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Nytt val i Storbritannien
n I sommar ska folk i Storbritannien  
gå och rösta igen. Det ska hållas ett nytt 
val till landets riksdag den 8 juni.

– Vi behöver ett val  
och vi behöver det nu,  
säger Storbritanniens  
ledare Theresa May.

Theresa May hoppas få 
fler röster och mer stöd för sin politik  
efter valet. Det behövs när Storbritannien 
ska lämna EU, säger hon.

n I många år styrde en hård 
diktator landet Paraguay 
i Sydamerika.  
Först på 1990-talet blev det 
demokrati.  
 
Men problemen försvann inte 
med diktatorn. Paraguay är 
ett mycket fattigt land.  
En liten grupp människor 
har nästan all makt 
och alla pengar.  

Nu är många människor 
trötta på att inte få vara med 
och bestämma på riktigt.  
De är rädda att det ska bli 
diktatur igen.  
Därför blev det nyligen  
stora bråk om en ny lag.  
 
Just nu styrs Paraguay av 
presidenten Horacio Cartes.  
Men nästa år är det val.  
Då måste han sluta. 

Presidenten ville ändra lagen  
så att han skulle kunna  
styra längre. Han kallade till 
ett hemligt möte där politiker 
fick rösta om den nya lagen.  

Det gjorde människor arga.  
De ordnade stora 
demonstrationer.  

– Det här har inte gått rätt 
till. Vi kommer att stå emot 
den nya lagen.  
Hela folket är med oss,   
sade Desirée Masi.  

Hon var en av dem  
som protesterade.  

Protesterna blev våldsamma.  
Människor tog sig in  
i landets riksdag och satte eld  
på papper och möbler.  
Poliser sköt med gummikulor  
mot dem som demonstrerade.  

En 25-årig man blev träffad  
i huvudet och dog.  

Men protesterna verkar ha 
fungerat. Förra veckan sade 
presidenten att han lovar  
att sluta efter nästa val.   

Människorna i Paraguay 
fick nog lite nytt hopp  
om demokratin i sitt land. 
MOA CANDIL OCH TT
moa.candil@8sidor.se

Folkets protester fick 
ledaren att ändra sig

Människor har samlats på ett torg i Paraguays huvudstad Asunción. De protesterar mot en ny lag. 
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Stora demonstrationer 
i landet Venezuela
n De senaste veckorna har det varit  
stora demonstrationer i landet Venezuela. 
Protesterna började när president Nicolas 
Maduro försökte skaffa sig mer makt. 
Han tog sedan tillbaka förslaget. 
Men protesterna fortsätter.  
 
Flera gånger har det blivit  
våldsamma bråk vid demonstrationerna.  
Över 20 personer har dödats.  

Homosexuella flyr 
från området Tjetjenien
n Det kommer hemska nyheter  
från området Tjetjenien i Ryssland.  
Homosexuella behandlas väldigt dåligt där. 
Flera hundra personer har satts i fängelse. 
En del har blivit torterade.  
Några har blivit dödade.  
Många homosexuella flyr nu från området.  
Sveriges regering har protesterat  
mot det som händer i Tjetjenien. 

En dyr kanna te
n Hur mycket skulle du betala  
för ett kilo te? Antagligen inte lika mycket  
som handlarna i Japan.  
I helgen såldes årets första skörd av te.  
Den kostade nästan 90 tusen kronor kilot. 

Det har varit ovanligt kallt i Japan.  
Därför har plantorna med te växt 
långsamt. Odlarna hade plockat  
de dyrbara första bladen för hand.  

Ett stort isberg har flutit in till stranden vid byn 
Ferryland i Kanada. Människor har kommit  
för att titta på berget som är 45 meter högt. 
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Paraguay ligger mitt i Sydamerika, 
mellan Brasilien och Argentina. 
I landet bor ungefär sju miljoner 
människor.  
 
Mellan åren 1954 och 1989 styrde 
diktatorn Alfredo Stroessner 
landet.  

Just nu kan du se ett bildspel  
om Paraguay på 8sidor.se

Paraguay
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