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HETSA: Trine Skei Grande i partiet Venstre er ein av dei som er blitt  
kalla stygge ting på internett.

 ● – Du er feit og ein idiot, 
sa ein fyr til Venstre-leiar 
Trine Skei Grande. Ho og 
mange andre blir hetsa på 
nettet. 

Politikar Trine Skei Grande 
blei kalla stygge ting på grunn 
av politiske meiningar. 
Musikaren Ravi blei hetsa 
for høgda si etter eit TV-
program. Og programleiar 
Haddy N´Jie blei plaga for 
hudfargen sin. 

– Det finst ingen fasit for 
kva folk skal gjere når dei 
opplever netthets. Ofte er 
det betre å kome med eit 

positivt svar enn å starte ein 
krangel, seier Eirik Rise. Han 
jobbar med Stopp hatprat-
kampanjen i Noreg. Det er 
Europa-rådet som har starta 
kampanjen. 38 land er med. 

Enkelte grupper er spesielt 
utsette for netthets, seier Rise. 
– Vi ser at for eksempel 
kvinner, asylsøkarar, folk med 
annan hudfarge eller med ei 
anna seksuell orientering ofte 
er utsette for denne typen 
ytringar, seier Rise til Klar 
Tale.

Toril Haugen
toril@klartale.no

Hetsa på nett
Les meir på side 3

Å dyrke unge 
talent er slett 
ikkje noko nytt.

JEMEN: 18.000 svoltne 
menneske i byen Taiz i 
Jemen har endeleg fått mat. 
Det melder Dei sameinte 
nasjonane. Taiz er omringa 
av opprørarar frå gruppa 
Houti. Dei har gjort slik 
at innbyggarane ikkje 
har fått mat. Den påstår 
organisasjonen Human Rights 
Watch.

INNVANDRARAR: Tre av 
ti innvandrarar frå Syria og 
fire av ti frå Somalia lever på 
sosialhjelp. Det viser tal frå 
Statistisk sentralbyrå. Det kan 
gjere slik at folk må betale 
meir skatt, seier stats- 
minister Erna Solberg til 
kanalen NRK. 

Fekk endeleg mat

Tre av ti  
får sosialhjelp

kort
klart& TORSDAG  

18.02.206

NYHENDE PÅ NYNORSK

Nº

4



2 TORSDAG
18.02.2016NOREG

Forfattar blir granska
KRIM: Privatetterforskar, 
forfattar og journalist Geir 
Selvik Malthe-Sørensen (bildet) 
blir etterforska. Han skal ha 
lurt spiondømde Arne Treholt 
og advokat Harald Stabell. 

Malthe-Sørensen sa han hadde 
viktige opplysingar i Treholt-
saka. Men avisa VG avslørte at 
han lét ein bruktbilseljar spele 
agent. 

Treholt blei dømt for spionasje 
mot Noreg i 1985. Malthe-
Sørensen skreiv bok om saka. 
Han nektar for å ha gjort 
noko gale. Men VG har også 
lydopptak av forfattaren. Han 
seier at nokon har tukla med 
opptaka.

Spesialeininga for politisaker 
vil finne ut om politiet har gitt 
bort opptaka, skriv Nettavisen. 

Forfattaren blir 
også etterforska 
for bedrageri av 
minst 1 million 
kroner, skriv 
Aftenposten. Frå før blir han 
etterforska for å ha betalt for 
hemmelege politidokument.

Gøril Huse
goril@klartale.no

Kort fortalt
Prinsesse 
Ingrid 
Alexandra 
lærer ikkje 
nynorsk.  
Dei er fritekne for nynorsk på 
den internasjonale skulen  
ho går på. 

Ein 76-åring fekk melding 
om at ho var gravid med 

tvillingar. Eit data-program 
hadde tolka innlest lyd frå ein 
lege feil.

Fire av ti mannlege 
sjukepleiar-studentar 
fullfører ikkje studiet. Årsaka 
er at det er for mange kvinner 
i yrket og på studiet, ifølge 
forskar.

Kjelder: NTB, Aftenposten, VG

Klar for slutten
HELSE: Den 
kreftsjuke legen 
Per Fugelli er 
inne i siste del 
av livet. Han 
vil bruke tida på å kjempe 
mot asylpolitikken til 
Framstegspartiet. Også leiar 
av Kulturrådet Anne Aasheim 
er open om kreft. Ho får 
behandling som skal hjelpe ho 
å leve lengst mogleg.

Sensurert ost
MAT: Selskapet Synnøve 
Finden har laga ein ny ost. 
Dei merkte den «jarlsbergost-
type». Men det godtok ikkje 
selskapet Tine, sidan dei lagar 
osten Jarlsberg. Oste-striden 
hamna i retten. Ordet frå 
ostepakningen måtte bort. 
Synnøve Finden klistra lappar 
over der det står «sensurert». 
Tine meiner det også er for å 
skape blest om osten.

Assimilering 
 ● Oslo Framstegsparti har 

bestemt at partiet skal jobbe 
for å fremje assimilering av 
fridomsverdiar til innvandrarar 
i Noreg, ifølgje kanalen NRK.  
 
«Assimilering» betyr at folk 
får bli med i samfunnet. Men 
då må dei endre dei kulturelle 
verdiane sine til det som  
finst i samfunnet frå før. For 
innvandrarar betyr det at dei 
må seie farvel til ein del av 
kulturen sin for å bli integrert.

ORD I NYHENDA

OST: Selskapa Tine og Synnøve 
Finden er usamde om denne osten.
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NEI: Folk på Kos demonstrerte 
mot asylmottak på ferieøya.

Angreip skular og sjukehus 
SYRIA: Sjukehus og skular blei 
trefte av rakettar nord i Syria 
måndag. Opptil 50 menneske 
kan vere drepne. Russland får 
skulda for angrepa.

Minst 14 menneske blei 
drepne då rakettar trefte eit 
barnesjukehus og ein skule. 
Det skjedde i byen Azaz, seier 
folk til nyhendebyrået Reuters. 

Så blei eit sjukehus til bomba. 
Denne gongen i provinsen 
Idlib. Organisasjonen Leger 
Uten Grenser støtta sjukehuset. 
Dei seier at Russland eller 
Syria har skulda. Pasientar og 
folk som jobba der blei drepne. 
Fleire er sakna.

Russland seier at dei ikkje 
angreip sjukehuset. Dei 

hjelper for tida den syriske 
regjeringa nord i Syria. Dei 
kjempar mot opprørarar. 
Mange tusen menneske har 
flykta. 

Karin Flølo
karin@klartale.no

Kort fortalt
Fangar i Mexico levde 
i luksus i fengsel. 
Styresmaktene fann 
badstover, akvarium og  
TV-er i nokre celler. Dei sjekka 
fengselet etter at 49 fangar 
døydde i eit opprør.

150.000 pingvinar er døde, 
seier forskarar frå Australia 
og New Zealand. Isfjellet deira 

blei øydelagt i 
2010, og dei måtte 
ut på vandring for 
å finne mat.

Fire personar i Australia 
er tiltalte for å ha smugla 
inn 720 liter metamfetamin. 
Mykje av narkotikaen blei 
smugla i BH-ar.

Kjelder: NTB, SBS

 ● Sam 
Heins blir ny 
ambassadør 
for USA til 
Noreg. Han er 
72 år gammal 
og kjem frå 
delstaten Minnesota.  
 
Heins jobbar som advokat. 
Han har grunnlagt 
advokatforeininga 
Minnesota Advocates for 
Human Rights. Han har 
også grunnlagt eit senter 
for torturoffer.  
 
Noreg har ikkje hatt 
ambassadør frå USA på 
over to år. 

NAMN I NYHENDA

Sam Heins

Kjempar mot  
asylmottak
HELLAS: Folk på øya 
Kos i Hellas vil ikkje ha 
asylmottak. Fleire hundre 
tusen flyktningar reiser 
inn til Europa gjennom dei 
greske øyane. Omtrent 2.000 
menneske demonstrerte mot 
mottaket søndag. Dei fryktar 
at turistane ikkje vil komme 
til Kos, skriv nyhendebyrået 
NTB.

73 er mistenkte
TYSKLAND: 73 menn er 
mistenkte for overgrep og 
ran i Tyskland nyttårsaftan. 
Dei fleste er frå Marokko og 
Algerie. Tre er frå Syria, og 
tre er frå Tyskland, melder 
nyhendebyrået AP.

Foto: AFP / NTB scanpix
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Nyhenda er omsette  
frå lettlest-avisa Klar Tale.KULTUR

Flinke gutar sjarmerer
 ● Isac Elliot og Justin 

Bieber har meir talent 
enn ryktet seier, meiner 
musikk-ekspert Mona Riise.

Oslo Spektrum blir fylt av 
fans som skal sjå idolet sitt 
fredag. Då opptrer den finske 
15-åringen Isac Elliot.

– Han er jo ein sjarmerande 
gut som både syng veldig bra 
og kan danse. Og han har 
poplåtar som er veldig bra 
skrivne. Han er det perfekte 
idolet, seier musikk-journalist 
Mona B. Riise til Klar Tale.

Men er desse gutane verkeleg 
flinke, og ikkje berre kjekke? 
Ja, meiner Riise.
– Dei er begge flinke til å 

synge. Og vi blir spesielt 
imponerte over at dei er så 
gode når dei er så unge. Isac 
Elliot og Justin Bieber er 
begge ekstremt musikalske, 
meiner ho.

Elliot blei berømt allereie 
som 12-åring, mens Bieber 
blei oppdaga på videokanalen 
YouTube då han var 14 år 
gammal.

Å dyrke unge talent er slett 
ikkje noko nytt, seier Riise. 
– Stevie Wonder var berre 
12 år då han starta. Då 
kalla han seg Little Stevie 
Wonder. Michael Jackson var 
barnestjerne, og Elvis starta 
også som tenåring, seier Riise.
Ho nemner også komponisten 

og pianisten Franz Liszt. På 
1800-talet skapte han hysteri.
Psykologar har forklart kvifor 
vi oppfører oss sånn: 
– Vi har eit behov for å dyrke 
nokon som er større enn oss 
sjølve, seier ungdoms-psykolog 
Klara Øverland til Stavanger 
Aftenblad. Ho snakka med 
avisa om Bieber-hysteriet.

– Dette er unge jenter som er i 
ferd med å vakne opp seksuelt. 
Å vere forelska i Justin Bieber 
på avstand, er ein trygg måte 
å takle desse kjenslene på. Det 
seier psykolog Ingunn Skre til 
avisa Bergens Tidende.

Ingvild Eilertsen
ingvild@klartale.no

FANS: Desse unge jentene var på konsert med idolet Isac Elliot i 2014. No kjem han tilbake til Noreg.
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