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Les og hør flere nyheter på 
www.klartale.no

Nr

Snart klart for 
varmt VM  
i friidrett

– Lesing gir 
hjernen en  
viktig pause 

Hvilket spørsmål 
kan irritere en 
vegetarianer?

klar
tale

verden
16 år gamle Greta 
Thunberg er rasende. 
Mandag åpnet hun 
toppmøtet om klima.

– Hvis dere velger å svikte oss, 
vil vi aldri tilgi dere, sa klima-
aktivisten Greta Thunberg. 
Hun talte til verdens ledere 
under toppmøtet om klima i 
New York i USA. 

Thunberg var sint. Hun hadde 
tårer i øynene.
– Vi er ved begynnelsen av en 
masse-utryddelse. Og alt dere 
kan snakke om, er penger og 
eventyr om evig økonomisk 
vekst. Hvordan våger dere! sa 
hun.

16-åringen har startet en 
bevegelse. Hun har fått unge 
over hele verden til å kjempe 
for klimasaken. 

Fredag streiket skoleelever 
på nytt for klimaet. Rundt 
fire millioner mennesker 
deltok, ifølge arrangøren. 
Demonstrasjonen ble trolig 
den største for klimaet så langt.

 

Les mer på side 3 og 8

– Hvordan
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– Vi må endre måten vi lever 
på raskt. Hvis ikke, setter 
vi selve livet på spill. Det 
sa António Guterres i sin 
tale mandag. Det var under 
åpningen av toppmøtet om 
klima i New York i USA. 
Guterres er generalsekretær i 
verdens-organisasjonen FN. 

Verden er for treig med å redde 
klimaet. Vi trenger å gjøre 
mye mer, mye raskere, mener 
forskere. Derfor inviterte 
Guterres verdens ledere til 
toppmøtet. 

I 2015 ble mange land i 
verden enige om en avtale om 
klima. Den kalles Parisavtalen. 
Oppvarmingen av kloden 
skulle holdes under 2 grader. 
Det var hensikten med avtalen. 

Landene ville prøve å unngå 
at temperaturen stiger mer 
enn 1,5 grader. Over 180 land 

leverte frivillig inn mål for kutt 
i klimagasser. 

Mange var optimistiske. 
Dette skulle vi klare. Siden 
den gang har det blitt verre. 
Verden slipper ut stadig mer 
klimagasser. I fjor nådde 
utslippene ny rekord. Det viser 
en rapport fra Equinor.

– Løftene som noen land har 
kommet med, er ikke nok til 
å nå målet om 2 grader. Det 
er heller ikke nok til å holde 
økningen i temperaturen 
under 2,5 grader, sier Håkon 
Sælen til Klar Tale. Han 
forsker på klima ved Cicero 
Senter for klimaforskning.

Ifølge Parisavtalen skal landene 
komme med nye løfter til 
neste år. Da må de love å 
kutte enda mer i utslippene 
sine. Guterres ville at landene 
allerede nå skulle si hvor mye 

de vil kutte. Tyskland har 
fulgt oppfordringen. Landets 
regjering vil gjøre mer for 
klimaet. 

Norges statsminister Erna 
Solberg ville ikke love større 
kutt fra Norge ennå. 
– De norske klimamålene 
skal oppdateres og forsterkes 
i 2020, sa Solberg før 
toppmøtet. 

Flere land ble nektet å snakke 
på toppmøtet. Det gjaldt blant 
andre USA, Japan og Australia. 
Årsaken er at landene fortsatt 
støtter kull som brensel. 
Kullkraft slipper ut store 
mengder klimagasser.

Australske Giselle Penny 
demonstrerte for klimaet i 
Oslo forrige fredag. Hun synes 
det er flaut at hjemlandet ikke 
vil gi opp kull. 
– Det er veldig skuffende 

og skremmende. Vi er altfor 
avhengige av kull. Vi er for 
egoistiske til å forandre oss. 
Mange i Australia er veldig 
opprørte over dette. Men 
politikerne hører ikke på oss, 
sier Penny. 

– Situasjonen for klimaet er 
kritisk. Hvorfor gjør ikke 
landene mer?
– Politikerne vil ikke nok. 
Mange land ønsker å prioritere 
andre ting, sier klimaforsker 
Håkon Sælen. 

USA har sagt at de vil trekke 
seg ut av Parisavtalen. Den 
nye presidenten i Brasil vil 
ikke gjøre noe med utslippene. 
Den europeiske union (EU) 
prøver å gjøre mer. Men det 
er uenighet mellom landene i 
EU. Noen av dem ønsker ikke 
å kutte veldig raskt, forklarer 
han.

Cathrine Kahrs
cathrine@klartale.no

– Vi må endre måten vi lever på
Denne uka var verdens ledere samlet til nytt toppmøte om klima. 
Landene må gjøre mye mer for å redde kloden.

SAMLET: Her taler FN-
leder António Guterres 

på klimatoppmøtet i USA. 
Ledere fra hele verden er 

samlet til møtet.

KORT OG KLART

Topp-møte om klima
●● Denne uka er det topp-
møte om klima. 
●● Verden slipper ut for mye 
klima-gasser. 
●● Vi gjør for lite for å redde 
kloden. 

Foto:  Lucas Jackson / Reuters / N
TB scanpix
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Turister får ikke fly hjem
KONKURS: Reiseselskapet Thomas Cook er konkurs. De har sluttet å fly turister rundt i verden.
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STORBRITANNIA: Reiseselskapet Thomas 
Cook er konkurs. 21.000 mennesker må 
slutte i jobben. De jobber i 16 ulike land. 
600.000 reisende får problemer etter 
konkursen, skriver nyhetsbyrået NTB. 

Selskapet hadde mye gjeld som måtte betales. 
Men den britiske regjeringen sa nei til å 
hjelpe.

Konkursen ble kjent mandag. Siden da har 
det vært kaos og forvirring. Omtrent 150.000 
briter kommer seg for eksempel ikke hjem. De 
må hentes av fly fra andre selskap. 

Thomas Cook måtte sette alle sine 34 fly på 
bakken. Flere reisende ble bedt om å betale 
for hotellet de allerede hadde betalt for.

Thomas Cook eier også reiseselskapene Spies 
i Danmark og Ving i Norge. Ving avlyste alle 
sine reiser mandag. Mange nordmenn kom 
seg ikke på ferie. Andre kom seg ikke hjem. 

Tirsdag fikk Ving lov til å fortsette med 
reisene sine, skriver NTB. Ving Norge hadde 
mandag 9.101 reisende ute på tur. Over 
85.000 reiser var bestilt.

Britiske luftfartsmyndigheter (CAA) tror det 
vil ta to uker å få alle briter hjem.
Thomas Cook har solgt reiser til blant annet 
Kreta i Hellas. De greske myndighetene 
kaller konkursen en krise for turist-næringen.

Thomas Cook var verdens første reiseselskap. 
Det ble startet av en prest i England i 1841. 

Gøril Huse
goril@klartale.no

Pakistan ble rystet av 
et jordskjelv tirsdag. 
Det skjedde nordøst 
i landet. Minst 32 
mennesker døde, ifølge 
tallene onsdag morgen. 
Det er fare for at enda 
flere er døde. Bygninger 
raste sammen. Det 
kan ligge folk i ruinene. 
Flere hundre mennesker 
er på sykehus.

Foto: NTB scanpix Foto: NTB scanpix 
Sju elever døde da en skole raste 
sammen. Det skjedde i Kenyas 
hovedstad Nairobi mandag. Over 
50 ble skadd.

Tyskland, Frankrike, Italia 
og Malta er blitt enige om en 
foreløpig avtale. De har funnet 
fram til en måte å fordele 
flyktninger og migranter. Det 
gjelder asylsøkere som reddes 
på vei over Middelhavet.

Fredag og lørdag demonstrerte 
hundrevis av mennesker i Egypt. De 
krever at president Abdel-Fattah al-
Sisi slutter. Sisi tok makta i landet i 
2013.

Kilder: NTB

Foto: N
TB scanpix

Foto: N
TB scanpix

Statsminister 
brøt loven
STORBRITANNIA: 
Storbritannias statsminister 
Boris Johnson brøt loven. 
Det mener britisk høyesterett. 
Johnson bestemte at 
Parlamentet skulle stenges i 
fem uker. Det er den britiske 
nasjonal-forsamlingen. Slik 
forsøkte han å sikre støtte 
for sitt forslag om brexit. De 
britiske politikerne er fortsatt 
uenige med Den europeiske 
union (EU) om hvordan 
utmeldingen skal skje.

Skal granske 
Trump
USA: USAs president Donald 
Trump kan bli stilt for riksrett. 
Det sa Nancy Pelosi tirsdag. 
Hun er fra Det demokratiske 
partiet. De mener Trump har 
gjort ting som bryter med 
loven. Presidenter kan ikke bli 
stilt for en vanlig domstol. Et 
stort flertall i USAs nasjonal-
forsamling må stemme for en 
riksrett-sak.
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I morgen (fredag) starter 
verdens-mesterskapet (VM) 
i friidrett. Det er i Doha i 
Qatar. Stedet er beryktet. 
Årsaken er at det blir så  
varmt der. Det kan bli 40 
grader. 

Norge sender 17 nordmenn til 
Doha. Blant dem er brødrene 
Ingebrigtsen og Karsten 
Warholm. Fem kvinner og 
12 menn skal konkurrere 
for Norge, ifølge Norges 
Friidrettsforbund.

Håvard Haukenes kommer 
til å kjenne varmen best. Han 
konkurrerer i 50 kilometer 
kappgang. Det skjer lørdag. 
Han skal gå 25 runder i 
en 2 kilometer lang løype. 
Forholdene blir ekstreme, 
skriver nyhetsbyrået NTB.

De siste ukene før VM brukte 
Haukenes på å bli vant til 
varmen.
– Jeg må vite nøyaktig hvor 
mye væske jeg mister per 
time. Hvor mye koffein jeg 

tåler å drikke. Og hvor mye 
karbohydrater kroppen klarer 
å takle i løpet av tiden jeg 
konkurrerer, sier han til NTB.

Starten blir en halv time 
før midnatt lokal tid. Trolig 
kommer han i mål etter klokka 
3 på natten. Konkurransen 
skjer om natten fordi det er så 
varmt.

Det er store krav til dem som 
er med. Døgnet må snus. 
Kroppen må vennes til høy 

luftfuktighet og varme. Så må 
formen være på topp.
Haukenes tror på medalje.
– Jeg går for å ta det som er 
mitt. Jeg har lyst på medalje. 
Det er det jeg trener for, sier 
han.

VM i Doha er én og en halv 
måned senere enn vanlig. I 
Doha er det vanligvis kjøligere 
i september og oktober enn 
i august. Men det er fortsatt 
varmt. Varmen er verst for 
de som konkurrerer utenfor 

norske konkurrerer

Det kan bli 40 grader under VM i friidrett.  
Norske Håvard Haukenes konkurrerer midt på natten på grunn av varmen.

 i ekstrem varme
17

?klartale.no

Ukens  
oppgave

VARMT: De heldigste får konkurrere her 
under VM i Qatar. Khalifa stadion har 

anlegg for luftkjøling.

temaklar
tale
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KORT OG KLART

VM i friidrett
●● Fredag starter VM i fri-
idrett i Qatar.
●● Det kan bli 40 grader 
under VM.
●● 17 norske skal til VM.

det store stadionet. På stadion 
finnes et spesiallaget air-
condition-anlegg. Det skal 
kjøle ned lufta. Utøverne der 
skal kjempe om medaljer i 
temperaturer som tilsvarer norsk 
sommer, rundt 22 til 24 grader.

Norge har flere kandidater som 
kan vinne gull. Blant dem er 
Karsten Warholm. Han vant 
gull i VM for fire år siden. 
Han løper igjen 400 meter 
hekk. Det er han ekspert på. 
Warholm er også påmeldt 
400 meter flatt. Men det er 
ikke helt sikkert at han stiller i 
begge konkurranser.

Warholm dro til VM-
byen Doha 12 dager før 
konkurransene startet. 
Brødrene Ingebrigtsen ventet 
så lenge de kunne med å reise.  
Alle brødrene starter i løp 27. 
september.

De tre brødrene Ingebrigtsen 
skal løpe 5.000 meter. Filip og 
Jakob skal løpe 1.500 meter.

Filip Ingebrigtsen sier at det 
ikke er så lett å forberede seg på 
varmen.
– Men det er en sommeridrett. 
Vi er vant til å konkurrere når 
det er varmt. 1.500 meter er 
ikke den verste øvelsen i varme, 
sier Filip til NTB.

VM i Doha varer fra 27. 
september til 6. oktober. Det 
er verdens tredje største idretts-
arrangement. VM i friidrett er 
hvert fjerde år. 

Det er 24 øvelser for menn og 
24 for kvinner i VM. Kanalen 
NRK sender VM.

Gøril Huse  
og nyhetsbyrået NTB

goril@klartale.no

klar
tale.no

Les mer om VM  
i friidrett på  
klartale.no

Disse norske er med i VM

Karsten Warholm: 
400 meter hekk og 400 meter

Tom Erling Kårbø: 3.000 meter hinder

Sondre Nordstad Moen: 10.000 meter

Weldu Negash Gebretsadik: maraton

Håvard Haukenes: 50 kilometer kappgang

Martin Roe: 10-kamp

Henrik Ingebrigtsen: 
5.000 meter
Jakob Ingebrigtsen:  
1.500 meter og 5.000 meter
Filip Ingebrigtsen: 1.500 
meter og 5.000 meter

Eivind Henriksen: slegge

Ola Stunes Isene: diskos

Sondre Guttormsen: stav

Menn:

Hedda Hynne: 800 meter

Amalie Iuel: 400 meter hekk

Beatrice Nedberge Llano: slegge

Lene Retzius: stav

Karoline Bjerkeli Grøvdal: 
5.000 meter og 3.000 meter hinder

Kvinner: 

Alle små 
foto: NTB 

scanpix

Foto: Fabrizio Bensch / Reuters / 
NTB scanpix

 Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
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KORT OG KLART

Lesing
●● Alle unge bør lese, mener 
forfatter Maja Lunde.
●● Lesing gir en viktig pause 
fra avbrytelser.
●● Du blir klok av å lese, sier 
stortings-presidenten.

Foto: Torstein Bøe / N
TB scanpix

Alle unge bør lese i hverdagen, 
mener forfatter Maja Lunde.
Hun har skrevet populære 
bøker. Du har kanskje lest 
julefortellingen «Snøsøsteren»? 
Eller romanene «Bienes 
historie» og «Blå»?

Lunde var med på 
Nasjonal lærerkonferanse 
med Mediekompasset og 
Foreningen !les. Hun snakket 
om hvorfor det er så viktig at 
barn og unge leser. 

Leser du på telefonen? Eller 
sjekker sosiale medier i tide 
og utide? Det har vært en 
stor, teknologisk utvikling de 

siste årene. Lunde tror det har 
endret noe hos oss alle.

– Vi har vent oss til å bli 
avbrutt. Det er så lett å sjekke 
noe hele tiden. Lesing gir 
hjernen en pause fra å bruke 
hjernen oppstykket, sier hun.

Lunde får støtte fra både 
forskere og stortings-president 
Tone Wilhelmsen Trøen. 
Trøen sier det er kamp om 
oppmerksomheten til de unge. 
Hun mener det er en viktig 
årsak til at vi burde lese mer.  

– Å lese er nesten som magi. 
Når vi leser, kan vi stenge 

bekymringer ute. Det kan vi 
ikke på noen annen måte, sier 
hun.

Trøen mener lesing gir oss 
innsikt, fred og ro. Vi lærer 
også når vi leser.

Professor Natalia Kucirkova 
er forsker ved Lesesenteret 
i Stavanger og University 
College London i 
Storbritannia. Hun forklarer 
at det er en diskusjon om 
lesingen skal skje digitalt.
– Men egentlig handler det 
om barnet og innholdet. Og 
sammenhengen de leser i, sier 
forskeren.

Digitale bøker er spesielt gode 
for barn som trenger lesehjelp, 
mener hun.
– All tekst gir oss som lesere et 
rom for å tenke oss om. Enten 
vi leser digitalt eller det vi leser 
er tilpasset leseren, sier hun.

Trøen mener at lesing er helt 
nødvendig for demokratiet og 
det moderne samfunnet.
– Det er viktigere nå enn 
før å kunne lese og ta til seg 
informasjon, sier Trøen.

Gøril Huse
goril@klartale.no

Derfor bør de unge lese
– Å lese er det aller viktigste vi gjør, sier forfatter Maja Lunde.  
Hun mener lesing gir hjernen en viktig pause. 

LESE: Forfatter 
Maja Lunde 

oppfordrer unge 
til å lese. Her er 

hun fotografert i 
2017.

Politiets 
sikkerhetstjeneste 
(PST) har bestemt 
seg. De ønsker at Laila 
Bertheussen tiltales. Det 
melder flere medier. Hun 
er mistenkt for å ha diktet 
opp trusler mot sitt eget 
hjem. Hun er samboer av 
tidligere justisminister 
Tor Mikkel Wara.

Arbeiderpartiet (Ap) vil 
garantere utviklings-
hemmede jobb. Mange 
får ikke jobbe når 
de slutter på skolen. 
Det gjelder åtte av ti 
utviklingshemmede.  
– Vi må ha et arbeidsliv 
med plass til alle, sier 
Lise Christoffersen i Ap.  

1. oktober går 
fristen ut for å 
si hva en mener 
om vindkraft. 
Olje- og energi-
departementet 
har fått inn over 
tusen svar i 
høringen. De 
aller fleste som har svart, er negative til 
vindkraft i sine områder.

Kilder: NTB, NRK, Filter Nyheter

Foto: NTB scanpix Foto: NTB scanpix 
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«Game of 
Thrones» 
vant 
Emmy-pris 
for beste 
dramaserie. 
TV-prisene 
ble delt 
ut i USA. Den britiske 
komiserien «Fleabag» 
overrasket. Den vant fire 
av hovedprisene.

John Kåre Raake skal 
skrive manus til en ny 
film. Den skal handle om 
kapringen av et fly fra 
Kato Air i 2004. Raake 
skrev manus til filmene 
«Skjelvet» og «Bølgen».

Opera-
stjernen 
Plácido 
Domingo 
slutter i 
jobben i 
operaen i New York i 
USA. 78-åringen nekter 
samtidig for anklagene 
om seksuell trakassering.

Tennisspiller Casper Ruud 
ble syk. Han måtte gi seg 
midt under første kamp 
i turneringen ATP 250 i 
Kina.

Norsk Rikstoto må sette 
en grense for hvor mye 
penger folk kan tape på å 
spille med hester. Det har 
Lotteritilsynet bestemt. 
Heste-næringen frykter at 
de vil tape penger.

Foto: H
BO

 N
ordic 

Foto: N
TB scam

pix 
Foto: Focus Features 

Jøje meg!

– Pogba er klar for kamp

– Hva er ditt favorittord?
– «Jøje meg.» Dette er noe min 
mor pleier å si. Da humrer 
mange. Hun snakker litt penere 
enn de fleste i Stavanger, for 
å si det slik. Jeg vet ikke om 
det er et skikkelig ord en gang, 
men jeg elsker det likevel. 
«Jøje meg» er så fint å bruke 
istedenfor «OMG» og diverse 
banneord. «Jøje meg» får folk 
til å trekke på smilebåndet hver 
gang jeg sier det også. Jeg liker 
når folk smiler.

– Hvilket ord liker du ikke?
– «Egentlig». Det er et ord som 
veldig sjelden gir noen verdi til 
setningen det brukes i. Likevel 
er det mange som buker det 
svært ofte.

– Hva er et typisk vegetar-ord?
– «Protein». Mange spør: 
«Hvordan får du i deg nok 
proteiner?» Spørsmålet kommer 
ofte fra folk jeg ikke kjenner 
som ikke selv er vegetarianere. 
Heldigvis er vi vegetarianere 
og veganere fulle av gode svar. 

Kanskje blir vi litt irriterte av å 
få spørsmålet igjen og igjen og 
igjen. Men det er også en fin 
måte å bli bedre kjent på.

– Hvilket ord bruker du ofte?
– «Altså». Det bruker jeg ofte 
og uriktig. Jeg bruker det stort 
sett hver gang jeg er imponert 
over noe. Eller hvis jeg blir 
positivt overrasket eller bare er 
glad. Jeg smaker god mat. Da 
smiler jeg og sier «altså!» Jeg 
får frø til å gro i kjøkkenhagen 
min. Da hyler jeg av glede: 
«altså!» Jeg ser en video av 
kattunger på Instagram. Da 
skriver jeg «Altså + hundre 
hjerte-emojis».

– Hvilket ord beskriver deg best?
– «Uhøytidelig». Det er enten 
det eller «beslutnings-vegring.» 
Altså å slite med å bestemme 
seg. Jeg måtte tenke meg om 
flere ganger før jeg valgte ordet. 
Så det siste er kanskje mest 
korrekt.

Mari Hult er en vegansk  
kokk fra Stavanger i 
Rogaland. Hun driver 
vegetarbloggen.no.

MITT ORD

Kristine Eid 
redaksjonen@klartale.no

Foto: Erik Sæter Jørgensen

sportklar
tale

Kilde: NTB

Kilde: NTB

FOTBALL: Paul Pogba er en stjerne på 
fotballaget Manchester United. Han har vært 
borte med skade siden 30. august. Nå er 
han klar for spill igjen. Det sier lagets norske 
trener, Ole Gunnar Solskjær.
– Vi mener at han er klar mot Arsenal, sier 
Solskjær.

Laget sliter med flere skader for tiden. 
Anthony Martial og Luke Shaw er to andre 
viktige spillere som er skadd. De kan også være 
klare for spill mandag. Men det er trolig ikke 
Marcus Rashford. Spissen ble skadd søndag.

Manchester United spiller mot Arsenal 
mandag kveld. Laget trenger å gjøre det bedre. 
De har bare tatt åtte poeng etter seks kamper i 
den engelske eliteserien i fotball.  

Foto: Glyn Kirk / AFP / NTB scanpix
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Helge 
har navnedag 30. 
september. Navnet 
kommer fra norrøne 
«helgi» og heilagr». 
Det betyr hellig. Oleg 
og Olga er russiske 
varianter av navnet.

Seljord

Svar i nummer 35:

Bokstavene er blandet, men blir til 
et ord hvis du stokker dem riktig. 
Den svenske aktivisten Greta 
Thunberg er fredag i dette landet 
for å kjempe for klimaet. 

DAANAC

Greta må ikke ta ansvaret alene
Klimaaktivist Greta Thunberg kjefter på 
verdens ledere.  – Vi følger med på dere, sa 
hun på et møte i FN denne uka. 

16-åringen har fått en ny generasjon  
til å våkne. Hennes engasjement for  
klimaet ryster. Derfor får hun være med der 
store endringer kan skje. Som når verdens 
ledere er samlet til nytt toppmøte om 
klima. 

Noen mener 16-åringen overdriver. At det 
ikke er så farlig med klimaet. Og at hun 
misbrukes av forkjempere for klima som 
trenger noen som snakker godt for seg. De 
tar feil.

Forskningen viser at klima-utfordringen 
er virkelig. Følgene er enorme. Vi ser og 
merker dem allerede der vi bor. I framtida 
blir klimaproblemet mye større. Da vil det 
være for sent å gjøre noe.

Gretha Thunberg er blitt et symbol på noe 
større: Vi må satse for å få til nødvendige 
endringer. Endringene kommer til gjøre 
vondt. Men det blir verre om vi lar være.

Derfor må politikerne overta ansvaret 
Thunberg peker på. En 16-åring skal ikke 
bære ansvaret for verdens klima på 
sine skuldre. Det ansvaret er ditt, mitt 
og alles.

Torsdag 26. september 
starter festivalen Barents 
Pride i Kirkenes i Finnmark. 
Her møtes nordmenn og 
russere. De feirer ulike typer 
kjærlighet og kjemper for 
menneske-rettigheter.

Lørdag 28. september er 
Verdens rabiesdag. Rabies 

får for lite oppmerksomhet, 
mener Verdens 
helseorganisasjon (WHO). 
Virus-sykdommen smitter 
mellom dyr og mennesker. 

Mandag 30. september er 
kong Harald og dronning 
Sonja på besøk i Bø 
kommune i Telemark.

RABIES: Vaksine mot rabies 
er et viktig tema på Verdens 
rabiesdag. 
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