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FRIDOM: Unge muslimer vil ikkje bli styrte av foreldra. Dei vil ha 
fridom til å ta eigne val.  

 ● Unge muslimar seier 
stopp. Dei vil ikkje la 
foreldra bestemme over 
livet deira. 

Dei får ikkje ha kjærast. Eller 
vere ven med gutar. Kanskje 
seier foreldra kven dei skal 
gifte seg med. Reglane skal 
følgast. Då slepp familien 
unna skam. 

Slik er livet til fleire unge 
muslimar. Foreldra eller 
andre i miljøet bestemmer 
korleis dei skal oppføre 
seg. Slik sosial kontroll er 
eit stort problem i Noreg, 
meiner Linda Noor. Ho er 
dagleg leiar i organisasjonen 

Minotenk.  

– Både jenter og gutar blir 
pressa. Det er verst for 
jentene. Mange lærer om ære 
og skam frå dei er små, seier 
ho til Klar Tale.   

Unge protesterte i vår. 
Muslimske kvinner skreiv 
i avisa Aftenposten. Dei vil 
at muslimske kvinner skal 
få gjere som alle andre. Dei 
har fått mykje støtte. Fredag 
er kvinnene invitert til 
Stortinget for å snakke om 
temaet.

Elin B. Øvrebø
elin@klartale.no

Seier stopp
Les meir på side 3

– Han er ikkje 
så positiv som 
han var før.

SYRIA: Fleire lastebilar 
med naudhjelp blei bomba 
i Syria tysdag. 12 menneske 
blei drepne. Det er ikkje lov å 
bombe i landet no. Russland 
og USA har laga ein avtale 
om våpenkvile. Det var truleg 
Russland eller Syria som 
angreip, skriv nyhendebyrået 
NTB.

KRIMINALITET: Henning 
Hotvedt må betale 4,6 
millionar kroner til Kristin 
sin familie. Hotvedt er dømd 
for å ha drepe Kristin Juel 
Johannessen i 1999. Retten 
veit at Hotvedt ikkje klarer å 
betale på mange år. Han sit i 
fengsel.

Angreip bilar  
med naudhjelp

Må betale 4,6 mil-
lionar for drap
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Sju år med Bieber
 ● Justin Bieber har skapt 

kaos, sinne, glede og tårer 
i sju år. No kjem han til 
Norge igjen. 

Han er arrestert fleire gonger. 
Han har slått fotografar og 
truga naboar. Han har gråte 
på scena og vist rumpa på 
internett. Han er framleis ei 
superstjerne.

Bieber skal synge i Noreg 
fredag og laurdag. Det skjer i 
Telenor Arena utanfor Oslo. 
Artisten var i Noreg i fjor også. 
Men då begynte jentene å 
gråte. Han gjekk av scena etter 
berre éin låt. Bieber var sint 
fordi det var vatn på scena. 
Fansen reiv i kleda hans.

Det er ikkje første gongen det 
er bråk rundt Bieber. Han 
blei arrestert i 2014. Politiet 
meinte han køyrde bil i rus.  

– Han verkar ikkje like 
lykkeleg lenger. Han har fått 
til draumen sin, men har også 
opplevd problem. Han er ikkje 
så positiv som han var før, 
seier Chioma Anugweje til 
Klar Tale. Ho er journalist og 
ekspert på Bieber. 

Bieber var berre 13 år gammal 
då han blei kjend. Jentene 
hylte mens han song «baby, 
baby». Gutar i heile verda 
hermar etter sveisen hans.  
– Han hadde ei blanding av 
talent, flaks og bra fans. Det 
var ikkje så mange unge gutar 

som lagde popmusikk på 
den tida. Han var også søt og 
kunne synge. Dette var med på 
å gjere han til ei stjerne, sier 
Anugweje. 

Alle ville ha ein bit av Bieber. 
Snart kunne han ikkje gå ut 
åleine lenger. 
– Eg møtte Bieber i 2012. 
Allereie då merka eg at han 
var ei stor stjerne. Han kom 
fleire timar etter avtale. Han 
hadde med seg livvakter og 
andre folk, seier Sigrid Schei 
Lorentzen til Klar Tale. Ho 
intervjua Bieber for magasinet 
Topp. I dag jobbar ho for 
kanalen TV 2.

Maren Gjelvik
maren@klartale.no

STJERNE: Justin Bieber frå Canada er superstjerne. Snart syng han i Noreg igjen. 
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Kort fortalt
Ein mann døydde då han 
var på jakt. Han fall ned ei 
skråning. Det skjedde i Sogn 
og Fjordane.

Fleire fylke på Vestlandet 
blir slått saman frå 2020. Det 
nye, store fylket skal heite 
Vestlands- regionen.

Tilsette i oljebransjen 
streikar. 300 personer som 
jobbar med oljeservice slutta 
å jobbe frå onsdag morgon.

Norske 15-åringar og 
16-åringar røyker minst 
i Europa. Det viser ei ny 
undersøking.
 
Kjelde: NTB, VG

Kort fortalt
Politiet i USA pågreip Ahmad 
Khan Rahami mandag. Politiet 
meiner han har ansvaret for 
fleire bomber. 29 personer 
blei skadde av ei bombe i New 
York laurdag. 

Russland skulle velje 
politikarar til nasjonal-
forsamlinga. Men mange 
droppa å stemme. Partiet til 
presidenten gjorde det bra. 

Koppar og bestikk av plast 
blir ulovleg i Frankrike. Det 
skal hjelpe miljøet. 
               

Indian summer
 ● Noreg fekk sommaren 

tilbake i førre veke. Indian 
summer kjem, skreiv avisene.

 ● Utrykket «Indian summer» 
betyr indiansk sommar på 
norsk. Det kjem truleg frå 
USA. Det blir brukt når det blir 
unormalt varmt på hausten. 
Det norske uttrykket er 
husmanns-sommar.

 ● Varmen i førre veke var 
ikkje Indian summer fordi det 
ikkje var frost først, skriv avisa 
Aftenposten.

ORD I NYHENDA

KRIMINALITET: 
Ubaydullah Hussain er 
tiltalt for å få folk til å bli 
terroristar. Han skal ha hatt 
kontakt med unge muslimar. 
Han fekk dei til å reise til 
Syria og kjempe for Den 
islamske staten (IS), meiner 
politiet. Hussain nektar 
straffskuld, seier advokaten.

– Fekk unge til å 
bli terroristar

TILTALT: Ubaydullah Hussain 
sier han ikkje er skuldig.

Foto: NTB scanpix

FILIPPINANE: Norske 
Kjartan Sekkingstad blei 
teken til fange av gruppa 
Abu Sayyaf. Sekkingstad blei 
sloppen fri på Filippinane 
laurdag. Familien til kona 
betalte pengar til gruppa. Eg 
blei behandla som ein slave, 
sa Sekkingstad. Han var 
fanga i eitt år.   

Slapp endeleg fri

FRI: Kjartan Sekkingstad blei 
sett fri laurdag. 

Foto:  NTB scanpix

Dømd for sex- 
video på internett
MEDIA: Ein gut er dømd til 
fengsel. Han la ut ein video 
på internett. Den viser at han 
hadde sex med ei jente på 17 år.

Må seie ja eller  
nei til fred
COLOMBIA: 52 år med blodig 
krig kan ta slutt. Først må 
folk i Colombia seie ja eller 
nei til ein avtale om fred. Det 
skjer 2. oktober. Avtalen har 
regjeringa laga med gruppa 
FARC. Dei har kriga mot 
kvarandre. Opp mot 260.000 
menneske er drepne i krigen. 
Minst 6 millionar har flykta.

VERDA

Kjelde: NTB
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Nyhenda er omsette  
frå lettlest-avisa Klar Tale.

– Kva er ditt favorittord?
– «Prærie».

– Kvifor liker du dette 
ordet så godt?
– Fordi lange sletter er 
favoritt-landskapet mitt. Det 
rullar også godt på tunga.

– Kva ord liker du ikkje?
– «Nydeleg». Det høyrast så 
klissete og påteke ut.

– Kva er eit typisk foto-
ord?
– «Lys». Fordi det er det 
fotografi handlar om: å 
fange lyset. Lys skapar også 
stemning. Det er viktig for å 
ta eit interessant bilde.

– Kva ord bruker du ofte?
– «Katt» eller «pus». Eg har 
to kattar, så det blir mykje 
kattesnakk.

– Kva ord skildrar deg 
best?
– «Produktiv». Eg har alltid 
kreative prosjekt på gang.

Karin Flølo
karin@klartale.no

Julie Loen er fotograf. Ho 
viser fram bilder frå ville  
vesten i Oslo. Utstillinga  
varer til 30. september.

MITT ORD

Er alltid kreativ

Foto:   P
rivat

Tre dramatiske døgn
 » Gje oss Noreg eller døy. Dette valet fekk kong Haakon. Året 

var 1940 og tyskarane ville ta landet. Filmen «Kongens nei» 
handlar om tre dramatiske døgn. Kongen vil ikkje gje frå seg 
Noreg. Kongefamilien må flykte. Filmen har premiere fredag. 
Han passar for dei over ni år.

Foto:  A
gnete B

run 

FILM

Får skryt for  
stykke om porno
TEATER: Komikar Odd- 
Magnus Williamson snakkar 
om faren si samling av porno. 
Det gjer han i over éin time 
åleine på scena. Aftenposten 
gjer han karakteren fem av 
seks. Teaterstykket handlar 
eigentleg om å bli forlaten.

Rettssak om  
minnesmerke
STRID: Naboar og 
regjeringa er framleis ikkje 
samde. No blir det rettssak 
om minnesmerket etter 
terroren på Utøya, ifølge 
NRK. Regjeringa vil ha 
minnesmerket på Sørbråten i 
Buskerud. Naboane nektar.

TV: Dragar og sverdkampar er 
framleis populært. TV-serien 
«Game of Thrones» blei kåra til 
beste dramaserie igjen. Seriar 
og TV-program fekk Emmy-
prisar i USA søndag. «Game of 
Thrones» har vunne 38 slike 
prisar. Det er ny rekord. Serien 
om rettssaka mot O.J. Simpson 
imponerte også. 

Vinn som ingen  
andre

VINNAR: Emilie Clarke er med i 
TV-serien «Game of Thrones».

Foto:   NTB scanpix


