
n Förra veckan 
demonstrerade många 
människor i landet Polen.  
De protesterade mot  
ett förslag om en ny lag. 
Lagen ville förbjuda gravida 
kvinnor att göra abort. 
Kvinnor som tar bort ett 
foster i magen skulle straffas 
med fängelse.

Polen har redan Europas 
hårdaste lagar mot abort.  
Det är bara tillåtet  
att ta bort ett foster i magen 
om kvinnan har blivit 
våldtagen eller om hon 
riskerar att dö. Eller om 
fostret har svåra skador.  
Med den nya lagen skulle 
inte ens de kvinnorna  
få göra abort. 
 
Människor i hela landet 
protesterade på gatorna.  
De klädde sig i svarta kläder 
för att visa regeringen  

att lagen var fel. 
Det här är inte den första 
demonstrationen i Polen  
mot nya lagar.  
Ända sedan förra hösten  
har många protesterat  
mot regeringen i landet.
Efter valet i höstas fick Polen 
en ny regering.  
Partiet Lag och rättvisa 
styr nu. Partiet har sett till  
så att regeringen  
kan bestämma mer. 

En av landets viktigaste 
lagar har ändrats.  
Det blev svårare för 
riksdagen att stoppa de nya 
lagar som regeringen ville ha. 
Regeringen ändrade också  
en lag för radio och tv-företag 
som ägs av staten. Företagen 
får inte välja sina chefer 
längre. Det gör regeringen. 
 
Många människor har  
oroat sig över att landet  

Protester stoppade 
hårdare lagar i Polen

Många människor i Polen protesterade mot förslaget om att förbjuda abort. 
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EU ska skicka tillbaka 
människor till Afghanistan
n Personer från Afghanistan som inte får 
tillstånd att stanna i EU  
ska skickas tillbaka till Afghanistan.  
Det har ledare i EU och Afghanistan 
kommit överens om. 

Förra året kom över 200 tusen personer 
från Afghanistan till länderna i EU.  
Fler än 40 tusen av dem kom till Sverige.  
Men alla får inte stanna. EU räknar med 
att nästan 80 tusen personer  
måste åka tillbaka till Afghanistan i år. 
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THan blir FNs nya ledare

n Förenta Nationernas ledare  
Ban Ki-Moon ska snart sluta.  
Många trodde att en kvinna skulle bli  
ny ledare. Men så blir det inte. 

Antonio Guterres 
från Portugal  
blir ledare för FN.  
Han har varit chef 
för FNs organisation  
för flyktingar  
UNHCR i tio år.  
Många politiker och experter  
tror att han blir en bra ledare. 

18-åringar kan få  
åka gratis tåg i Europa
n En tysk politiker i EU har föreslagit  
att alla 18-åringar i EUs länder  
ska få gratis tågbiljetter.  
På så vis ska de kunna resa runt i Europa 
och känna att länderna hör ihop. 

Ledarna i EU tycker att det är en bra idé.  
Nu ska de undersöka om det går att ordna.

Barn i Jemen svälter
n Det är krig i landet Jemen.  
Många människor har det mycket svårt. 
Nu behöver tre miljoner människor i landet 
mat fort. Många svälter.  
1,5 miljoner av dem är barn.  

Förenta Nationerna, FN, varnade för 
bristen på mat redan i mars i år.  
Nu är det värre än någonsin, säger FN.

blivit mindre demokratiskt. 
Europeiska Unionen, EU,  
har också skällt på 
regeringen i Polen.  
Det har inte hjälpt. 
 
Men demonstrationerna  
förra veckan var annorlunda. 
Regeringen ändrade sig  
om abort. Den gamla lagen 
får vara kvar. De stora 
demonstrationerna visade 
något mer. De visade att det 
ibland går att få politikerna  
i landet att lyssna. 
KATRIN KASSTRÖM
katrin.kasstrom@8sidor.se

Jaroslaw Kaczynski till höger 
leder partiet Lag och rättvisa. 
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Världens största pumpa väger 1190 kilo.
Det blev klart i en tävling i Tyskland i helgen. 
Pumpan var odlad av en man i Belgien.
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