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LEI: Fouad Alswelem (det vesle biletet) er lei av at  
folk kallar han «utlending».

 ● Ordet «utlending» blir 
brukt altfor mykje. Det 
meiner Fouad Alswelem.

– Ordet «utlendig» får meg 
til å føle meg som ein gjest i 
Noreg. Eg vil jo bu her, seier 
Alswelem til Klar Tale.

Mange har diskutert ord den 
siste tida. Ordet «indianar» 
er på veg ut. Store norske 
leksikon vil heller bruke «det 
amerikanske urfolket». 

Ei avis fekk kritikk for å bruke 
ordet «mulatt». Dei skreiv om 
den framtidige kona til prins 
Harry. Ho har svart mor og 
kvit far.

Men ordet «utlending»? 
Ordet er ikkje stygt i seg 
sjølv, ifølge Daniel Ims i 
Språkrådet. Men ofte er det 
ikkje naudsynt å bruke det. 

Alswelem flykta frå Syria. No 
går han på skule på Voss i 
Hordaland.
– Eg har høyrt andre bli kalla 
utlendingar. Ein av dei var 
til og med fødd i Noreg, seier 
Alswelem.

Alle har eit namn. Alswelem 
meiner at folk helst bør bruke 
namna til folk.

Karin Flølo
karin@klartale.no

Lei «utlending»
Les meir på side 3

– Vi er  
uskuldige.  
Det finst ikkje 
bevis.

POLITIKK: Partiet Venstre 
kan bli ein del av regjeringa. 
Leiar Trine Skei Grande lovar 
at folk snart skal få svar. 
Nokre politikarar i Venstre er 
framleis skeptiske til å styre 
saman med Framstegspartiet. 
Det skriv nyhendebyrået NTB.

USA: Folk fra seks land får 
ikkje komme inn i USA. 
Det gjeld Tsjad, Iran, Libya, 
Somalia, Syria og Jemen. 
Amerikansk høgsterett gir 
president Donald Trump lov 
til å starte innreise-forbodet. 
Men fleire kjempar mot 
forbodet i domstolane.

Venstre  
i regjering?

Trump får stoppe 
innvandrarar

utlending

innvandrar

mulatt
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klart& TORSDAG  

07.12.2017

NYHENDE PÅ NYNORSK

Nº

20



2 TORSDAG
07.12.2017

Ein mann er dømd til 17 
år og ni månaders fengsel. 
Han drap kona si i april i 
fjor. Drapet skjedde på ein 
gangveg i Oslo. 

Arbeidarpartiet (Ap) slit. 
25,8 prosent av folket ville 
støtta partiet 
om det var val 
i dag. Det er 
dårlegare enn i 
stortingsvalet i 
haust.

Tog har køyrt på 135 
reinsdyr i Nordland. 
Selskapet Bane Nor har 
ansvar for jernbana. Dei 
må betale for dyra, meiner 
reineigarar.

Kjelde: NTB 

Ikkje drikk  
for mykje kaffi

Farlege stoff i 
sportsutstyr

HELSE: Kaffi kan gi deg for 
høgt kolesterol i blodet. Det 
seier Helsedirektoratet, skriv 
kanalen NRK. Åtvaringa gjeld 
den kaffien som ikkje renn 
gjennom eit filter. Kaffi frå 
kapslar og presskanne burde 
du drikke minst mogeleg 
av. Høgt kolesterol kan gi 
sjukdommar i hjartet.

MILJØ: Miljø-direktoratet 
testa utstyr for sport og fritid. 
Dei testa alt frå sandalar til 
mobildeksel. Det blei funne 
farlege stoff i 40 prosent av 
produkta, seier direktoratet. 
Fleire produkt er fjerna frå 
butikkane, skriv avisa VG. 
Stoffa er farlege for både helsa 
til folk og miljøet. Dei blei som 
oftast funne i billege varer laga 
utanfor EU. 

Kort fortalt
Tre skiløparar blei funne 
døde i fjella sør i Frankrike. 
Dei blei tekne av to ulike 
snøras.

SMS-en fylte  
25 år  
3. desember.  
I den første tekst-meldinga 
stod det «god jul».

Tusenvis av yazidi-folk blei 
kidnappa av terror-gruppa IS 
i Irak. Om lag 3.000 yazidiar 
er framleis sakna etter tre år.

Kjelde: NTB

Driv valkamp frå 
utlandet
SPANIA: 21. desember er det 
nyval i regionen Catalonia 
i Spania. Valkampen har 
starta. Men fleire politikarar 
sit i fengsel eller har reist til 
andre land. Dei stiller likevel 
til val. Ei folkerøysting om 
sjølvstende frå Spania skapte 
kaos i haust. Den var ulovleg 
og politikarar blei straffa. PALESTINA: USA vil støtte 

at Jerusalem er hovudstaden 
til Israel. Kanskje vil dei også 
flytte ambassaden dit. Dette 
gjer palestinarar rasande. 
Byen er i dag delt mellom 
Israel og palestinarane. 

Palestinarar  
er rasande på USA

SINTE: Palestinarar er sinte på 
presidenten i USA. 

FARLEG: Nokre typar kaffi er  
farlege for helsa.

GIFT: Det blei funne skadelege  
stoff i sportsutstyr.

VAL: Carles 
Puigdemont 

var president i 
Catalonia. No driv 

han valkamp frå 
Belgia.

Foto: NTB scanpix 

Foto: NTB scanpix  Foto: Miljødirektoratet  

Kort fortalt



TORSDAG
07.12.2017 3 

Blir straffa for juks

 ● Russland er utestengt 
frå OL i 2018.

I tillegg blir åtte russiske 
skiløparar straffa. Dei får ikkje 
delta i korkje Dei olympiske 
leikar (OL) eller verdscupen.  
Dette er årsaka:

 
Februar 2014:
Russland arrangerte OL i 
Sotsji. Russarane vann 33 
medaljar. Ingen av dei blei 
tekne for doping.

November 2015:
Antidopingbyrået WADA 
fortalde om eit statleg 
dopingprogram. Ein professor 
skulle etterforske kva dette var.

Mai 2016:
Avisa The New York Times 
skreiv om organisert russisk 
doping under OL. Urinprøvar 
blei bytte ut med reine prøvar. 
Politiet i Russland hjelpte til, 
ifølge avisa.

Det blei sidan bevist at  
den russiske staten støtta 
dopinga.

November 2017:
Skiløparar får ikkje behalde 
medaljar. Aleksandr Legkov 
blei diska først. Stjerna vann 
gull og sølv i OL i 2014.

Det var noko rart med prøvane 
hans. To av flaskene hadde 
blitt opna, ifølge ein rapport.

Desember 2017:
Verdscupen er i gong. Fleire 
doping-dømde russarar var 
klare til å delta. 
Men Det internasjonale 
skiforbundet (FIS) lar ikkje 
russarane gå i verdscupen.

– Vi er uskuldige. Det finst 
ikkje bevis, sa Maksim 
Vylegzjanin til kanalen NRK 
sist helg.

Russland som nasjon får 
ikkje delta i OL neste år. Det 
avgjorde Den internasjonale 
olympiske komité (IOC) 
tysdag.

Bjørn Ivar Voll 
bjornivar@klartale.no
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STRAFFA: Aleksandr 
Legkov jubla for gull 

i OL i 2014. No er 
stjerna utestengd for 

doping.
OPPGÅVA

SPORT
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Nyhenda er skrivne av  
redaksjonen i avisa Klar Tale.

Bjørn fangar mystisk tjuv
 » Kritikarane likar dei nye filmane om bjørnen Paddington. 

Bjørnen bur hos familien Brown i London i Storbritannia. Han 
kjøper ei flott bok i gåve til tante Lucy. Men så blir boka stolen. 
Då startar jakta på tjuven. «Paddington 2» har premiere fredag. 
Filmen passar for dei over seks år.

Foto: SF studios

Overtek for Spacey
TV: Skodespelar Robin Wright 
får hovudrolla i TV-serien 
«House of Cards». Det er éin 
sesong att av TV-serien på 
Netflix. Kevin Spacey måtte 
slutte i serien etter skuldingar 
om seksuell trakassering. 
Spacey spelte presidenten i 
USA. Wright speler kona hans.

Vakter må passe 
på julebukk
JUL: Eigne vakter skal 
passe på julebukken i Gävle 
i Sverige. Bukken har ofte 
blitt påtend. Han er laga av 
halm. Nokon stal til og med 
bukken eitt år. Det skriv 
nyhendebyrået NTB.

Ikea får språkpris 
SPRÅK: Svenske Ikea får 
Nordens språkpris 2017. 
Møbelhuset brukar ord 
som «Tack» og «Hej då» på 
plakatar over heile verda. 
– Eg har slite med dysleksi 
heile livet. Eg forstår godt kor 
viktig språk er, seier Ingvar 
Kamprad. Han starta Ikea.

Foto: Netflix / NTB scanpix

OVERTEK: Robin Wright.

FILM

– Kva er favorittordet ditt?
– «Tillit».

– Kvifor likar du dette 
ordet så godt?
– Det kan lesast likt begge 
vegar. Og tillit må jo gå 
begge vegar.

– Kva ord likar du ikkje?
– «Bjørneteneste». Det 
høyrast ut som noko 
hyggeleg, men så er det 
ikkje det.

– Kva er eit typisk song-
ord?
– «Klang». I koret snakkar 
vi ofte om kva slags klang vi 
har.

– Kva ord brukar du ofte?
– Eg seier «jøss» ganske 
mykje. Eg brukar det når eg 
ikkje veit kva eg skal seie.

– Kva ord skildrar deg 
best?
– «Sprudlande». Eg prøver å 
vere blid og positiv.

Emma Fenn, 25 år  
gammal, styreleiar i Trill 
Vokalensemble. Onsdag har 
dei julekonsert på Salt i Oslo.

MITT ORD

Sprudlande 
klang

Foto:privat  

! Dette er siste utgåve av Klart & Kort for i år. God jul og godt nytt år!


