
så mycket vi kan av det de
vill.

Har du några tips till den
som vill starta något liknande Bilddagboken?
– Nuförtiden är det enkelt
att få upp en sajt. Det viktiga är att man funderar på
vad tanken är med sajten.
Man kan kolla upp andra
sajter och inspireras av dem.
Jag tycker det är viktigt med
inspiration, jag har inspirerats av allt möjligt.
Text: Polat Akgül

+XUQ¢WQ´UGLJ¢UGX"
Lös Word extreeeemt svåra quiz och bli
belönad med en hemtrevlig känsla av
att vara bäst, helt enkelt. Grattis!
Men svaren då? På sidan 31!
Text: Cecilia Östman och Angelina Ljungberg • llustration: Tove Wendelin

RUBRIK

Handla på nätet

5 POÄNG
70% av alla
svenskar har
handlat på den här
sidan.

48,=
4 POÄNG

Företaget ﬁnns
i ﬂera länder.
I Schweiz heter
den tutti.com.

Artist som har
sjungit för Barack
Obama.

Spelar piano,
gitarr, trummor
och trumpet och
sjunger.

Bloggtjej

Har sin födelsedag
den 21 april.

Är född i Skåne
men bor nu i Stockholm.

Hemsida

Grundades av fyra
studenter.

Rötter i Youtube

Sidan har bland
annat tillgång till
spel, foton och
videos.

:25'Õ::::25'8336$/$6(

3 POÄNG

2 POÄNG

På hemsidan säljs
både nya och
gamla produkter.

Här kan du både
köpa och sälja!

Startade sin karriär
på Youtube.

Fick två priser på
MTV EMA 2010.

Är ﬂickvän till en
karatekille.

För att bli medlem
på sidan måste
man ha fyllt 13 år.

1 POÄNG

Rimmar på
”rocket.”

Toppar hitlistor
med sin låt Baby
som han sjunger
tillsammans med
Ludacris.

Är modell, har en
webbshow med
Tyra Sjöstedt, designar skor, kläder
och smycken och
har jobbat för MTV.

Lyssnar på Tokio
Hotel och har en
hund som heter
Armani.

Används av folk i
hela världen.

Filmen The social
network handlar
om skaparna av
sidan.
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1 De ﬂesta kvinnor får orgasm
av samlag.

VH[
P\WHU

Falskt! Bara en
tredjedel av kvinnorna
får det av enbart
penetration.

vanliga frågor hos
ungdomshälsan
Ungdomsmottagningarna på nätet:

2 Storleken har
betydelse.
Falskt, helt enkelt (och
stora händer betyder
inte att man är välutrustad).

0HQI£UPDQLQWHFDQFHUDY+39"

Ja och nej. De virus som oftast ger upphov till synliga vårtor har ingen koppling till cancer. Några typer av HPV har
koppling till livmoderhalscancer och
andra mer ovanliga cancerformer,
men de ﬂesta som smittas av dem
får inte cancer. Det ﬁnns ett vaccin
som ger bra skydd mot några av de
vanligaste HPV-formerna. Man bör
helst vaccinera sig innan man börjat
ha sex för om man väl blivit smittad gör
vaccinet ingen nytta.
Undrar du något mer? Ring Ungdomshälsan på 018-611 57 40

Falskt! Lite sugproppseffekt kan
uppstå, men man
kan inte fastna.

Sant! Maten påverkar
mer än du kan tro.
Men räkna inte med
att den smakar exakt
som det du ätit.

svar

9DUI´UEOLUSHQLVVODNHIWHUXWO´VQLQJWURWV
DWWPDQ¢UXSSKHWVDG"
Att bli slak efter utlösning är för det första
helt normalt. Orgasmens muskelsammandragningar gör att penis blir slak efter
att du kommit. Värt att komma ihåg här
är att mannen kan nå orgasm utan att få
utlösning. Öva på att hitta gränsen precis
innan utlösning, och då slappna av, varefter du börjar med att stimulera igen.
På så vis kan du lära dig mer om hur
du ska kunna njuta längre. Ofta kan själva
utlösningen upplevas extra kraftig efteråt.
Om man väntar en stund efter utlösning
kan det vara möjligt att få stånd igen.
UGHWQRUPDOWI´UHQWRQ£UVWMHMDWWW¢QND
S£VH[KHODWLGHQ"
Ja, det är väldigt normalt. Jag tror att
problemet är att man i många fall väljer
att framställa killar som de som tänker
mest på sex. Det gör kanske att tjejer
känner det som onormalt när de tänker på
sex mycket, vi känner att vi avviker från
normen. Samtidigt är det förstås individuellt för både tjejer och killar hur mycket vi
tänker på det.
Faktorer såsom hunger, sömn och sinnesstämning kan spela stor roll. För tjejer
kan menscykeln göra oss mer eller mindre
ﬁxerade, beroende på när
vi har ägglossning.
Och självklart tänker
vissa mer än
se
.
la
a
-upps
word 31 41
sex@
45
070-6
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4 Sperma smakar bättre om
du ätit ”rätt.”

)UnJRU

ZZZXPRVH

)£UPDQKDVH[RPPDQKDU
NRQG\ORP"
Ja, det får man. Ibland vill man
inte för de kan göra lite ont eller
man vill inte smitta någon.
Kondylom orsakas av viruset HPV,
humant papillomvirus. Det är väldigt
vanligt att bli smittad när man börjar
ha sex. Ungefär var fjärde ung, sexuellt
aktiv person har HPV. Många får aldrig
symptom men somliga får vårtor som
oftast sitter på ollonet och förhuden på
killar, i slidöppningen och på blygdläpparna för tjejer.
Kondom är ett skapligt skydd om
vårtorna sitter så att kondomen gör att
man inte kommer i kontakt med dem.
Det kan gå ﬂera år efter att man fått
HPV-virus på sig tills man eventuellt får
vårtor så det kan vara svårt att säga
när och av vem man blivit smittad.
Kondylomen försvinner av sig själv,
men ofta tar det ﬂera månader. Läkare
kan skriva ut ett medel som gör att
vårtorna kan försvinna lite fortare. Man
kan också bränna, frysa eller skära bort
dem.

3 Det går att
fastna i varandra när man
har sex.

A!
G
Å
FR

andra, och vissa tänker knappt alls. Hur
mycket vi tänker på sex kan helt enkelt inte
sorteras som normalt eller onormalt, det
varierar från person till person.
+XUVWRU¢UULVNHQI´UDWWEOLJUDYLGYLG
RVN\GGDWVH["
För det första varierar en tjejs risk (eller
chans) för att bli gravid mycket under
hennes menscykel. Risken är störst under
de dagar då man har ägglossning.
Under ägglossning
beräknas risken för
graviditet ligga på
ungefär 20 procent,
men då måste man
komma ihåg att
risken är betydligt
större för yngre
kvinnor.
Vill man undvika graviditet så
tycker jag absolut
att man ska låta
bli att chansa, och
använda ett enkelt
preventivmedel
i stället, som
kondom.
P-piller är
ett annat bra
alternativ, som,
om de tas på rätt
sätt, skyddar till 99,5
procent.

KDQQDKD[

KDQQDK#ZRUGXSSVDODVH
Hannah är din kompis du kan snacka sex med.
För expertråd, vänd dig till en ungdomsmottagning.



 [UHODWLRQVEORJJDU
Veckorevyns sex- och relationsrådgivare Hannah Arnhögs
blogg är en mysig, rolig men
samtidigt innehållsrik blogg.
Både sex, relation och vardag.

EORJJYHFNRUHY\Q
FRPKDQQDKVEORJJ

Relationsblogg skriven av Kitty,
Jonna, Manne, Kalle och
Tora. En blogg där de reﬂekterar och svarar på frågor utifrån
sina egna erfarenheter. Både
inlägg, bilder och videor.

På Le Love ﬁnns små kärlekshistorier och vackra bilder, kärlekshistorier som visar kärlekens
alla sidor, både de ljusa och
de mörka.

OHORYHLPDJH

PHQVEORJJHQVH

0iTDEJTING
6

61470/d66',1'.2`0_6'
Torun
Engqvist, 17
år, går Natur
på Katedralskolan

EORJVSRWFRP

På nätet hittar du allt från
en kk till en sci ﬁ-nörd som
söker livslång kärlek.

5TORCHANSPkRiTTMATCH!
be2.com har 22 238 700
registrerade användare.

Fakta, intervju och
foto: Hannah Ax. Illustration
och fakta: Tove Wendelin.

Hur träffades du och din pussades ni?
– Ja, vi pussades och kramapojkvän Joel?
des och det kändes väldigt
– Vi träffades på internet för
naturligt, vi hade ju längtat
sedan.
år
ungefär två
så mycket
Det var en kväll när
efter varanjag och en kompis var
5kMkNGAMELLAN
dra. Vi blev
jättetrötta och satt och
OCHkRTRiFFAR
jättebra
varsitt
chattade på
SINPARTNERVIA
kompisar
håll, då en kompis till
DEJTINGSAJTER
fort.
mig, som kände Joel,
Hur ofta
bjöd in mig till en
nu?
ni
träffas
väldigt
var
Det
jättestor chatt.
– Vi tågpendlar varje helg!
rörigt! Dagen efter upptäckte
Upplevde du att internet
jag att jag lagt till alla kontakoch verkligheten visade
terna från den chatten, och
olika bilder av hur Joel
vi
började
Då
där fanns Joel.
var?
prata jättemycket.
– Nja, vi var ju så små, och vi
När träffades ni första
har förändrats så mycket sen
gången?
dess. Vi sms:ade jättemycket.
vi
att
efter
r
– Några månade
Vi hade liksom 3 000 fria
lärt känna varandra, eftersom
sms, och det räckte inte! Vi var
han bodde i Alingsås. Vi var
båda så övertygade om att vi
,
tillsammans innan vi träffades
kände varandra, men det har
konstigt,
känns
vilket jag tycker
gått upp för mig efteråt att det
nu efteråt.
fanns så mycket mer.
Men hur var det liksom,

2RASSLA!

i
tingsidan för dig som är
Victoria Milan är nätdej
är
ttot
on (eller är gift). Mo
ett förhållande med någ
en affär.”
ha
–
e
”Gör ditt liv levand

YLFWRULDPLODQVH
76d8'4&'6
8#0.+)#!

PROCENT

KKSE

är en dejtingsida där du kan hitta ...
ja, gissa vad?

för sci ﬁ-nördar:
WUHNSDVVLRQVFRP
för kristna:
VROLGORYHFRP
VFLHQWLILFPDWFKFRP
matchar dna-proﬁler så att personkemin stämmer, rent
bokstavligt.
ZRPHQEH
KLQGEDUVFRP
här kan du
dejta en
kvinna i am
erikanskt
fängelse.
JNJNFRP
för nördar.

6ATLUGNT
8IPUSSADES
OCHKRAMADES
OCHDETKiNDES

ViLDIGTNATURLIGT

µ

Torun hittade sin pojkvän på nätet

18 år måste du vara på alla nätdejtingsajter.
Var försiktig med vilken info du lämnar om dig själv.
Träffas IRL? Träffa ingen som du inte har namn,
adress, telefonnummer och så vidare till. Första
dejten bör ske på en plats där det ﬁnns mycket
folk.

I genomsnitt betalar
människor som använder dejtingajter
i USA 1600 kronor
per år.

av nätdejtarna söker livslång
kärlek, enligt en undersökning
gjord av mötesplatsen.se.
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Uppsala
arena
Arena i
Gränby
med
plats för
8500 åskådare. Beräknas
vara klar 2012/13. Betalas
till stor del med skattepengar.

Tennishall
Hall med
grästak
och sex
inomhusbanor i Rosendalsområdet.
Beräknas vara klar om ett år.
Betalas inte med skattepengar.

Fotbollsarena
Arena med plats för 15 000
åskådare på Studenternas.
Medför att löparbanorna
ﬂyttas till Gränby, men bandyplanerna kommer inte att
påverkas enligt de första planerna. Arenans första etapp
kan vara klar 2014.

Bild: Aros Arkitekter, Christensen & Co Arkitekter

Sportstad Uppsala

Knappast
störst

Hur sticker Uppsala ut som sportstad och
vad saknas? Vilken betydelse har Celsiusskolan, Sveriges största idrottsskola?

U

Studenternas IP, ”snart” med
ny fotbollsarena.

C

ELSIUSSKOLAN ÄR SVERI-

största idrottsgymnasium, med
17 specialidrotter och 460
platser för elitidrottselever.
Per Nohr, sportchef i
Sirius Fotboll, tycker att det
är positivt att Celsiusskolan
är en stark idrottskola.
– Vi har ledare i Sirius
som är anställda på skolan
och vi har ett nära och
starkt samarbete med skolidrotten i Uppsala.
Martin Öhrstedt, klubbchef i Almtuna IS, fortsätter
på samma spår.
– Vi har jobbat hårt
för våra hockeyklasser
och hockeygymnasiet och
känner att samarbetet med
skolan fungerar bra. Vi
GES

sätter stor vikt i att våra
hockeyspelare får en så bra
skolutbildning som möjligt.
– Det här med Celsiusskolan är jättekul! Det
kommer att lyfta Uppsala
som idrottsstad, säger Erik
Pelling, vice ordförande i
Fritids- och naturvårdsnämnden.
Uppsala ut
som sportstad, och vad
saknas?
– Idrotten i Uppsala når
allt större framgångar men
stödet från kommunen kan
bli bättre. Ishockeyn saknar
en ny arena. Det handlar
inte bara om mer åskådarplatser utan framför allt om
bättre utrymmen för våra

MEN HUR STICKER

:25'Õ::::25'8336$/$6(

samarbetspartners, säger
Martin Öhrstedt.
Erik Pelling tycker att det
är en hel del som saknas i
staden.
– Engagerade ledare, stöd
från i kommunen genom
bidrag, bra anläggningar
och träningstider samt ett
bra samarbete med Uppsalas näringsliv är avgörande
faktorer för att Uppsala ska
bli en bättre idrottsstad.
– Kruxet är att få en
begränsad summa skattepengar att räcka till allt.
Om vi planerar smart, får
näringslivet att bidra och tar
tillvara de anläggningar vi
redan har så klarar vi det. •
Text: Christopher Hedin
Foto: Angelina Ljungberg

PPSALA ÄR KNAPPAST

Sveriges största
sportstad. Förvisso
blev det SM-guld för både
Storvreta (innebandy) och
Fyrisfjädern (badminton) i
våras men det är inte världens största sporter direkt,
vare sig idrottsmässigt eller
ekonomiskt.
Uppsalalag har inte heller
funnits i fotbollens och
ishockeyns högsta serier
sedan 1974 respektive 1963,
pinsamt! Det är helt enkelt
så att resurserna inte räcker
till.

NU HAR DÄREMOT kommunen
gått med på att bygga en
ny arena för fotbollen. Det
kommer lägligt eftersom
Studenternas inte håller för
spel i Superettan 2014.
Jag hoppas att detta är
starten för en förändring
eftersom mer
pengar har satsats
på kultur de
senaste åren
än sportfaciliteter. En
ny arena är
ett måste för
att Uppsala
ska komma
ikapp resten av
idrott-Sverige. •

µ

&KULVWRSKHU
+HGLQ

FKULVWRSKHU#ZRUGXSSVDODVH
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år skulle det
ta att se alla
videor på
Youtube.

7800(1
833
µ

6DELQD(O%HE
VDELQD#ZRUGXSSVDODVH

Ñ9DKXUYLVVWHGXGHW"Ñ
Ñ6£JGHWS£)HMVERRNÑ
$WWYDUDRQOLQHKDUEOLYLW

en så stor del av vår vardag att vi nästan tar
det för givet.
Lärare mejlar eleverna om läxorna,
chefen mejlar anställda om den nya projektplanen, för att inte tala om allt chattande som pågår, där man direkt kan ha en
konversation med personer på andra sidan
jordklotet.
Vi har Facebook (Fejsbook), som har
blivit en stor hit, inledningen på det nya
decenniet. Har man inte Fejsbook, ja då är

man så 2009. Nätet har kommit att bli en
stor del av vår kommunikation.
Vare sig vi väljer att vara anonyma eller
inte, kan vi posta och publicera våra olika
kulturella verk på nätet, såsom noveller,
låtar eller kortﬁlmer och på så sätt dela med
oss av det till miljontals andra.
Förut, när man ville imponera på någon
bjöd man denne att komma och kolla på
ens spelning. Sedan väntade man efteråt för
att fråga vad denne tyckte. Nu kan man
bara enkelt skicka en länk till Youtube, eller
varför inte Myspace, och direkt få kommentarerna i MSN-rutan, eller en ”tummen
upp” på klippet på Fejsbook.

ALLT DETTA HAR gjort att vi har en otroligt stor
tillgänglighet till nästan vad som helst på
nätet. Program som Voddler och Spotify gör
så att vi har tillgång till hundratals ﬁlmer
och skivor online. Men vad händer då, när
folk börjar se ﬁlmer på Voddler i stället för
att köpa eller hyra?
När folk börjar ladda ner eller lyssna på
musik online i stället för att köpa, påverkar
det mer än vad man kan tro.
Om man kollar listan för världens bästa
säljande album var det senast 2004 som en
artist sålde över 20 miljoner kopior. Artister
drabbas också när deras låtar spelas på
tänster som Spotify. Ersättningarna är minimala, där en miljon spelningar kan resultera
i knappt ett par tusenlappar till artisten. •

9DU
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6NLWEUD

Sigrid gillar HP7.

6FK\VVW

6NHSWLVN

µ

6NU¢S

Ser du del ett, så kommer
du att ha lika svårt som
jag att vänta på del två!

0XVLN
%LR

6SHO
0XVLN

0&5VHJUDUËLJHQ 6O£UI´UHJ£QJDUQD
0\&KHPLFDO5RPDQFH

&DOORI'XW\%ODFNRSV
)36

'$1*(5'$<6
381.52&.

Foto: Warner Bros, Double Negative, Nordisk ﬁlm, Universal music, Activision.

MY CHEMICAL ROMANCE har än
en gång segrat, nu med en
ny skiva kallad Danger
Days. När det kommer till
punkrock är bandet i fråga
helt klart stjärnor. Sen har vi
ju Gerard Ways röst som jag
är lite hemligt småkär i.
När jag först hörde deras
singel Na na na som de
släppte tidigare i år blev
jag en aning besviken – jag
kände att singeln inte höll
samma standard som de
tidigare, bara för att bli

motbevisad när det kompletta albumet släpptes.
Vissa låtar har lite små
betoningar av gamla låtar
som ger en nostalgikänsla,
men det är inget att noja
över, för det ger hela den
där den-här-låten-är-MCRkänslan, samtidigt som
skivan inte är lik någon av
deras tidigare.
Texterna är även väl
genomtänkta och något att
värdesätta.
Sabina El-Beb

TREYARCH HAR HELT klart gjort
ett av de bästa spelen i CoDserien, men ändå så känns
det lite för välbekant. Jag
gillar action lika mycket
som vem som helst, men det
ﬁnns en risk för tjatighet.
När det gäller story så
slår Black ops alla sina föregångare. Inte för att jag vill
avslöja för mycket, men du
spelar som en hemlig agent
(black op) under kalla kriget
som blir förhörd och du
styrs tillbaka av ﬂashbacks.

-RVK*UREDQ

'DQLHO$GDPV5D\

ENA SEKUNDEN ÄR du i Vietnam
och utför massmord till
Rolling Stones, och i nästa

,//80,1$7,216

./$66,6.7

69$579,772&+$//7'5(0(//$1
69(16.
323

så spränger du nazis i Ryssland.
För många är multiplayern varifrån den verkliga lyckan kommer. Det är
svårt att avgöra redan nu
om spelet kommer att bli en
succé eller inte, men hittills
så är jag förälskad – och
det gäller även det nazizombiemode som är tillbaka
i Black ops och inte kommer
att göra dig besviken!
Black ops är helt klart en
värdig efterträdare till sin
storebror (CoD 4) och kommer säkerligen att spelas tills
varenda handled är bruten.
Erik Cedervall

 [ VSHOFKDQQHOVS£<RXWXEH
\RXWXEHFRPXVHU+XVN\6WDUFUDIW

hur man gör
den klassiska musiken mer
ödmjuk och han vet hur
han ska charma sin publik.
Och lika väl har han lyckats
med detta album, med låtar
som Você existe em mim,
Straight to you och War at
home erövrar han åter min
decembermånad. Om ni är
hemligt förtjusta i klassisk
musik så borde ni önska
er Illuminations i julklapp,
och om inte det så är denna
skiva mitt julklappstips till
er. För julkänsla lyssna på
hans underbara album Noël.
Sara Louise Lindgren
JOSH GROBAN VET

”Snookarna”
Daniel Adams Ray och
Oskar Linnros har hamnat
relativt lika gällande sin
musik kan man inte komma
ifrån, men frågan är om
denna solodebut kan konkurera med sommarens mest
hyllade? Jo, det kan den.
Denna skiva innehåller
färgglad svensk pop, trevlig
musik bland annat inﬂuerad
av Daniels uppväxt i Kenya.
Och ja, alla spår är trevliga,
så trevliga att de åtminstone får mig att välja Team
Daniel.
Sara Louise Lindgren

ATT DE TVÅ
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Enligt mig de bästa Starcraft 2-kommentatorn i historien. Han
pratar informativt och tydligt men har även en bra mix av komedi.
\RXWXEHFRPXVHUPDFKLQLPD

En väldigt originell sida som låter amatörer ladda upp ﬁlmer de
har gjort genom olika spel. Ordet machinima betyder just det, ﬁlm
genom spel.
\RXWXEHFRPXVHU,*1HQWHUWDLQPHQW

Helt klart min favorit när det kommer till videorecensioner, men
de ger dig även de senaste nyheterna och tipsen inom all slags
media.
<RXWXEHFRPXVHUVHDQDQQHUV

En störtskön, vänlig och rolig kille som ger dig de bästa tipsen
och de mest underhållande klippen inom spel. Det är helt omöjligt
att inte gilla denna kille!
\RXWXEHFRPXVHU20)*FDWD

Jesse och Pride ger dig en absolut perfekt variation på personligheter som ger dig de allra nyaste inblickarna på World of
Warcrafts nya expansion Cataclysm.
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är inte bara så många Harry
Potterböcker det ﬁnns, utan också ett lyckotal i många kulturer,
viket märks på antalet världshav,
underverk, veckodagar och kaksorter på ett riktigt kafferep.



Den som utan tillstånd har lagt
upp till exempel ett klipp från ett
tv-program på Youtube har begått
ett brott. Men den som tittar eller
lyssnar riskerar inget straff.
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gratis
 [ online
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skapat ditt konto
så får du genast valet mellan
Royal army och National
army. Efter det väljer man
mellan tre olika klasser
nämligen soldier, gunner och
commando, som har var sin
egen och unika stil. Och det
som gör Battleﬁeld heroes så
bra är den simpla graﬁken
och det faktum att det spelas
direkt i webbläsaren.

NÄR DU HAR

.20(',

23-åriga Scott
när han famlar runt i
kyliga Toronto med väldigt
speciella kärleksproblem
i händerna: han träffar
och faller för den till synes
iskalla Ramona. Inget att
tappa hakan för kanske,
men för att kunna dejta
henne måste han slåss och
vinna mot hennes sju onda
ex – som alla har en särskild
superkraft. En hysterisk och
rätt så awkward ﬁlm fylld
med tv-spelsreferenser som
gör att det blir svårt att inte
dra i mungipan.
Nora Segerdahl

VI FÖLJER DEN

&RPEDWDUPV
)36

då
kommer du troligtvis att gilla
Combat arms. Du börjar med
att skapa din gubbe, väljer
namn och hur han/hon ska
se ut. När det är gjort så kan
du genast slänga dig in i en
match. När du sedan är klar
med matchen så belönas du
med GP och Exp. GP fungerar som pengar medan Exp
gör så att du levelar och kan
låsa upp nya funktioner.

GILLAR DU COUNTER-STRIKE,

/RUGRIWKHULQJVRQOLQH
00253*

klart det mest
välgjorda spelet i den här
listan och perfekt för dig som
gillar Sagan om ringen. Du
börjar med att välja klass, ras
och namn på din karaktär.
Du kan välja den stenhårda
dvärgen, den vackra alven,
den kloka människan eller
varför inte den unika hobbiten. Det ﬁnns hela nio klasser
att välja mellan, alla med sin
egen roll.
Erik Cedervall

LOTRO ÄR HELT
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I DEN SJUNDE ﬁlmen tar Harry,
Ron och Hermione oss
bort från Hogwarts och
ut i världen för att leta
horrokruxer i hopp om att
äntligen kunna bekämpa
Lord Voldemort.
På en resa långt ifrån
tryggheten får man följa
ungdomarna genom dramatiska möten och upptäckter,
och man får samtidigt se hur
deras försök att ta hand om
varandra och sig själva tär
på deras vänskap.

gång överträffar den nyaste
ﬁlmen den tidigare.
Jämfört med de tidigare
ﬁlmerna är den här väldigt
mörk och sorgsen men
också otroligt spännande
och fartfylld. Det absolut
bästa med ﬁlmen är att man
aldrig vet vad som kommer
näst, om man ska skrika,
skratta eller gråta.
Ser du del ett, så kommer
du att ha lika svårt som jag
att vänta på del två!
Sigrid Nordström
”HP8”, Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2, har premiär
15 juli 2011.

HARRY POTTER-FILMERNA BLIR bara
bättre och bättre. Gång på

7(;7

Uxbal,
en medelålders man som
jobbar inom den svarta
handeln i Spaniens tuffa
innerstad. Han kämpar med
att hålla affärerna i schack,
ta hand om sin manodepressiva, missbrukande exfru
och samtidigt försörja sina
två barn. Vi får tidigt veta
att Uxbal har cancer och
följa hans kamp med förnekelse och acceptans.
Filmen är väldigt tung
och säger så oändligt
mycket och lämnar en som
tittare berörd på ﬂera nivåer.
Tania Mukhtar

JAVIER BARDEM SPELAR
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Du som vill elitsatsa på idrott kan
kombinera det med studier.
Du som vill kombinera studier med en
proﬁlidrott har möjlighet att göra det.

1º$FMTJVT
TLPMBO 
TºLMBSU
Celsiusskolan är
Sveriges största
gymnasium med
idrottsinriktning.
• Elitidrott:460 platser
inom 17 specialidrotter.
700 poäng idrott.
• Proﬁlidrott:70 olika
proﬁlidrotter. 300
poäng idrott.

UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
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Abrunn: punk på
svenska
Apples in the
Ground: spelar
enligt sig själva i
genren alternativt/
indie/surf
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Har på
r
låta tify!
Spo

Tissue Issue har spelat live ett år, och har fem låtar
på Spotify. Men vilka är de?
Text: Tania Mukhtar • Foto: Sara Louise Lindgren
I bandet: Simon Bergström: gitarr, backupsång, Jonathan Gustafsson: bas, Isak
Eklöv: trummor, Axel Tovedal: sång och
gitarr, Mattias Bertolino: gitarr.
Bildades: oktober 2008.
Genre: alternativ rock.
Myspace: myspace.com/tissueissue

Tissue Issue ner i den
svarta soffan efter fotograferingen ute
i det soliga vintervädret. Vi har stämt
träff på Rosendalsgymnasiet och bandmedlemmarna är taggade när vi drar
igång intervjun.

HUTTRANDE SLÅR SIG

Hur bildades bandet?
– Under ett skolarbete skulle vi skriva
en låt med sagotema och då hamnade

vi i samma grupp, förklarar Simon.
– Efter det så började vi spela lite
ihop lite, och ja, det var så det började.
Vem skriver musiken?
– Alla, säger Mattias och de andra
nickar instämmande.
– Några av oss kan börja skriva lite,
sedan bearbetar vi låten tillsammans.
Hur ser era framtidsplaner ut?
– Vi fortsätter nog spela, jag och
Mattias har tittat lite på att åka till
Tyskland nästa sommar på turné, säger
Simon.
Vad är det bästa med att spela live?
– Kicken, svarar Axel. Och det är alltid

roligt med respons från publiken.
– När det går bra, så känns det,
säger Simon, och när detaljerna i en
låt sitter, riktigt bra kan man lägga till
specialgrejor. Då är det kul när man
ser att publiken lägger märke till det.
Vad är det pinsammaste ni gjort?
– Det är för mycket, haha!
Då de slutligen bestämmer sig för en
händelse är det Axel som berättar:
– Jag hade förberett ett skämt. Då
jag presenterade bandet så avslutade
jag med Isak, vår trummis, och sa
”han är orienterare, alltså taktfast,
uthållig och hittar alltid rätt. Det ni,
ﬂickor!” Ingen rörde en min. Man
kunde nästan höra syrsorna! •
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Möten på internet kommer aldrig
att kunna ersätta verkligheten. Det
personliga mötet är extremt viktigt!

6RQMD:LQNHUW
VRQMD#ZRUGXSSVDODVH

Du kan
göra skillnad

V

göra om internet eller
till och med elektriciteten plötsligt försvann? Skulle vi överleva?
Utan internet skulle vi förmodligen överleva, men det skulle försvåra
många saker, som till exempel att hålla
kontakten med folk.
Utan el skulle vi få riktigt stora
problem, vi skulle inte kunna resa någonstans, inte laga varm mat och inte
ens ha tillgång till varmt vatten. Listan
kan göras lång.
AD SKULLE VI

DE FLESTA MÄNNISKOR som lever i dagens
samhälle tar elektriciteten för given.
Därför är det kanske svårt att föreställa
sig att det fortfarande är väldigt många
som lever utan denna bekvämlighet,
som får gå ﬂera kilometer för att få
vatten varje dag och förmodligen aldrig
har haft tillgång till internet.
ALLA HAR FÖRMODLIGEN hört detta förut,
men kan du föreställa dig det? Och
skulle du vilja leva på det här sättet?
Om du svarar nej kanske det är dags
att börja tänka på varför våra resurser
är så orättvist fördelade och hur det
kan vara möjligt att bara en del av
befolkningen har det riktigt bra medan
andra fortfarande ha svårigheter att
livnära sig för dagen.
Varför kan vi inte bara göra vår
värld mer rättvis? Och vad skulle du
kunna göra för att förbättra vår värld?
För du kan göra skillnad! •

Facebookpolitikern
Kändis

Ålder: 18 år
Gör: är Sveriges yngste
riksdagsledamot någonsin
(M). Studieuppehåll från
Handelshögskolan.

Bor: Stockholm
Känd för: ﬁck MTV:s
internationella fredspris
2007 efter att ha använt
Facebook till att samla
12 000 personer i protest
mot gatuvåld. Har över
110 000 medlemmar i
sin Facebookgrupp.

Vad ﬁck dig att starta
Facebookgruppen
mot gatuvåld?
– Det var en händelse på
Kungsholmen, jag ﬁck nog
och ville visa min avsky
mot våldet. För mig var
Facebook väldigt aktuellt
vid den tiden, det var ett
passande medium för att
nå ut till folk brett och väldigt snabbt. Jag hade nog
inte nått ut till så många
människor i så många
åldrar om jag inte använt
mig av just Facebook.
Hur tänker du kring
möjligheter att an-

vända nätet för att
påverka?
– Internet är jättebra för att
man ska nå ut snabbt till
en bred målgrupp, allt från
unga till gamla. Man kan
sprida mycket information
snabbt och det ger snabbt
en tydlig effekt. Men möten
och samlingar på internet
kommer aldrig att kunna
ersätta verkligheten. Det
personliga mötet är extremt
viktigt! Ett annat problem är
att man bara blir kortvarigt
engagerad.
Arbetar du vidare
med frågorna?

Anton Abele

:25'Õ::::25'8336$/$6(

– Absolut. Att stoppa
gatuvåldet är en av mina
främsta frågor inom politiken. Jag har under åren
snappat upp andra ämnen
som intresserar mig som
arbete, skola och trygghet.
Jag tycker att de kopplas
till gatuvåldet och därför är
viktiga att satsa på.
Finns det något
samband mellan
uppmärksamheten du ﬁck från
Facebookgruppen
och att du nu är
politiker?
– Ja, jag har inte alltid
velat bli politiker. När
incidenten på Kungsholmen
hände var jag i den åldern
att jag hemskt gärna villa
påverka och för att kunna
påverka behövde jag göra
mitt namn igenkänt. Nu tar
folk mig på allvar och jag
kan förmedla mina åsikter
och påverka.
Text: Sigrid Nordström
Foto: Andreas Wanitzky
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Gossip time
med APU-are
ort
Skvaller om Hannes Ko
a Hannes
kriv
bes
n
Gul. Så kan ma
or, byxor,
mp
stru
la
Gu
.
med ett ord
han inte nörtröjor, you name it. När
på ishockey
han
dar Photoshop tittar
själv. På
la
spe
att
men är för lat för
resten
på
ber
llfe
ga
han
r
Word reta
ingen.
tidn
till
av gänget och illustrerar

Skvaller om Johanna Malinen
Johanna är en glad och pessimistisk tjej som är kär i sina töntiga
Iphone-spel och hatar att sova
ensam. På Word är hon ofta sur
när hon tvingas vänta på samtal
från upptagna och sura gubbar
samt skriver till tidningen.

Skvaller om Polat
Akgül
Polat är en virrig lite
n ﬁgur så till den
grad att han inte en
s klarar av hänga
gubbe, trots mång
a tappra försök. Br
a
på att skriva och pr
ata politik, men ha
r
nog ingen framtid
som telefonförsäljare. På Word snatt
ar han mandarine
r
från styrelsen och
läser Aftonbladet
på
webben.

SVAR TILL SID 20
Handla på nätet: Blocket
Rötter i Youtube: Justin Bieber
Bloggtjej: Kenza
Hemsida: Facebook



ar just nu
Dessutom APU:
berg och
ng
Angelina Lju
, som du kan
an
stm
Cecilia Ö
numret.
läsa om i förra

om Tove Wendelin
Skvaller
sagt så
ingen fritid, eller rättare
Tove har
nes partner
hen
är
an
latt
Ritp
s.
är hennes fritid att åka bus
alltid
ionen, även om de inte
in crime även på redakt
birds på
gry
An
hon
Word spelar
kommer helt överens. På
öp.
mk
He
från
r pastasallad
Hannes telefon och äte

word-uppsala.se
facebook.com/
tidningenword
Skriv i Spotifys sökfält:
spotify:user:tidningenword
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Kontantfritt
på bussarna
från 12 december
Från och med den 12 december reser du kontantfritt i hela
Uppsala län med våra bussar. Det innebär att resan ska köpas
innan du går på bussen hos ditt försäljningsombud eller i en
biljettautomat. Det enklaste och billigaste sättet att resa är
med ett busskort. Ett annat smart och snabbt sätt är att köpa
en SMS-biljett!

SMS-biljett

Försäljningsombud

Biljettautomat

Mer information på vår hemsida ul.se eller via UL Kundtjänst 0771-14 14 14
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