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omslagsfoto

Tema: Gratis

Victoria Jacob

Victoria Jacob och Anton Gustafsson
har varit tillsammans i nästan tre år. De berättar
hur det funkar.
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HÖR AV DIG
ELLER
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Word
görs av
gymnasie
elever i Uppsala.
Vill du vara med?

► mejla red@word-uppsala.se
► sms:a 070-645 31 41

facebook.com/tidningenword
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Foto (uppifrån): Victoria Jacob, Ellen Pan, Linnéa Norman, Lova Delfin, Karin Karlsson, Karin Karlsson
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20 Frågor & svar
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25 Kultur
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28 Politik
29 Politik
30 Kändis
31 QR-koder

Gnäll inte – gratis är bra!

Vilken volontär är du?

Modeprofil och stil.

Gör en insats, jobba gratis.

Fokus på Lundellska.

Vi pratar med Wikipedia.

Vad borde vara gratis?

Kaféer för plugg – finns de?

Våra experter svarar.

Recensioner.

Demo: The Motion.

Vi testar klättring.

Piratpartisten talar.

Ung i Uppsala.

TV-gladiatorn Phoenix.

Alla länkar som finns i tidningen,
direkt i din smartphone.

som är gratis i Sverige, och med gratis menar jag
att oberoende av vem du är och hur mycket pengar du har, så får
du ungefär samma möjlighet som alla andra.
Vi har till exempel gratis skola, gratis universitet, gratis tand
vård för unga, och gratis bibliotek. Självklart betalas detta med
skatt, men min poäng är att alla få ta del av det.
Det är saker som de flesta i Sverige tar för givet att vi har, och
det gnälls väldigt mycket över dessa gratissaker.
Det gnälls om att det tar för lång tid att få komma till sjuk
huset, om åldringsvården och framför allt så gnäller vi ”skol
ungdomar” (mig inkluderat) om skolmaten.
vi har mycket

Fyra jobbar för hemlösa.
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Inte-missahändelser
i vår
UKM
24–25 mars är det dags
(IGEN!) för ung kultur att
mötas i talangjakten som
inte är en tävling. Sista
anmälningsdag 9 mars på
ukm.se

Footloose
På Bolands musikal – i år
Footloose från 1998 – får
vi vänta ända till 21 april,
men ...

Jekyll och Hyde
... Katedralskolans musikal
(den hiskliga historien om
doktor Jekyll som förvand
las till den grymme mister
Hyde) har premiär redan 29
februari på Katedralskolan.

Romeo och Julia
Stadsteaterns uppsättning
av klassikernas klassiker är
så bra att vi bara vill ösa
superlativ runt omkring oss.
Går bara till den 3 mars.
Skynda!

just att de är gratis som gör att man inte upp
skattat dessa saker lika mycket. Man tar dem för givna, och ser
bara det negativa med systemet.
Jag tror däremot att många som inte har samma system som vi
skulle tycka att det vore underbart.
Jag har själv kommit från en skola där man inte fick skolmaten,
och kommer ihåg att jag uppskattade maten väldigt mycket här i
Sverige. Men jag antar att jag också har vant mig, börjat ta skol
maten för given – och med det kom också gnället.
kanske är det

fel att gnälla lite grann. Att det är gratis innebär ju
inte att det är bra, och allt går att förbättra. Men allt som allt har
de flesta det ganska bra i Sverige, tack vare systemet, med tanke
på att man kan få den sjukvård man behöver, eller välja den ut
bildning man vill, oavsett hur mycket pengar
man har.
I stället för att gnälla om att
potatisen inte alltid är perfekt kokt,
eller att man inte får komma till
sjukhuset förrän efter en vecka, så
kanske man kan tänka att – fan vad
bra att vi har det system vi har.
det är inte

ett tag på alla
de länder som inte har ett lika
bra system som vi har i Sverige,
ett system som trots alla sina
brister försöker ta hand om alla
människor i det här landet, inte
bara de rika och privilegierade.
Jag säger inte att man inte
ska försöka förbättra, jag bara
tycker att man ibland kan visa
lite mer uppskattning. Systemet
mår inte vara perfekt, men det
är värt att tacka för.
för bara fundera

Jag antar att jag har vant mig,
börjat ta skolmaten för given –
och med det kom också gnället.

Sonja Winkert
om att gilla gratis
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kontakt

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

HEJ REDAKTIONEN:
Vad tycker du borde vara gratis?

Redaktörer

Redaktion i detta nummer

ansvarig utgivare

Ida B Lindman
ida.lindman@dinbarnombudsman.nu
chefredaktör, layout, annonser

Mårten Markne
red@word-uppsala.se
information för annonsörer

word-uppsala.se/annons
tryck

Elanders

ellen pan

Feature
ellen.pan@word-uppsala.se
Har hand om mode, test,
diverse intervjuer.
Gymkort borde vara gratis!

adam hultén

agnes nycander

andréas vadian

anna hall

david ohlsson

Skribent
Gymkort.

Skribent

Fotograf
Parkering, sjukvård, busskort
för ALLA inom
skolan.

Skribent
Sms! Utan
Comviq =
socialt ut
mobbad.

Radiopratare
Allt som har
med plugg
och studier att
göra.

erik cedervall

hannes koort

polat akgül

Skribent,
illustratör
Frukt!

johanna
norling

karin karlsson

Skribent
Kunskap, alltså
inte Acta.

Fotograf
Studentboenden, internettillgång och
p-piller!

Skribent
Kollektivtrafik,
gymkort
och fritids
aktiviteter.

tova
gustavsson
flygt

pantea
saramolki

sonja winkert

leila sabzevari

Skribent
Bussar och
utbildning.

Skribent
Att ta körkort
för alla under
22 år!

issn

1654-0808
word görs av unga för unga. Word är

en kanal mellan ungdomar i Uppsala:
ett brett medium som ger en känsla för
sammanhang och sammanhållning. Word
vill förstärka ungas känsla av och insikt i
att vara medborgare i Uppsala, och därmed
stärka deras möjlighet till inflytande och
delaktighet i samhällslivet. Word är också
en kanal mellan unga och beslutsfattare i
kommunen i och med att Word innehåller
samhällsinformation på ungas egna villkor
och bjuder in till dialog.
Word har funnits sedan 2006 och läses
av hälften av gymnasieungdomarna i
Uppsala (läsarundersökning 2011). Läsarna
är både killar (42 %) och tjejer (58 %). Word
finns på alla gymnasieskolor i Uppsala och kan också läsas på folkbibliotek,
fritidsgårdar m fl ställen. Word ges ut av
Barnombudsmannen i Uppsala, en ideell
förening. Vi får stöd från socialnämnden
för barn och unga samt utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden i Uppsala
kommun.

hannah ax

Manager
hannah@word-uppsala.se
Fixar event och så att
tidningen kommer ut till läsarna och tycker att avokado
och kortisonsalvor ska vara
gratis.
nadia chache

Samhälle och politik
nadia@word-uppsala.se
Håller i politiksidorna
och tycker att offentliga toaletter, borde vara
gratis. Barnsligt att betala
5 kronor.

victoria jansson

Kultur
victoria@word-uppsala.se
Håller koll på film, musik
och sådant och tycker att
hallon borde vara gratis,
året runt.
mårten markne

word trycks av Elanders som är

Svanen-certifierat. Papperet (som
heter Multiart silk) uppfyller
Svanens kriterier. Därför kan vi
Svanenmärka Word. Vi klimat
kompenserar trycksaksproduktio
nen och kan därför märka Word
med Klimatneutral produkt.

Skribent
Bussen!

Chefredaktör
red@word-uppsala.se
Ser till att det blir en
tidning av alla idéer, texter
och bilder, och tycker att
vatten ska vara gratis.

Fotograf
Provrörs
befruktning.

Skribent
Ben & Jerry’s
glass och
tandtråd.

5

praktikanter

dessutom medverkar

Julia Jennerstig, Linnéa Lund,
Lova Delfin, Rebecca Karlén.

The soundtrack of #31
lyssna
Lyssna på den här och en
massa andra bra spellistor.

sofia lagerström (GUC) Choklad! fredrik
pettersson (john bauer) Parkering! rebecca
gustafsson (GUC) Kollektivtrafik, sjukvård,

gymkort, parkering. jonas ytterström (GUC)
Coca-Cola. linnéa norman (john bauer) UL-kort,
körkort och festivaler.

word#31

featureredaktör
ellen pan

ellen.pan@word-uppsala.se

I STAN 5
ungdom

Välgörare
DE ARBETAR FÖR HEMLÖSA:

En del blir förvånade och
tror att unga inte kan
påverka.
Berätta om ert projekt!

Vad har varit svårast med arbetet?

– Vi inspirerades av Missionskyr
kans julbord som de arrangerar för
hemlösa. Vi ska organisera ett påsk
bord med mat, underhållning och
gemenskap, för hemlösa och andra
som söker stöd och gemenskap.
Det ska äga rum i Missionskyrkans
lokaler och maten ska vi försöka
finansiera med sponsorer.

– I början stötte vi på mycket
motstånd, till exempel hade vi svårt
att hitta en lokal och få tillstånd att
laga maten. Men det släppte när vi
kom i kontakt med Missionskyrkan,
de har varit till stor hjälp.

Varför gör ni det här?
– Vi läser en kurs som går ut på att
man ska driva ett projektarbete.
Eftersom vår linje handlar om vård
ville vi göra något för utsatta män
niskor och göra skillnad lokalt. Vår
skola ligger mittemot en kyrka och
vi stöter dagligen på missbrukare
och hemlösa som söker hjälp och
stöd.

Vad hoppas ni att detta ska leda till?
– Vi vill underlätta för utsatta
personer och ge dem något kul. För
hoppningsvis kommer människor
att inspireras av projektet.

Vad har varit roligast?

ELIN MÅRTENSSON, MARIE
UNETEG, FRIDA NITKA,
MARTIN COLM

Gör: Går trean i omvårdnad
på Cultus och driver ett
välgörenhetsprojekt.

– Att göra något nytt och att få ta
eget ansvar. Det är kul att kunna
bestämma själv.

Hur har projektet blivit bemött?
– En del blir förvånade och tror att
unga inte kan påverka. Men för det
mesta har vi bara blivit positivt
bemötta.

Har ni några tips på hur man kan
hjälpa utsatta människor i vardagen?
– Det finns många välgörenhets
organisationer som ständigt behö
ver nya volontärarbetare. Allt man
gör hjälper, oavsett om det är stort
eller smått!
Text: Ellen Pan
Foto: Tova Gustavsson Flygt
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featureredaktör
ellen pan

ellen.pan@word-uppsala.se

Vilken vo
Text Johanna Norling
Illustration Lova Delfin
Med hjälp av dessa frågor kan du
ta reda på om du passar bäst för att
ta hand om övergivna katter eller
återuppbygga byar som förstörts i
naturkatastrofer!

En äldre man stiger på
den fulla bussen. Du har
sittplats, vad gör du?

Det är fredag och helgen väntar, hur har du
planerat?

D Flyttar mig givetvis och ler artigt
för att visa min respekt för den
äldre generationen.
A Flyttar mig, men ägnar hela buss
resan åt att predika för den äldre
mannen om isbjörnarnas hårda liv.
B Sitter kvar, är trött efter skolan.
Jag menar, gubben är väl ändå
pensionär? Men erbjuder mig att
pimpa hans käpp.
C Flyttar mig genast och erbjuder
åldringen en hälsokontroll på köpet.

D Jobbar hela helgen, men efter
jobbet tränar jag och träffar en
massa kompisar.
B Ska inte göra någonting alls!
Helgerna är till för att sova! Eller
... hinner nog med lite fest också ...
eller mycket ... kanske ...
A I helgen ska jag ha insamling för
räddningen av tigerräkor!
C På lördag har jag en hjärt- och
lungräddningskurs, söndag ska jag
plugga medicinska termer på latin.

Vilket är ditt favoritämne i
skolan?
B Praktiska lektioner.
C Matematik och naturkunskap är
klara favoriter!
A Jag gillar språk.
D Samhällskunskap är det roligaste.

Vilka av dessa tre ord
stämmer bäst in på dig?
D Glad, social, jordnära.
C Tystlåten, rolig, smart.
B Smart, händig, tillbakadragen.
A Omtänksam, hjälpsam, positiv.

Du zappar runt på tv:n, vad vill du helst kolla på?
A Mitt i naturen, så mysigt program!
C Fråga doktorn, har inte missat ett program!
D Jag gillar att titta på olika galor där man får ringa in och skänka pengar
till välgörenhet.
B Följer alla serier som går! Bäst är Vampire diaries.

Vilket land skulle du gärna besöka om du fick chansen?
D Någonstans i Afrika! Tänk att ta del av en helt annan kultur och träffa
underbara människor!
A Skulle vilja komma i kontakt med alla coola djur i Australien!
B Gillar inte att resa direkt ... Sverige är okej! Men Finland kanske?
C Vill resa jorden runt! Besöka sjukhus och se deras läkarutrustningar.

word#31
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olontär är du?

Volontärjobb
i Uppsala
Se sidan 11.

A Djurälskaren Dan

B Händiga Hubert

Du älskar allt med naturen och
intresserar dig mycket för djuren.
Ökningen av utrotningshotade
djurarter skakar dig.
Dig hittar man i olika demonstra
tioner och du jobbar även starkt
med att väcka folks intresse för
djuren. Du siktar högt i skolan och
har mycket fina betyg.
Din ringsingnal på mobilen
växlar mellan fågelkvitter och nöffnöff-ljud. Ditt jobb är solkart – fort
sätt som du gör! ALLT FÖR DJUREN
står det på din beskrivning om dig
själv på din Facebook.

Du kan allt av praktiska
saker. Svenska och matematik
är inget för dig utan du gillar att
arbeta med händerna.
På din fritid bygger du på en
häftig lådbil som du gärna anländer
i till helgens fester. I ditt rum finns
skisser över projekt och du är ett rik
tigt snille i din speciella nisch.
Du är en livsnjutare som gillar att
ha roligt. Du intresserar dig mycket
för arkitektur, och det är drömyrket
för din framtid. Du skulle passa
bra att jobba i städer som blivit
förstörda av naturkatastrofer, med
din händighet och din ständiga
idéspruta.

Här har vi Greenpeace som värnar om
naturen på ett actionfyllt sätt. WWF
jobbar också hårt med att ta hand om
djuren, sök dig dit!

På volontarresor.se hittar du en rad
olika jobb för dig som är händig!

C Doktor Doris

D Sociala Sonja

Sedan du var fyra år och fick
ditt första plaststetoskop har du
drömt om att arbeta inom sjuk
vården. Du spenderar all ledig tid
med att lära dig mer om läkaryrket.
Du har gått extra latinkurser enbart
för att förstå allt.
Att du experimenterat sent på
ditt rum för att hitta nya boteme
del är inget konstigt. Din familj
har genomgått närmare hundra
hälsokontroller, som du är kanon
på! Med dina omtänksamma och
bra egenskaper skulle ett volontär
uppdrag som sjukvårdare passa dig
perfekt.

Du går och lägger dig på
kvällen med ett leende på läpparna
och längtar till morgondagens
bravader! Du vaknar dagen därpå
med samma leende. Du är en social
person som älskar att sprida glädje.
Det bästa du vet är att hjälpa
folk, och om läxan är svår är det till
dig folk kommer för att fråga – dels
för din smarthet och dels för din
otroliga utlärningsförmåga! Du
skulle passa perfekt som lärare eller
som anställd på ett barnhem, där
du får träffa mycket människor och
sprida din glädje och kunskap.

Projects Abroad har mycket jobb i form
att arbeta inom sjukvården.

Du kan vända dig till Röda Korset för
mer information och hitta vad som
skulle passa dig.

#31word

8 MODE
stil

featureredaktör
ellen pan

ellen.pan@word-uppsala.se

Gammalt är
som nytt

Blommigt 60-tal

Ring in
det nya och ring ut det gamla.
Detta är strofer som vi möts av
i slutet av varje år då klockan
närmar sig tolvslaget på ny
årsaftons kväll. Textraderna
från Tennysons Nyårsklockan
uppmanar oss att glömma vad
som gammalt är och att vända
blad.
Men jag gjorde precis tvärt
om – åtminstone klädmässigt.
I stället för att spendera jul
pengarna på nya kläder under
mellandagsrean, så började
jag gräva bland det gamla jag
redan hade i garderoben.
ring, klocka ring.

det känts
mer oattraktivt att gå och
shoppa nytt. Förutom den
negativa miljöpåverkan och
den ekande tomma plånboken,
så kändes det äcklande att
införskaffa nytt efter att ha
avslutat 2011 med en helgdag
så färgad av konsumtion.
Mycket av det jag hittade
var av tveksam kaliber. Men
mycket så fantastiskt fint
också, sådant som av någon
outgrundlig anledning råkat
hamna allra längst bak i garde
roben.
Gamla urblekta skjortor,
stentvättade jeans och en
charmig t-shirt med John F
Kennedy bärande en mus
tasch. Man bara hör ju hur
grymt det låter. Då kläder allt
som oftast är lätt och snabbt
utbytbara kändes det näst in
till hälsosamt att plocka
fram gammalt igen.

modebloggaren lisen edwardsson är en vintagetokig
tjej som för något år sedan gjorde ett byxuppror.
Man ser aldrig henne bära ett gammalt hederligt
par jeans, i stället lever hon livet i klänningar och
kjolar. Hennes stil är starkt 60-tals-influerad och
med tre ord skulle Lisen beskriva sin stil som just
blommig, vintage och klänningar.

Så vad är då det absolut bästa med kläder?

aldrig förr hade

är inte
alltid till för att
vända blad. Det kan
lika gärna handla
om att ta fram nå
got gammalt, sedan
länge förträngt, och
ta vara på det igen.
ett nytt år

Anna Hall
om att plocka fram det gamla
word#31
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Mode
profilen

– Kläder är det bästa jag vet, det är min
passion. När jag går på stan tänker
LISEN EDWARDSSON
jag ”är det i dag jag ska hitta det
Ålder: 17 år
där fyndet?”
Pluggar: I Deutsche Klasse på
– Dessutom är det ett så enkelt
Katedralskolan
uttryckssätt. Man kan sprida ett
Blogg: absolutlisen.se
budskap genom att bara bära
ett plagg. Det är så lätt att bara
sätta på sig något och därmed ge
omvärlden en inblick i vem man är
som människa.
Lisens främsta inspirationskällor är gamla
filmer och fotografier men också bloggar. Hon
bloggar själv på absolutlisen.se där hon försöker
inspirera människor så som hon själv blir inspire
rad av alla de 80 bloggarna hon följer.
I hennes egen blogg sker uppdateringar vid
behov. Målet för bloggen i framtiden är att pu
blicera längre, egenskrivna texter då bloggen nu
främst fokuserar på foton.
Text: Leila Sabzevari
Foto: Karin Karlsson

aktuellt i stan

Event

Den 23 mars anordnar tre
Katedral-tjejer Fashion for
sustainable development –
en miljövänlig modevisning
på Vox Publicum.
Visningen kommer att
marknadsföra ekologiskt
hållbara kläder för många
olika karaktärer från lokala
butiker såväl som tjejernas
egna garderober.
Bland sponsorerna finner
vi välkända butiker i stan.

Butik

Blogg

Följ St Persgatan över järn
vägen och du finner Chez
Simone, en exklusiv un
dangömd vintagebutik. Här
trängs noggrant utvalda
festklänningar med unika
accessoarer och lyxiga
märkeskläder. Butiken har
relativt höga priser jämfört
med andra second handbutiker men letar man så
kan man fynda!

Vi förutspår en lysande
framtid för Amanda
Rosende, begåvade upp
salatjejen som vann St
Pergallerians bloggtävling
och dessutom har jobbat
som fotograf på Word. Hon
öppnar en värld av inspire
rande fotografier, mode och
sminktips i sin blogg.
► stper.se/author/
amandarosende
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Stil

Text: Rebecca Gustafsson
Foto: Karin Karlsson

Christopher
Curling
Vad inspireras du av?
Hur folk inom hiphop
klädde sig på 80- och
90-talet, men också till
viss del av hur de klär sig
i dag.
Vad kommer du att
bära i vår?
En Starter-snapbackkeps, förhoppningsvis
en Bape-tjocktröja, jeans
och ett par Air Jordan IV.
Keps Los Angeles Kingssnapback, från Ebay.
Glasögon Carlings.
Kassettbandshals
band Hemmagjort.
Jacka Chicago Bulls.
Tjocktröja H&M.
Byxor Cheap Monday.
Skor Air Jordan III från
Ebay.

Bave Amin

Vad inspireras du av?
Modeikoner och män
niskor ute på stan.
Vad kommer du att
bära i vår?
I vår kommer jag att
rocka med mycket snap
backskepsar, kedjor och
denim.
Keps Vintage Chicago
Bulls Snapback .
Glasögon Ray-Ban
Wayfarers.
T-shirt The Local Firm.
Jacka Weekday.
Kedjor Ärvda.
Kavaj Acne.
Byxor Cédric Jaquemyn.
Skor Dr Martens.

#31word
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Bakom varje billigt reaplagg står en underbetald,
asiatisk textilarbetare. Att gilla kläder och samtidigt
bry sig om sina medmänniskor är inte det lättaste.

Snällare mode

32

Text: Julia Jennerstig
Ill: Sofia Lagerström

timmar per dygn måste en
textilarbetare i Bangladesh
arbeta för att få ihop en lön
som räcker till boende, mat,
skola till barnen och andra
grundläggande saker. Och det
är ju omöjligt, eller hur?

Visste du att ...

De lägsta lönerna i de länder som
våra kläder kommer från är i
genomsnitt inte ens hälften av en
lön som man kan klara sig på i de
olika länderna. De som syr våra
kläder måste jobba mycket övertid,
ända upp till 16 timmar per dag,

... en textilarbetare i Bang

enligt Rena Kläder, ett nätverk som
arbetar för att sprida kunskap om
klädindustrin och hur den fungerar.
– Att sluta handla kläder hjälper

inte de underbetalda arbetarna,
eftersom då får de inget jobb alls,
säger Christopher Riddselius på
Rena kläder.

ladesh måste jobba tre
timmar för att få ihop en lön
som räcker till ett kilo ris, medan en
textilarbetare i Sverige får ihop ett
kilo ris på 4,3 minuter?

Ja, men vad ska man göra då?
Tyvärr finns det ingen quick fix på
problemen i klädindustrin. Som
klädköpare måste du engagera dig
för att bidra till förändring. Men det
behöver inte vara så svårt.

– Man kan ställa krav på före
tagen som producerar kläder, och
ställa frågor. En del klädkedjor har
kommit längre i etik och villkor för
textilarbetarna än andra, säger

Christopher Riddselius på nätverket
Rena kläder.
Hos Fair Wear Foundation kan
man läsa ingående rapporter om
hur branschen ser ut.

1 Har du koll på varifrån dina kläder kommer? 2 Spelar det roll för dig hur arbetarna har det?
3 Skulle du kunna betala mer för kläder så att arbetarna kan ha det bra?

Bill Lundberg
19 år
1 Ingen aning.
2 Ja, så klart!
3 Självklart

Louise Howe, 20 år
1 Nej, faktiskt inte.
2 Ja.
3 Det skulle jag kunna tänka
mig.

Jesper Nilson, 16 år
1 Inte alls.
2 Inget jag har tänkt på,
men det är klart att det
spelar roll.
3 Ja.

Emma Strand
16 år
1 Ingen aning.
2 Ja, så klart.
3 Ja.

ningar
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ä
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Vi har hög
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n
e
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n
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Och så klart, fråga
personalen i buti
kerna hur arbetarna
i deras fabriker har
det.
Text: Fredrik Pettersson
Foto: Jonas Ytterström och Linnéa Lund

Evelina Winder, 16 år
1 Nej.
2 Ja, det gör det väl?
3 Jo, det skulle jag kunna
tänka mig.

uppsala
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volontärjobb
Att arbeta som volontär innebär att utföra en insats
för en medmänniska (eller ett med-djur) utan att få
betalt. Det finns hur många verksamheter som helst
som behöver frivilligarbetare. Här är några.

Gör en insats
– jobba gratis

Fanny Pérez Aronsson, Jenny Thorold och
Lena Norberg är aktiva inom Uppsala Tjejjour.

Uppsala Tjejjour

fantastiska arbete som de utför,
men tyvärr finns inte pengarna.
Det finns också bra saker med
att jobba ideellt. Vi gör det
här för att vi brinner för det,
och organiseringen gör att vi
strävar efter att alla
ha lika mycket
Vi gör det här för att vi ska
makt inom vår tjej
jour, säger Amanda
brinner för det.
Bondesson.
De som är aktiva
Amanda Bondesson,
inom Uppsala Tjej
Uppsala Tjejjour
jour har tystnads
löfte och ska alltid
utgå ifrån vad tjejen som söker
Uppsala Tjejjour har varit
hjälp själv vill.
aktiv i sex år. Jouren jobbar
Utöver jourverksamheten
med stöd för alla som defi
jobbar besöker jourtjejerna
nierar sig som tjej. De stödjer
skolor, festivaler, evenemang
tjejer på internet via chatt och
och konferenser där de bland
frågelåda, men tjejer kan också
annat pratar om känslor, själv
ringa eller besöka jouren. Som
känsla, relationer, sexuellt våld,
jourtjej – som volontärerna i
gränssättning och värderingar.
jouren kallas – kan man också
Jourtjej kan man bli om man
följa med till skolan, ungdoms
definierar sig som tjej och är
mottagningen eller polisen.
över 18 år.
– Vi skulle gärna ge våra
jourtjejer ersättning för det
► uppsalatjejjour.se
jag tycker det är helt fantas
tiskt att jobba i en tjejjour, för
det viktigaste är att vi jobbar
för de saker som vi brinner för,
berättar Amanda Bondesson
från Uppsala Tjejjour.

–

Text: Rebecca Gustafsson
Foto: Mårten Markne, Jimmy Ly, Linnéa
Norman, Benson Kua/Creative Commons

Uppsala Pride

Uppsala katthem

på uppsala pridefestival finns alla

på uppsala katthem tas hemlösa katter

möjliga typer av volontärjobb.
Man kan bidra med sovplats till
någon av festivalens gäster, vara
med och boka programmet och
mycket annat. Som tack får man
fritt inträde på festivalen, som hålls
i mitten av maj.
► uppsalapride.se

om hand. Nu finns där över 200
k atter som behöver nya ägare och
hem.
Frivilligarbetare finns på hemmet
under eftermiddagar och helger,
och katthemmet är beroende av
volontärarbetarna. Man kan också
ställa upp som ”jourhem,” då en av
kathemmets katter får bo i ens hem
för längre eller kortare tid.
– Det är fantastiskt att det finns
människor som vill jobba volontärt,
som vill ställa upp på det här sättet
att arbeta med alla dessa katter,
säger Leila Söderlund på Uppsala
katthem.
Katthemmet kom till som en
förening under 2004 efter att en
person som i dag jobbar på Uppsala
katthem på eget initiativ började
ta hand om hemlösa katter. Själva
katthemmet startades i juni 2007.
► uppsalakatthem.com

Mattecentrum
mattecentrum har funnits i Uppsala i

tre år och finns dessutom i 16 andra
städer. Mattecentrum kom till för
att hjälpa barn och unga som inte
kan få hjälp hemifrån, inte har råd
eller inte vill betala för hjälp med
matteläxan. Målet är att öka intres
set och kunskapen för matematik
bland barn och ungda. Deras gratis
räknestugor är öppna för alla.
– Det är fantastiskt kul och roligt
att jobba tillsammans med andra
volontärer, men det roligaste är att
träffa och hjälpa ambitiösa ung
domar, säger Jimmy Ly på Matte
centrum.
Volontär kan man bli efter stu
denten om man har läst matte E.
► mattecentrum.se

fler volontärjobb

Volontärbyrån hjälper till med

kontakt mellan för
eningar som behöver
volontärer och personer
som vill göra en insats.
Centrum för ideellt arbete kan hjälpa
den som vill jobba frivilligt men inte
riktigt vet vad man vill engagera
sig i.
www: volontarbyran.org
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12 SKOLA
skola i fokus

featureredaktör
ellen pan

ellen.pan@word-uppsala.se

Grönvita Lundellska skolan är näst äldst av
Uppsalas gymnasier; en skola som arbetar
aktivt för ekologisk hållbarhet och har
ovanligt välklädda elever.

Skrapan

Texter: Ellen Pan och Mårten Markne
Illustration: Rebecca Karlén. Foto: Ellen Pan och TV4.

vaddå ”skrapan”?

hållbar skola

skräddarsytt

Skrapan grundandes 1892 av J.A. Lundell. Det blev Uppsalas
första friskola med moderna idéer om en allsidig utbildning
med praktiska inslag.
Namnet Skrapan härstammar från läraren Schram som
med sin stränghet delade ut så kallade ”skrapningar”, alltså
anmärkningar. Skolan huserade tidigare i lokaler på Nedre
Slottsgatan och Trädgårdsgatan men flyttade 1984 till sin
nuvarande byggnad.

Skrapan blev Uppsalas första skola med utmärkelsen Skola
för hållbar utveckling. Det är en utmärkelse från Skolverket
som bekräftar att skolan arbetar aktivt för att undervisning
en ska främja en frisk miljö och hållbar utveckling.
Rent praktiskt sker detta exempelvis genom att man dis
kuterar etiska dilemman i undervisningen och organiserar
internationella utbyten med hållbara teman. Det har också
placerats ut korgar för återvinning samt organiserats mil
jöveckor och miljövänligt pyssel. Skolan har även drastiskt
lyckats minska hur mycket mat som kastas.

Skrapan har en fram
stående musikklass med
hårda intagningsprov. Efter
tre år garanteras eleverna
kunna komma in på musik
högskolan. Skrapan är också
den enda gymnasieskolan i
Uppsala där personer med
Aspergerdiagnos kan gå en
skräddarsydd utbildning.

3

profiler

rolf viberg

inger andersson

Bäst med Skrapan?
– Här finns ett bra studie
klimat och en god stämning
mellan personal och elever.
Hur stor är din makt?
– Mitt jobb är att se till så
att allt funkar väl på skolan.
Beslut tas tillsammans med
biträdande rektorer och
övrig personal.
Berätta något eleverna
inte vet om dig?
– Jag är väldigt bra på att
stryka skjortor och har spe
lat bas i bandet Soulpack.

Hur gammal är du?
– 72 år. Jag har jobbat som
matte- och fysiklärare på
Skrapan i 27 år och skulle
egentligen ha gått i pension
för sju år sen.

Rektor

Skolans äldsta lärare

Vad är bäst med att
arbeta på Skrapan?
– Skolan har en väldigt
lättsam atmosfär. Den
har förändrats mycket
med tiden, vi har bytt
till finare lokaler och när
omvårdnadprogrammet
introducerades blev det fler
flickor bland eleverna. Dock
har disciplinen sjunkit och
ibland känns skolan som ett
tonårsdagis.

En väldigt lätt
sam atmosfär.

daniel saadat

Ordförande i elevkåren
Vad gör elevkåren?
– Kort och gott vill vi göra
skolan roligare!
Vad är din uppgift som
ordförande?
– Jag har någorlunda koll på
allt och svarar på kårmed
lemmarnas frågor, samt
representerar skolans kår
och elever vid olika möten.
Hur mycket kan elever
påverka?
– Mer än vad man tror! Till
exempel genom att välja
elevrepresentanter som
får lägga fram kritik på
skolkonferenser. Vill man
organisera något på skolan
är det bara att framföra
idén till kåren, så hjälps vi åt
att utföra den.

Bäst med Skrapan?
– Det finns så många olika
människor och personlig
heter att umgås med. Jag
tror verkligen att det är
elever som lockar elever!

Traditioner och events på Lundellska
skrapan–
kattekampen
En gång om året möts Upp
salas äldsta gymnasieskolor
i en ödesdiger kamp där
heder och ära står på spel.

word#31

högtider

ettornas dag

Föreningen Skrapan Up
grade anordnar trevliga till
ställningar vid högtider som
halloween, alla hjärtans
dag och påsk.

I början av varje termin
anordnas aktiviteter för
att välkomna skolans nya
ettor. Senaste året blev
tillställningen dock inställd

då rektorn inte godkände
den ganska hårt planerade
nollningen.

suit up day
Två år i rad har denna dag
anordnats. Man tar helt
enkelt på sig sin snyggaste
kostym och gör skolan lite
stiligare för en dag.
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Word testar
skolmaten

nej

Moderat
Går i ettan
Välklädd
Piratpartist
Över medel i studentbetyget

Lundellska skolan

lundellska skolans knappt 1000 elever består
till nästan 50/50 av killar/tjejer, men på
SP är tjejerna nästan dubbelt så många
som killarna, och på Omvårdnad är killarna
i klar minoritet. Ettorna är den största
årskursen.
95 % av studenterna får högskole
behörighet, vilket är lite mer än i
kommunen i genomsnitt. Däremot
får de i snitt ett par tiondelar lägre
slutbetyg än genomsnittsstuden
ten i stan: 14 mot genomsnittet
14,9 i hela Uppsala. Särskilt
SP ligger lägre än på andra
skolor (13,3 mot 14,9 som är
genomsnitt på skolorna i kom
munen), medan NV ligger
rätt bra till (15,8; 16,1 är ge
nomsnitt i kommunen) och
Omvårdnad ligger precis på
snittet 12,6.
En något mindre andel
elever hoppar av från
Lundellska än från andra
skolor (2 av 10 på Skrapan,
genomsnitt i Uppsala är
3 av 10).

Vårt totalintryck:
Betyg enligt Livsmedelsverkets betygs
kriterier för bra skolmat:VG.
vi mätte

Kötid: i princip ingen kö.
Ljudnivå vid bordet: Hög! 74 dB(A) i genomsnitt,
upp till 78.
Matens temperatur: Kall! Mat som ska vara varm
var 37 grader i genomsnitt, 24 grader som lägst.
fler fakta

Maten lagas på Livgardet Kungsängen.
Kostnad/portion (endast livsmedel): 27 kr.
Så mycket slängs/dag: cirka 50 gram/person.
Har personalen fått utbildning under det
senaste läsåret? Ja.

skrapaneleven i gemen är något

vi tyckte

mindre politiskt intresserad än
eleverna på andra skolor, åtmin
stone så röstade knappt hälften
på Skrapan i skolvalet, medan 7
av 10 deltog i skolvalet om man
ser till hela Uppsala.
Alliansen fick totalt sett flest
röster (47 %), men C och KD
skulle ha hamnat utanför riks

Trist och klassisk skollunch. Medioker mat, trånga lokaler
och dålig matro.
Personalens attityd: 7/10.
Lokalerna: 3/10.
Matro: 3/10
Aptitlighet: 2/10.
Mättnad Vi blev hungriga
igen innan skoldagen var
slut.

r!
gladiatoPho
enix

rn
TV4-gladiato
rapan.
jobbar på Sk
n 30!
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Intervju på

dagen om Skrapaneleverna
fick bestämma. De rödgröna
fick 44 %.
M är största parti, S är
nästan lika stort. På skolan går
lika många sverigedemokrater
som vänsterpartister (7 resp 8
%), men nästan inga som gillar
Piratpartiet så mycket att de vill
ge dem sin röst.
Källa: skolval2010.se och
siris.skolverket.se. Betygssiffrorna
avser 2010/11.

så här gick testet till
Flera personer åt vid tre tillfällen under
höstterminen 2011. Mattemperatu
ren är ät-temperaturen, dvs när vi
satt oss. Ljudnivån mättes vid bordet.
Totalintrycket består av en sammanväg
ning av testpatrullens åsikter. Vill du läsa mer om
testet, hur vi räknat och om skolmat i allmänhet?
► www.word-uppsala.se/skolmat

I nästa nummer:

folk och mat på ekeby
#31word

14 PERSON
intervju

featureredaktör
ellen pan

ellen.pan@word-uppsala.se

Målet med Wikipedia är att alla ska ha till
gång till fri kunskap. Den svenska tales
personen tycker att man ska använda det
gratis uppslagsverket som en mjukstart.
ellen pan

linnéa norman

Text

Foto

Wikipedia –
en mjukstart

W

ikipedia skapades för

elva år sedan och har
med tiden kommit att
bli ett av världens mest
använda uppslagsverk.
Idén uppstod när
de två grundarna
Jimmy Wales och Larry
Sanger tog sig an att
själva skriva hemsidans
artiklar men insåg att det tog alldeles för
lång tid.
Efter beslutet att låta allmänheten skapa
artiklarna började hemsidan växa lavin
artat och har kontinuerligt expanderat
sedan dess.
med och grundade Wiki
media Sverige, en ideell förening som
aktivt stöder Wikipedia. Efter några års
engagemang i föreningen blev han utsedd
till dess ordförande.
– Wikimedia skapades av människor
aktiva inom Wikipedia som ville arbeta
mer praktiskt för hemsidans utveckling. Vi
pratar med myndigheter, press och lärare
om hur Wikipedia fungerar.
jan ainali var

funktioner är
viktig för att undvika missbruk av friheten
att redigera artiklar. Wikimedia informerar
om hur man genomskådar missvisande
texter då en ovan Wikipedia-användare
kan ha svårt att upptäcka dem.
– Det finns flera verktyg på hemsidan
för att behålla informationens trovärdig
het. Artiklar kan inte ändras utan endast
utökas. Alla tillägg sparas i en historik och
kan granskas av vem som helst. Upptäcker
information om wikipedias

word#31

man felaktig information går det att
återgå till originalversionen med ett enkelt
knapptryck. Vi arbetar ständigt med
att utveckla programvaran så att dessa
verktyg förenklas och hemsidan blir mer
transparent.
Wikipedia har kritiserats för den svår
upptäckta propaganda och reklam som
utomstående organisationer gömt bland
artiklarna. Jan Ainali menar att man kan
lista ut var detta förekommer och där
för bör hålla ögonen öppna på specifika
artiklar.
– Här i Sverige sker en uppdatering
ungefär var femte sekund, vilket är en
relativt låg siffra.
– Vi har inga anställda som kontrollerar
dessa tillägg, men det finns många frivilliga
som filtrerar ny information. På så sätt
granskas allting vilket försvårar spridandet
av propaganda. Man kan även blockera
användare som uppenbart försöker för
störa innehållet.
Wikipedia snarare
bör användas som en mjukstart och över
blick än en hundraprocentig källa när man
forskar om ett ämne.
– Många artiklar är jättebra även när
man söker djupare information, men ju
viktigare informationen är desto väsent
ligare är det att dubbelkolla med andra
källor, säger han.
– Det gäller att fundera över vad infor
mationen ska användas till. För en diskus
sion kring matbordet räcker troligtvis
Wikipedia som källa, men ska man bygga
en bro bör man inte förlita sig enbart på en
av våra artiklar.
jan poängterar att
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wikipedia

Lanserades den 15 januari
2001 av Jimmy Wales och
Larry Sanger. Svenska
Wikipedia tog
fart under
hösten 2002.
Wikipedia drivs
av stiftelsen Wikimedia
Foundation. Målet är att
alla i världen ska ha tillgång
till fri kunskap.
Hemsidan drivs helt och
hållet med hjälp av dona
tioner. Pengarna används
för att kunna betala de an
ställda och driva utveckling.
Wikimedia är inte vinst
drivande och Wikipedia är
inte till salu.
När Wikipedia 2005 jäm
fördes med det traditionellt
skapade uppslagsverket
Encyclopaedia Britannica
bedömde experter att de
var ungefär lika pålitliga.

Ska man bygga en bro bör man
inte förlita sig enbart på en av
våra artiklar.
JAN AINALI

Bor: Johanneshov
Gör: är ordförande i Svenska
Wikimedia och jobbar på en
IT-konsultbyrå.
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16 GRATIS
i stan

Vad tycker du

ska vara

gratis?
dra är gratis.
Vissa saker kostar pengar, an
tycker att man
Vi frågade folk på stan vad de
dan tog vi reda
ska slippa betala för ... och se
ngar.
på varför de sakerna kostar pe
Text Fredrik Pettersson
rik Pettersson
Foto Linnéa Norman och Fred

ren
Johanna Ljung
21 år
t skulle
Kollektivtrafiken, de
gynna miljön.

Ebba Berling
16 år
Att åka buss.

medel
enbart med skatte
den ska finansieras
om
h
h till en
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vtr
del, cirka 40 pro
att bedriva kollekti
en del av skatteme
till
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litiska beslut. Nu
så behövs det po
cent .
ljning , cirka 60 pro
rsä
del av biljettfö

Sture Jonsson på UL

word#31

:

Gustav Vidström
21 år
Plastpåsar borde vara gratis.
Sara Hjelm, pressekreterare på Ica:
– Det är handlaren i varje Ica-butik som be
stämmer kostnaden för plastkassarna. Tyvärr
kostar ju alltid produktionen, så de kommer
alltid att ha ett pris när butiken köper in dem
och därför antagligen också ett pris för kunden.

Men i en klädbutik så får man ju kassen?

– Det är inte ovanligt att kostnaden där är
inbakad i priset på kläderna i stället.

Sa
Sko
dyr

Anna
Plane

– Jag
till m

Det
stud

– Ne
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Kevin
Johansson
16 år
Körkort.

Linn Sundström
16 år
Kaffe och godis
i skolan.

Ylva Lundin, informationsch
ef på
Trafikverket Förarprov:

Kostservice, som har hand om maten
på de kommunala skolorna:

Ritva Perssson, konto

ret för sam

hällsutveckling:
– Det är mest på
grund av uteliggare
och mycket skade
görelse på toalette

rna som det kosta
r, en liten slant ka
förhindra det.
n

– Skolorna vill ju inte främja godis
och kaffe i skolor. De satsar därför
mer på gratis frukt och ordentlig
mat.

– Det är regeringen som
bestäm
mer över det . Om det ska
vara
gratis måste man höja
skatten.

Plastpåsar borde
vara gratis.
ER DU
VAD TYCK
S?
RA GRATI
A
V
E
D
R
BO
!

ss, vetja
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a
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domshälsan:

tis på ungdoms
– Kondomer är alltid gra
som är under 20 år.
den
mottagningarna för

alarnas pengar
g kan inte riktigt se varför skattebet
mat för studenter.

är inget ni funderat på, en restaurang med
denter?

e

ska gå

gratis mat för

Patrik
16 år Söderlund
Skolmaterial –
pennor,
sudd, block.
Vård & Bildning
, som ansvarar fö
r de
k ommunala gym
nasieskolorna:
– Skol

orna får peng
ar som är öron

märkta för läro
medel, sedan
skulle en
rektor kunna be
stämma att en
del av de
pengarna ska
gå till pennor
oc
h
sådant
till eleverna.

Foto: Sveriges Riksbank

a Wennergrund,
eringsavdelningen vid Uppsala universitet:

-uppsala.s

Denise Geust, 16 år is,
at
Kondomer borde vara gr !
det är så högt pris på dem
De borde i alla fall sänka
priset.
Karin Bishop Bondestam, Ung

arah Pegler, 20 år
olmat på universitetet, det är lite
rt när man är en fattig student!

ej

Erik Hedin, 17
Toaletter! Borde ve år
rkligen vara gratis.
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18 GRATIS
testpatrullen

Det kan vara svårt att veta vart man ska ta
vägen ibland, särskilt om plånboken är tom
och temperaturen ute är vinterlåg. Vi har tagit
gratispulsen på stans kaféer, för att ta reda på var du
kan hänga utan att b
 ehöva konsumera.

3

Text Hannah Ax
Foto Andréas Vadian

frågor

1 Hur länge är det okej att
stanna efter att man köpt
sitt fika?
2 Är det okej att hänga här
utan att köpa något?
3 Får man plugga/arbeta
här?

TESTPATRULLEN:

Utan pengar på stan
Café 018

1 Det beror på, under lunchen får du
bara sitta kvar tills du ätit färdigt,
för att kaféet ska klara lunch
ruschen. Annars får du sitta hur
länge du vill.
2 Nej, helst inte. Om du inte be
ställer så säger de till.
3 Det är okej så länge det finns
platser.
Personalen var ärlig och
sa som det var. Words
testpatrull är överty
gad: Café 018 är helt enkelt
inget gratisställe.

word#31

favorit

Hugos kaffe

1 Hur länge som helst, även med
tillgång till internet.
2 Japp! Det kan du, både ensam och
i sällskap med andra.
3 Det går jättebra.
På Hugos känns det som
att man kan komma
och gå som man vill.
Stämningen är mysig, och
vänligheten känns genuin. Vi
blev till och med bjudna på kaffe!
Helt klart ett gratisalternativ.

Café Linné

1 Sitt så länge du vill.
2 Egentligen är det inte okej, men
det är inte något man förbjuder.
3 Det är okej, bara du inte stör
andra.
Café Linné verkar vara ett
snällt kafé, där alla ska
kunna känna sig väl
komna. Frågan är om det är
något man verkligen praktiserar
på riktigt? Words testpatrull känner
sig något fundersam efter besöket.
Inget säkert kort om du vill vara
gratis.

perfekta pluggkaféer?

Vi ställde tre frågor till några kaféer i
stan, för att se hur pluggvänliga de är.
• Har ni trådlöst internet?
• Är det okej att hänga utan att
köpa något?

• Får man plugga här?
Om kaféerna svarat ”det beror på” så
har vi satt ”nej” som svar.
okej att plugga här?
okej att inte köpa något?
trådlöst internet?

Café Årummet
Espresso House
Storken
Fågelsången
Hugos
Café Linné
Café 018
Wayne’s (S:t Per)
Ekocaféet
Cappuccino
Genomfarten

ville inte svara

Gratis musik är bra musik, men
hur bra är de gratis musiktjäns
terna egentligen? Vi jämför två.
TESTPATRULLEN: GRATIS MUSIK

Grooveshark
vs Spotify

Grooveshark

musik
tjänsten som varit med länge,
grooveshark.com, är förmodli
gen det lättaste och snabbaste
sättet att komma åt musik
på internet. Ingen program
vara eller registrering behövs.
Tjänsten är på en hemsida, men
känslan och utseendet är mer
likt en musikspelare du laddar
ned till datorn, dock är använ
dandet en aning klumpigt.
Utbudet av musik är oerhört
mycket större än Spotify då det
ingår fler källor ifrån internet,
till exempel radio och Sound
cloud.
Reklam tillkommer men
är inte lika störande som på
Spotify och avbryter inte.
Ljudkvaliteten är varierande
men ungefär på samma niva
som Spotify Free.

den webb-baserade

+

–

Lättåtkomlig och stort
utbud av musik. I webb
läsaren. Bra reklam. Finns
flera inofficiella appar som
funkar bra.
Svårnagiverad, klumpig att
använda.

► grooveshark.com

Spotify Free

flesta
använder dagligen, Spotify, har
ett snyggt utseende och är lätt
att både använda och ladda
ner. Den är i princip en förenk
lad och streamad iTunes.
Med gratistjänsten kommer
dock restriktioner: ljudkva
liteten är inte den bästa och
låtar kan bara spelas ett antal
gånger, samt reklam mellan
låtar med irriterande pop-up
fönster. Du kan heller inte
lyssna gratis i mobilen.
Utbudet av musik är helt
beroende på din egen musikstil,
då bara officiellt släppta singlar
och album finns på Spotify.
Vissa skivor släpps först enbart
för betalande användare.
musiktjänsten som de

+
–

Text: Hannes Koort
Ill: Sofia Lagerström
Enkel att använda och med
snygg design, social upp
koppling.
Restriktioner på antal
spelningar och ljudkvali
tet. Störande reklam. Du
måste betala för att lyssna i
mobilen.

► spotify.com
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relationer

Adam
Hultén
sex och relationer

Ställ en fråga!

► mejla fraga@word-uppsala.se
► sms:a 070-645 31 41

Polat Akgül

Karin
Bishop Bondestam

sociala problem

läkare på Ungdomshälsan

&

Frågor svar
Min kille vill att vi provar analsex. Vi
har kollat en del på porr och jag tycker
det verkar både äckligt och obehagligt
men han tycker att vi kan prova en
gång i alla fall och han säger att det
är många som har det. Efter att han
nämnde det här har jag inte velat ha
sex med honom för jag är lite rädd att
han ska försöka, och jag vet inte vad
jag skulle göra då. Jag älskar ju min
kille.

Hur man har sex ska man bestämma
tillsammans med sin partner. Det är viktigt
att man är överens om vad ens sexliv ska
innefatta. Att mycket sexuell inspiration
kommer ifrån porrbranschen är knappast
något nytt, så att din kille ser det här som
spännande är inte heller så konstigt.
Det som är viktigt är dock det som du
säger här: både du och din pojkvän ska
sätta gränser för vad ni gillar och är med
på när det kommer till ert sexliv. Det är
jätteviktigt att man respekterar sin partner,
både för sexets och relationens skull.
Eftersom du inte är speciellt sugen på
att testa analsex, så ska du helt klart säga
det till din pojkvän. Skulle han ”försöka”,
som du säger, så ska du verkligen säga
ifrån, och speciellt om du redan berättat
för honom att det inte är något du vill
prova.
Ta ett ordentligt snack med din pojkvän
om ert sexliv och tänk på att om man vill
prova nya saker så finns det mycket annat
man kan göra.

word#31

Är det dåligt att ta bort köns
behåringen?

Om man vill ta bort könshåret eller inte är
mest en modesak som inte spelar roll för
hälsan alls.
Hos tjejer har det sedan kanske 20
år varit vanligt att ta bort håret. Det är
ganska vanligt att killar också gör det. För
30 år sedan var det väldigt ovanligt. Ibland
och på somliga platser är det vanligt att
män skall ha mustasch eller skägg, just
nu verkar det vanliga här i Sverige vara
att könshår skall bort på unga människor,
särskilt tjejer.
En del personer har hår som lätt krullar
ihop sig och växer in i huden och ger upp
hov till bölder och för dem är det bättre

Tänk på att
om man vill
prova nya
saker så finns
det mycket
annat man
kan göra.
att låta bli att ta bort håret (både på hakan
och underlivet). Om man lätt får små plitor
skall man vara särskilt noga med hygienen,
se till att man har en vass och ren rakhyvel
om man rakar, och kanske använda after
shave med handsprit eller liknande i.
Om man rakar där man har kondylom
eller någon infektion kan rakhyveln bidra
till att man sprider virus eller bakterier.

Vad skulle du göra om en vän var deprimerad?

Text: Fredrik Pettersson • Foto: Linnéa Norman

Ida, 18 år
Celsius

Alexander, 15 år
Tiundaskolan

Sarah, 19 år
Uppsala univeritet

Jag skulle jag ta med
honom/henne ut, och ha
någon mysig hemmakväll
med den personen för att få
personen på andra tankar!

Jag skulle prata om vad det
handlade om och se hur
allvarligt det var! I värsta
fall så skulle jag nog be per
sonen att söka hjälp.

Jag skulle nog ta ut min vän
och ha kul för att få honom
eller henne på andra tankar.
Och självklart prata ut för
att se hur personen mår!

INTERVJU 21
relationer

paret

Victoria och Anton har v
 arit
tillsammans i nästan tre år.
Svartsjuka och bråk minskar
med tiden, säger de.

Victoria Jacob: 16 år, bor i Sig

tuna och går på Katedral
skolan i Uppsala.
Anton Gustafsson: 17 år,
går på John Bauer.
Tillsammans sedan: Allt startade
lite i femman men det har varit
seriöst sedan maj 2009.

Växer tillsammans
Hur får man ett långt förhållande att
funka?

– Genom att inte vara svart
sjuka, och att kunna lita på
varandra och att finnas där för
varandra. Sedan är det viktigt
att man kan ha roligt med var
andra och är vänner. Gemen
samma intressen är ett plus.
Vad kan man förvänta sig under en
lång period?

– Att man växer tillsammans
som ett par. Vi tycker att det

har blivit mycket bättre med ti
den och att vi har blivit säkrare
med varandra. Bråk blir inte
lika seriösa som tidigare.
Har det vart något strul under tiden?

– Ja, alla förhållanden har
dåliga dagar, men vi har alltid
hittat tillbaka varandra.
Är det annorlunda nu mot när ni blev
tillsammans?

– Ja, alltså, vi bråkar väldigt
sällan nuförtiden och har
mycket högre förtroende för

Om håret är kort och stubbigt känns det
ofta vasst, precis som skäggstubb. Om det
får växa ut blir det mjukare. Könshår blir
aldrig så långt som håret på huvudet, utan
högst en decimeter, oftast ännu kortare.
Min son har haft problem med alkohol
under en lång tid. Det hela började för
när han hade fyllt 18 och skulle ut med
sina kompisar. Som många i hans ålder
så var han taggad för första gången
men förstod inte hur det skulle påverka
honom framöver. Nu så dricker han tre
öl ett par gånger i veckan och jag vet
inte vad jag ska ta mig till.

Alkoholproblem är den vanligaste for
men av missbruk i Sverige. En av fyra har
någon med alkoholproblem i sin närhet.
Därför finns det också en hel del hjälp att
få. Till exempel kan du börja med att ringa
Alkohollinjen, 020–84 44 48, som finns till
just för dig som är anhörig till någon som
har alkoholproblem. Du kan också prata
med Ungdomscentrum på kommunen,
018–727 15 50.
Du bör prata med din son och få honom
att inse hur skadligt det är med hans miss

varandra. Det har ju blivit
mycket mer seriöst och moget.
Båda blev väldigt lätt svartsju
ka i början, men det förekom
mer aldrig längre.
Men när man är rätt ung så kan man ju
utvecklas åt olika håll?

– Jo, men vi har ju vuxit sam
man mer, sedan har vi ju nästan
alltid haft samma stil, musik
smak, intressen och åsikter. Jag
kan se mig själv i Anton, säger
Victoria.

bruk. Det är inte säkert att han inser att
han har problem, och du får vara beredd
på att reaktionen kan bli negativ. Kanske
kan du få hjälp av någon annan vuxen
som han ser upp till – ett äldre syskon, en
tränare eller någon annan?
Jag är orolig för min syster. Hennes
nya kille, som hon haft sedan i somras,
är inte bra för henne. Hon har varit
ihop med trevliga killar förut, men
den här passar hon inte alls ihop med
och jag är rädd för att han kommer att
förändra min syster för mycket. Hon
verkar inte förstå själv att det bara
kommer att bli problem om de fort
sätter vara ihop. När mina föräldrar
försöker prata med henne säger hon
bara att de inte kan bestämma över
henne eftersom hon är 18. Vad ska jag
göra för att inte förlora min syster?

Det är viktigt att du visar att du finns
för din syster. Ibland kan man fastna i en
ohälsosam relation av ren rädsla för att bli
ensam om den skulle ta slut. Din syster är
18 år, så hon har också rätt att bestämma
över sitt eget liv, och egentligen så kan

Vad gör ni om ni får motgångar i
förhållandet?

– Vi biter ihop och jobbar
tillsammans på det. Det är
något man lär sig med tiden.
Det var svårare att lösa i början
men nu är det lite mer ”forgive
and forget”. Man ska inte haka
upp sig, liksom, sedan vill ju vi
aldrig bråka. Vi tycker att det
är så onödigt.
Text: Fredrik Pettersson
Foto: Victoria Jacob

du då inte påverka mer än att prata med
henne och till exempel fråga om hon själv
är lycklig som det är just nu. Om ni tjatar
på henne om att ni inte tycker att hon gör
rätt val i livet, så kan det nog bli så att hon
känner sig ännu mer ensam. Det kan vara
bäst att bara lyssna och råda, förutsatt att
förhållandet inte verkar gå helt över styr.
För 2 månader sen så gjorde jag slut
med min pojkvän och sen dess har jag
varit deprimerad varje dag. Jag känner
mig nedstämd, ledsen och har ångest.
Jag har inte gått till skolkuratorn för
att jag tycker det är pinsamt. Vad ska
jag göra?

Depression är något många har gått
igenom och kan förekomma i olika perio
der av livet, beroende på vem man är och
påverkan från omgivningen. Jag tycker det
är viktigt att du pratar med någon vuxen:
dina föräldrar, en lärare, en kompis för
älder eller någon annan vuxen person som
du kan lita på. Det hjälper ofta att prata,
och det kan vara ett sätt att tidigt upptäcka
och stoppa en djup depression. Dessutom
finns det professionell hjälp att få.
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Bästa
språkmagin
livselixir. Jag tar en droppe
varje dag och ser hur livet plötsligt räcker
till mer. Ord fyller min vardag med liv och
jag använder därför flitigt mitt elixir.
Poesi är så rent och avskalat. Några ord
eller en mening kan räcka för att förmedla
och påverka vilket berör precis lika myck
et, om inte mer, än 300 sidors ordmaraton.
Ju färre ord man kan använda för att
uttrycka något, desto skickligare är man.
För mig är poesi språkmagi när den är som
bäst. Prosa är en slingrig väg med höga
berg, djupa dalar, bäckar och skog medan
lyrik är en raksträcka där landskapet en
dast existerar om läsaren vill. Den slingriga
vägen och landskapet runt omkring kan
locka, men oftast föredrar jag lyrikens rak
sträcka och landskapet jag iscensätter själv.
poesi är mitt

just nu är jag i en Tranströmertrans. Hans
dikter är en oöppnad skattkista jag hän
givet kan dyka ner i.
Hans dikt Eldklotter har hypnotiserat
mig extra på grund av den avslutande
raden: ”vi tjuvmjölkade kosmos och
överlevde”. Det är en otrolig kombination
av ord som tillsammans bildar en mycket
märklig mening, en mening som letar sig in
under min hud och stannar kvar där.
Genom en sådan formulering satte
Tranströmer ord på något jag känt hela
livet men inte kunna uttrycka.
Meningen är förtrollande och
jag vill mest bara skriva den
överallt: i parker, på offent
liga väggar, på bussen, i sko
lan, i gymmet och hoppas
att någon annan blir
lika starkt påverkad.
Jag finner tröst
och livskraft i poesi.
Varje dag fylls med
stunder då jag inte
är ensam i mitt
känslokaos. Och
Tomas Tranströmer
skulle jag vilja tacka
personligen för att
han låter sina ord
definiera mig.

Leila
Sabzevari
om poesins raksträcka
word#31
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musik amanda mair Saknar det lilla extra
amanda mair

Amanda Mair
16-åriga nykomlingen

Mair förutspås
en framgångsrik debut
av svenska musikex
perter, journalister och
skivbolag.
Trots sin unga ålder
lyckas Amanda kompo
nera en välpolerad sång
röst med en tydlig vision
amanda

om vilken riktning hon
vill ta i den musikaliska
världen.
Debutskivan är full
av poppigt sockersöta,
80-talsinspirerade beats
och pulserar av med
ryckande melodier men
saknar den variation
som jag skulle vilja se
mer av. Dessutom väntar
jag förgäves på det lilla

extra som skulle kunna
lyfta Amanda Mair ur
popträsket och vidare
mot skyarna.
Men låtarna Doubt
och Sense lockar mig att
vissla med och kommer
absolut hamna i min
iPod snarast!
Ellen Pan
Amanda Mair debuterar med ►
en välpolerad sångröst.

3/10

musik bob hund I stället för förvirring: musik
bob hund

Låter som miljarder
den nya plattan pre
senterar ett nytt, mer
finstämt och tydligare
poppigt Bob Hund.
Bob Hund har haft en
intensiv tid de senaste
tre åren, med nya skivor,
singlar och spelningar
runt om i Sverige. Det
vore förstås konstigt om
de fortfarande hade stått
och trampat på samma

film

7/10

ruta och inget hade hänt
med musiken.
Thomas Öbergs
säregna röst finns
kvar, liksom den smala
balansgången i texterna,
alldeles mittemellan
hopp och förtvivlan.
Men melodierna är
lättare att nynna, och
låtarnas struktur enklare
att förstå.
Budskapet är tydli
gare och låtarna mer

film

8/10

radiovänliga. Om det är
bra eller dåligt är upp
till lyssnaren att avgöra.
Jag personligen sak
nar tiden då Bob Hunds
spralliga och spretiga
ostruktur sprutade ut
genom mina högta
lare. Och då Bob Hund
fortfarande förvirrade
mig, åtminstone tills jag
för en sekund tyckte mig
förstå.
Hannah Ax

film

3/10

små vita lögner

carnage

chronicle

ett
gäng vänner bjudna till
den rika Mac Cantaras
sommarhus vid stranden.
Men just innan semes
tern sker en olycka och
en hemlighet spricker,
vilket kommer att
påverka kompisarnas
relation till varandra.
Känslor kan längre inte
hållas inne. Filmen var
spännande och känslo
fylld med ett budskap
som är värt att leva efter:
att vara ärlig mot sina
närmaste och sig själv.

vi tas till

en lägenhet
där två par diskuterar
en incident mellan
sönerna. Envishet och
oförmåga att ge efter
skapar snart en miljö av
konflikter. En teater
aktig känsla formas av
att huvudpersonerna
aldrig riktigt lämnar
lägenheten. Stämningen
går från stel men artig
till kaos, och osämja
blomstrar. Finkultur
må tyckas, men det
gör filmen inte sämre.
Härlig!

får
 hronicle, både science
C
fiction-rulle och ame
rikansk tonårskomedi.
Handlingen cirklar
kring tre unga killar som
under märkliga omstän
digheter får superkraf
ter, en händelse som på
flera sätt ruskar om i
tillvaron. Filmen är ett
hopkok av för mycket
skrikande och överan
vända klichéer. Chro
nicle kan i korta drag
beskrivas som en glåmig
kopia av en Marvel-film.

Victoria Jansson

Anna Hall

varje sommar blir

Nadia Chache

en svag trea

23
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tips på
aktuell
kultur

skriva? skriva!

Nya tidningen Skriva är
perfekt för skrivande och
läsande personer.
► tidningenskriva.se

våra kyssar är avsked

I nya boken visar den
franska författaren Nina
Bouraoui åter sin storhet
och leker med orden.
► på biblioteket

7/10

spel

film

9/10

shoo bre

reckoning

två vänner, förorten,

och
38 Studios har lyckats
kombinera fantasyele
ment från några av mina
absoluta favorit-RPG:s,
med allt från Fable till
Skyrim. Att låna från de
bästa är onekligen en
bra taktik för att simma
säkert. Trots detta så
lyckas Kingdoms of
Amalur inte intrigera
mig till samma nivå, och
även då världen är otro
ligt livfull och vacker,
så fann jag mig snabbt
tröttna på den spora
diska miljön. Missförstå
mig inte, Kingdoms of
Amalur är ett bra spel.
Vad det förlorar i storyintegrering vinner den
tillbaka i ett stridssystem
som verkligen får blodet
att pumpa.

olika liv och förbjuden
kärlek – det är vad
filmen Shoo bre innefat
tar. Med en bra inspel
ning och fantastiskt
skådespeleri dras man
in i filmen. Musiken är
passande och verklig
hetskänslan total.
Shoo bre baseras
på en bok av Douglas
Foley som handlar om
vännerna Elias och
Oscar. Elias och Oscar
skiljer sig mycket från
varandra, till exempel
gör Elias ofta dåliga
val, medan Oscar är
en drömelev. Kärleken
kommer dock i vägen
för de två killarna. Vad
kommer hända, hur ska
det gå för vännerna?
Shoo bre är klart värd
en biobiljett.

big huge games

Erik Cedervall

Fredrik Pettersson

star wars: the old

servrar har
nu varit uppe sedan
den 20 december och
onlineupplevelsen är nu
tillgänglig för alla Star
wars- och MMO-fans.
Fyra års spelutveck
ling har lett till att
SWTOR inte helt bygger
på den redan uttjatade
och generiska bilden av
hur MMORPG ska se
ut. Som spelare kan man
på hundratals olika sätt
utforska och ta sig fram
i universum som sith,
bounty hunter eller jedi,
republics

en väldigt intressant film
som fick en guldbagge för
”bästa film” i januari.
► på bio nu

Unik touch – barnslig grafik

på egen hand eller med
andra spelare i både
PVP och PVE.
För den inbitna
MMO-spelaren finns det
tillräckligt med content
för ett dagligt behov,
och för den storydrivna
single playerspelaren
tar berättelserna aldrig
slut. Det är en intressant
blandning och ger spelet
en unik touch i variation
och utveckling.
Dock är grafiken
något som i det här
fallet verkligen påverkar
helheten och gör upp

8/10

levelsen smått barnslig.
Möjligheterna och
tillgångarna är fantas
tiska – men skulle passa
mycket bättre i en miljö
à la Arkham City.
Hannes Koort

swtor
MMORPG-spel som
utspelas 3 500 år före
Star wars-filmerna. Star
wars MMORPG-spel
nummer två,
efter Star wars
Galaxies. Spelet
finns än så länge bara
för Windows.

Foto (medurs): Kjell B Persson, EA, Nordisk film, EA, Fox movies, EA, Guy Ferrandis/Sony Pictures Classics, Atlantic Film

kingdoms of amalur:

spel star wars: the old republic

apflickorna
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KULTUR 25
musik

Vem tycker du att vi ska
skriva om nästa gång?
► sms:a 070-645 31 41

andra bra
Uppsala
band

acidiun
Influerade av metalcore
och deathcore. Spelade
på Musik Direkt 2011.
Spelade även i Knivsta i
januari.
► twitter.com/acidiun
► youtube.com/user/
Acidiun/videos

skywalkers
Ursprungligen mer jazz,
men också rock. Gick
vidare som Skywalkers i
Musik Direkt 2012 men
skapades som Black
Magic Who Man.
► myspace.com/
blackmagiceternity

Foto: Josefin Kärf

helige hugo
Även dessa gick vidare
i årets Musik Direkt. En
kvintett som spelar
gatumusik!
► heligehugo.com

The Motion
Pop/rock/indie-bandet har nyligen gått
vidare till länsfinalen i Musik Direkt. Word
har träffat dem och pratat om konflikter,
bandtips och framtiden.
Text: Victoria Jansson • Foto: Karin Karlsson
Hur började det hela?
A: Jag spelade med an
dra i sexan, sedan kom
Markus och Conrad
med i bandet och de
andra slutade.
C: Då var det fortfa
rande bara en rolig grej
och mer punk. Sen när
Jonas kom med så blev
det mer grunge i början.
Nu är det rock ungefär.
J: Jag hade spelat i
band tidigare men jag
behövde ett nytt band.
Så tipsade någon mig
om The Motion och sa
att trummisen var bra.

C: Verkligen? Haha.
M: Eftersom Conrad
och August har känt var
andra längst så kändes
det skönt när Jonas kom
med, han kunde vara på
min sida mer. Då kunde
vi spela i stället för att
göra annat, och det är
lättare att övertala resten
när man är två.
Hur gör ni om det blir
två mot två?
J: Då vinner de som har
ett mer seriöst förslag.
Vad är det viktigaste att
tänka på i ett band?
M: Att kunna skilja på

personligt och det som
hör till bandet.
C: Att vara öppen för
förslag och inte vara så
inskränkt.
J: Det låter så fel när
man säger det, men man
måste vara mätt. Haha.
Vi har replokalen väldigt
nära Willy’s så vi går dit
och köper mat när vi
är hungriga, då går det
mycket bättre sedan.
Var är ni om fem år?
C: Vi kör Agges dröm ...
A: ... spela på Wemb
ley i London, alltså.
M: När vi går ut

Lyssna på The Motions
spellista på
open.spotify.com/
user/tidningenword

trean så ska vi veta om
vi ska fortsätta eller inte.
J: Men jag kommer
fortsätta spela ändå.
M: Det är därför det
är viktigt att satsa nu,
så att man har något att
satsa på senare.
THE MOTION

Jonas Malm,
gitarr, sång; Markus
Mörk, gitarr, sång; August
Viberg, bas; Conrad Hell
ström, trummor.
Aktuella: i Musik Direkt
www: myspace.com/
therockmotion
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VINJETT
26 HÄLSA
vinjett
träning

Må bra
onyttigt
man ska träna
och vara så pass nyttig att man
själv mår bra. Men ibland går
det för långt med hela nyttig
heten.
Varje dag kan man se eller
höra hur man tappar vikt på
bästa sätt, man blir bombarde
rad med nyttighetsmatreklam
och ser modeller i medier, med
”den perfekta” kroppen, som
faktiskt är nästan omöjlig att
ha och leva med.
Denna nyttighetshets har lett
till att folk – speciellt tjejer –
har känt en ökad press på att få
sin kropp att passa idealet. Det
är inte 100 procent bevisat att
nyttighetshetsen och ätstör
ningarna har ett samband, men
man har sett att det påverkar.
Dessutom har ätstörningar
ökat de senaste åren.

jag tycker att

själv känner jag nästan inte
en tjej som inte någon gång har
tyckt att hon är ”för stor” även
om detta absolut inte är fallet.
Det är som sagt självklart
bra att vara nyttig och träna,
men man får inte låta det gå
så långt att man känner sig
tjock av att man inte tränar på
några dagar, eller att man har
problem med att äta ”onyttig”
mat, till exempel pizza eller
choklad, ställer sig på vå
gen jämt eller kollar på
sin mage varje gång man
står framför en spegel.
Det är i princip lika
onyttigt som om man
faktiskt vore onyttig
jämt.
Det är själva
balansen mellan nyttig
och onyttig som är
viktig, om det blir
för extremt åt vilket
håll som helst blir det
livsfarligt!
Så må bra när du
är onyttig!

Sonja
Winkert
om träning
word#31

Klättring är en sport på frammarsch.
Som många andra extremsporter
lockar klättring med en spännande och
adrenalinpumpande upplevelse.

Billigt, kul
och jobbigt
Text Adam Hultén
Foto Karin Karlsson
började ut
vecklas på 1800-talet i Alperna och
importerades i början av 1900-talet
till Sverige. I dag finns många olika
grenar inom klättringen och det tävlas
även.
Säkerheten är en viktig aspekt av
klättring. Innan man börjar bör man
gå en grundläggande kurs för att lära
sig exempelvis att säkra medklättrare
och undvika stora risker. Flera av
klättring som sport

de stora klätterföretagen tillhanda
håller den här formen av kurser som
då främst riktar sig mot inomhus
klättring.
Utrustningsmässigt är klättring en
relativt billig sport. Skor och sele är
den enda utrustning man egentligen
behöver för klättring i en inomhus
hall, och de finns att hyra på flertalet
ställen. Man kan därmed prova på
klättringen till ett väldigt lågt pris.

1 Vad är nöjet med klättring? 2 Vem skulle du rekommendera
klättring för? 3 Vad gör man om man är höjdrädd?

debora eriksson, 25 år

Klättrar i Missionskyrkans Ungdoms
klätterklubb
1 Det är en rolig träningsform, en utma
ning och man lär sig för framtida eventuell
utomhusklättring.
2 Barn och vuxna, unga och gamla. Ålder
spelar ingen roll, det passar den som vill ha
spänning.
3 Man ska fokusera uppåt och på väggen.
Inte titta ner.

carl ohlström, 19 år

Klättrar i Missionskyrkans Ungdoms
klätterklubb

1 Utmaning, problemlösning och
utveckling.
2 Alla kan testa och sedan kan man se ifall
det är något som passar en. Det passar från
början av tonåren och tills man inte klarar
av att klättra längre.
3 Man ska ta det lugnt i början, och sedan
övervinner man rädslan, man utmanar
också sig själv.
Text: Linnéa Norman, Fredrik Pettersson • Foto: Linnéa Norman
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föremål som du
har hemma och
kan träna med

Trappa

Tåövningen
Med en trappa kan man
enkelt träna smart: Stå
stadigt med den främre
delen av foten på trapp
steget, fötterna höftbrett
isär. Sänk sedan hälarna så
att vadmusklerna sträcks
ut, gå sedan upp på stå.
Upprepa!
Tips! Blicken rakt framåt.
Behåll svanken och en rak
rygg genom övningen.
Pet-flaskor

Utfall

WORD TESTAR: KLÄTTRING

Vårt första intryck efter en
runda på väggen är att det är
förvånande jobbigt.
sport som
passar de flesta, även om
grundläggande fysisk styrka
kan vara att föredra. Klätt
ring ger en mycket mångsi
dig träning, då det gäller att
arbeta med hela kroppen
och dessutom hålla god
kontroll över sina rörelser
under själva klättringen.
När vi testade klättring
gjorde vi det på Crux i
klättring är en

Uppsala, där vi kunde hyra
utrustning och bli instru
erade av tävlingsklättraren
Björn Bergmark.
Vårt första intryck efter
en runda på väggen är att
det är förvånande jobbigt
men också mycket roligt.
De delar av kroppen som
direkt kände av påfrestnin
gen var framför allt händer
na och armarna, men man

fick också en känsla av att
kroppskontrollen sattes på
prov, då det gällde att hålla
koll på armar och ben för
att kunna röra sig uppåt.
Vi tror att klättring kan
vara en bra och varierande
sport för dem som söker
en träningsform där hela
kroppen aktiveras och smi
dighet och kroppskontroll
utvecklas.

klättra i uppsala

Klättring är i Sverige en relativt liten sport, men det finns inom

husanläggningar i flera av de större svenska städerna.
I Uppsala kan man klättra till exempel genom Uppsala
klättringsklubb, eller i Missionskyrkans ungdoms
klätterklubb (SMUUKK).
Uppsala klättringsklubb hittar man på www.ukk.nu

Om man inte har ett par
hantlar hemma så går
det bra att använda fulla
pet-flaskor. Fokusera på att
göra utfall, med de fyllda
pet-flaskorna i händerna,
rakt ner längst sidorna av
kroppen.
Tips! Tänk på att vara rak
i ryggen och håll upp
huvudet. Det man kan göra
är att fokusera på en viss
punkt under tiden man gör
utfall, för då kan det vara
lättare att hålla balansen
vid utfallstegen.
Stol

Dips
Använd dig av en stol eller
två som du kan stödja dig
på. Sänk sedan ner kroppen
mot marken med hjälp av
triceps. När rumpan nästan
tar i marken så tryck då upp
kroppen igen. Upprepa!
Tips! Kom ihåg att det är
triceps som ska jobba i
denna övning.
Text: Rebecca Gustafsson
Foto: Rob Warde/
Creative Commons
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debatt

politikredaktör
nadia chache

nadia@word-uppsala.se

På Mötesplatsen finns möjligheter uttrycka
åsikter om hur det är i Uppsala. Word
hängde på för att se hur det går till.

En Mötesplats
GUSTAV NIPE

Är: Förbundsordförande för
Ung Pirat Uppsala.
Född: 1988.
Med i Piratpartiet: sedan
starten år 2006.

Uppsalapirat
man ska kunna ladda hem
film och musik utan att betala och utan att riskera
att åka fast. Vi träffade Uppsalapiraten Gustav Nipe
för att höra vad det egentligen är de menar.
piratpartiet vill att

Är fildelning stöld?
– Nej, fildelning är kopie
ring. Man tar inte något
som sedan inte finns kvar
hos ägaren/upphovsman
nen. Med fildelning finns
alltid originalet kvar hos
ägaren/upphovsmannen.

Var står Piratpartiet om tio år?
– Vi är mer internationella
och har sju procent i riks
dagen.

– Hur ser du på barnpornografi och narkotika på nätet?
Borde inte det övervakas?
– Piratpartiet vill att inter
netleverantörerna ska spara
info om de kunder som
använder sidor till barnpor
nografi och likande, så att
de ska kunna spåras.

Hur känner du själv för att
man kan bli övervakad via
internet?
– Det är en dålig utveckling.
Det blir svårare att hitta

verkligare brott om man
bara fokuserar på att över
vaka människor, det blir att
man jagar oskyldiga i stället
för skyldiga. Och så tycker
jag att man inte prioriterar
rätt när det kommer till
brott.

Hur skulle samhället se ut om
Piratpartiet inte fanns?
– Företag skulle sälja sina
produkter väldigt dyrt. TIll
exempel skulle patente
rande läkemedel i Afrika
försvinna, då det inte finns
tillräckligt med resurser där
för att bekosta forskning
och utveckling av preparat.
Wikipedia och Youtube
hade fått stänga ner på
grund av att användarna
laddar upp upphovsrätts
skyddat material.
Text: Linnéa Norman
och Fredrik Pettersson
Foto: Linnéa Norman

piratpartiet

Bildades i januari 2006.
Tycker: vill begränsa upphovsrätt och patent. De tar inte
ställning i andra frågor.
Populära? Fick 3,39 % av rösterna i skolvalet
2010 på Uppsalagymnasierna, och blev största
parti på ITG i Uppsala. Fick 0,65 % av rösterna i
riksdagsvalet 2010. Sitter i Europaparlamentet (två
platser).
Väljare: främst män 18-29 år.

word#31

Sommarjobb och Gottsunda stod på programmet
för Mötesplatsen i februari. Dessutom pratade
unga med de som bestämmer i stan om skolk och
hbtq-personers utanförskap i samhället.
Text: Mötesplatsen/Word
Foto: Fredrik Pettersson

Vi pratade om ...
... Gottsunda
Det finns inte så mycket för
de som är över 18 år. Det
finns lokaler som inte an
vänds maximalt. Gottsunda
byggs om och ett nytt torg
ska byggas, vilka kan egent
ligen påverka?
Konkret: Torget – det finns
chans att påverka! Gå in på
motesplatsgottsunda.se
och säg vad du tycker.Barn
ombudsmannen ordnar en
Mötesplats i Gottsunda i
samarbete med Gottsunda
Sisterhood i mars. Då kan
du fortsätta diskutera de
här frågorna och komma
med dina synpunkter,
frågor och idéer.
► motesplatsen.net
► motesplatsgottsunda.se

... Sommarjobb
Vem kan få sommarjobb
och hur? Förra sommaren
tog 15 ungdomar, i projek
tet Framtidsboxen, fram
över 10 nya sommarjobb
för 2012– vad händer med
dem? Hur hittar man som
marjobb?
Konkret: En politiker på
utbildnings- och arbets
marknadsnämnden under
söker om Framtidsboxens
skapade jobb kan användas
i sommar. Ärendet tas upp i
nämnden inom kort. Dess
utom kläcktes idén till en
Mötesplats med sommar
jobbtema under våren!

Ungas frågor till de som bestämmer
Nora Malla

Vilka är det som bestämmer
över frågan om tvångssterili
sering av transsexuella?
Mattias Ekberg, Miljöpartiet

Många gamla lagar lever kvar
i samhället. KD och resten av
regeringen vill ha kvar denna
lag och SD vill göra det olagligt att sam
könade kan skaffa barn. Vi i Miljöpartiet
vill göra det möjligt att vara den man är!
Nora Malla

Jag är nöjd med svaret.

Hamdi Jibril och Negla Osman

Varför tror du att eleverna
inte tar skolan på allvar utan
skolkar?
Clemens Lilliesköld, Vänsterpartiet

För mycket skolk gör att skolan
går åt helvete. Jag har stött
på lärare som ser notering vid
skolk som ett slags övergrepp
på elever, men det är lärarens ansvar att
notera frånvaron.
Hamdi Jibril och Negla Osman

Jag är nöjd med svaret.

POLITIK 29
ung i uppsala

s för alla
Foto: Shirin Jöhnemark

MÖTESPLATSEN
På Mötesplatsen kan unga träffa de som
bestämmer i Uppsala (både politiker och
tjänstemän), göra sin röst hörd och
lyssna på vad de som bestämmer
har att säga. Mötesplatsen hålls tre
gånger per termin på Grand. I vår även en
gång på Treklangen i Gottsunda.
www: Via hemsidan motesplatsen.net kan man
skicka in frågor som man vill diskutera på Mötes
platsen.
Under våren: 13/3, 27/3 (på Treklangen), 24/4.

DEBATT
Åsiktscensur på gymnasier i Uppsala
Debattartiklar skickar du till politik@word-uppsala.se

när revolutionär kommunistisk ungdom har bett om
att få komma in på Uppsalas gymnasieskolor för
att ha bokbord, dela ut flygblad och för att disku
tera med elever har vi alltid blivit nekade. Detta
anser vi vara ett brott mot våra medborgerliga
rättigheter. Detta är censur av vissa åsikter,
åsikter som står i motsättning till den regerande
klassens åsikter.
Uppsalas rektorer säger öppet att de inte kan
kontrollera vad som sägs vid ett bokbord och
uppger detta som en anledning att neka RKU
tillträde.
Lustigt nog så är det okej för vissa ungdoms
förbund att ha bokbord, som till exempel MUF,
SDU och SSU.
Det finns dock en skola i Uppsala som värnar
om vår yttrandefrihet och det är Ekebygymnasiet
där vi nyligen haft bokbord och fått bra respons
från eleverna. Man kan ju inte hjälpa att tänka
tanken att det är just detta de flesta rektorer är
rädda för, att ungdomar faktiskt tar till sig våra

åsikter om jämställdhet, kritiskt tänkande och
socialism.
Vi anser att det sker en medveten fördumning
av elever med mål att bibehålla de egoistiska
ideal som i dag leder vårt samhälle. För hur
ska ungdomar någonsin kunna bli fullvärdiga
medborgare om skolan bestämmer vad de ska ha
för åsikter?
Revolutionär Kommunistisk Ungdom menar

att en nödvändig byggsten för en hållbar framtid
är en medveten ungdom.
Vi tycker att skolan ska vara en plats där
man utvecklas som människa genom fritt och
kritiskt tänkande, inte en plats där ens åsikter
kontrolleras av överheten.

Hanin Shihab
Erik Illacia
RKU-Uppsala

Svar direkt
den 16 april 2010 träffade ett antal representanter

från olika politiska ungdomsförbund gymna
sierektorerna inom vård & bildning. Vi kom då
överens om att ungdomsförbunden kontaktar
skolledningen på respektive skola för att komma
överens om var, när och hur besöket ska genom
föras. Rektor på skolan ansvarar för planeringen
och informerar om vilka regler som ska gälla.
Samma regler gäller för alla politiska partier.

Vi delar inte bilden av att ”det sker en med
veten fördumning av elever” på våra skolor.
Däremot delar vi bilden av en skola ”där varje
elev utvecklas som en människa genom fritt och
kritiskt tänkande”.
Välkomna att ta kontakt med skolledningen på
våra gymnasieskolor!

Kajsa Wejryd
gymnasiechef Uppsala kommun
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30 UTGÅNG
det bästa sist

Borde vara
gratis
samhälle ska vara
gratis? En politisk fråga som
berör oss i samhället på olika
nivåer!
Varför kan inte exempelvis
museer vara gratis? Vad jag
vet är det två museer i Upp
sala som är gratis. Om det var
gratis att gå på alla museer
skulle vi vara uppstoppade med
kunskap. Då skulle de tomma
områdena i våra hjärnor få
något att bearbeta och veten
skapen skulle få svar på frågan
varför vi har en så onödigt stor
hjärna. Voilà!
vad i ett

riktigt skönt
om det var gratis att åka buss.
I stället har priserna har höjts
och det blir nästan omöjligt
att betala på bussen, vilket är
otroligt irriterande, då vi ung
domar använder oss av bussen
dagligen – till skolan, kompisar
eller ner på stan.
Vi skulle kunna vara med
och rädda miljön, men i stället
leder det här till att de som kan
tar bilen, och miljön blir sämre.

GLADIATORN PHOENIX:

Det är ännu tuffare än vad
det ser ut att vara, och väldigt
jobbigt också, för den delen.

det skulle vara

Gladiator
ARISTIDES

SANCHEZ DENIZ

att de flesta
 åller med mig. Eftersom detta
h
ändå är en politisk fråga och
kommer att beröra skatter, så
kommer det att dröja att få
igenom liknande förslag.
Som små barn i en
sandlåda kommer
politikerna att tävla i
dragkamp om vem som
har rätt och fel.
Trots allt tas
besluten av
personer
som inte
lever på
1 050
kronor i
månaden.
och jag tror

Nadia
Chache
har bra gratisidéer
word#31

Du arbetar som fritidspedagog på
Lundellska, hur är det?
– Det är jätteroligt, det är en bra
skola. Jag har bara varit här sedan
vårterminen började efter jul, för
jag är vikarie för en annan, men jag
trivs jättebra som fritidspedagog för
eleverna.

Hur är eleverna mot dig när de möter
dig i skolkorridoren, vill de utmana dig
med sin styrka?
– Haha! Ja, vissa elever vill faktiskt
göra det, men andra är lugna när de
ser mig. Eleverna är jättesnälla här
på Lundellska!

Är det så tufft att vara med i Gladiatorerna som det ser ut?
– Nej, det är ännu tuffare än vad det
ser ut att vara, och väldigt jobbigt
också, för den delen. Annars så är
det är jätteroligt att vara med och
möta utmanarna.

Hur kom du med i Gladiatorerna
egentligen?
– Precis som de andra som är med
så fick jag göra olika fystest för att
och se hur mycket jag klarar, och på

Ålder: 39 år
Bor: Märsta
Kommer från: Kuba
Känd för: gladiator Phoenix
i 4:ans program Gla
den
diatorerna.
vägen
var det
för mig. För att
man ska kunna komma med som
gladiator krävs att man är i väldigt
bra form, bättre form än vad man
kan föreställa sig.

Du har tränat mycket sedan tidigare,
både handboll och amerikansk fotboll
– vad betyder träning för dig?
– Träningen är hela mitt liv, jag har
tränat sedan jag var nio år gammal,
och jag kommer alltid hålla på med
någon form av träning.

Sista frågan nu, gladiatorn. Beskriv dig
själv med tre ord?
– Oj, tre ord! Jag skulle säga att jag
är tuff, stolt och ödmjuk, men jag
måste lägga till att jag alltid är en
glad person också.
Text: Rebecca Gustafsson
Foto: Petter Karlberg/TV4

Tyckte du
att den här
tidningen
sög? Gör det

bättre
själv,
då!

Word blir vad vi gör den till.
Var med och gör Word du också.
Sms 070-645 31 41
Mejl red@word-uppsala.se

Vad vill du säga
till en politiker
i Uppsala?
På Mötesplatsen träffas Uppsalas unga och de som bestämmer.
De lyssnar på varandra för att beslut som rör unga ska bli bättre.

Kom och se hur
det funkar!
• 13 mars på Grand, kl 17.30
• 27 mars på Mötesplats Treklangen
(Gottsunda), kl 17.30

word
facebook.com/tidningenword

I samarbete med

WORD

www.word-uppsala.se/nytryckt

