
n För några år sedan  
visste ingen vem  
Edward Snowden var.  
Han var bara en vanlig kille  
i USA som jobbade  
med datorer.  
Men 2013 blev han känd  
i hela världen. Då berättade 
han att USA spionerade på 
människor över hela världen.

Militärerna i USA hade  
datorprogram som gjorde  
att de kunde läsa folks mejl. 
De kunde också lyssna när 
folk pratade i sina mobiler 
eller skickade sms. 
 
USA hade hjälp av stora 
företag som Facebook, Apple, 
telefonbolag och företag  
som äger folks mejladresser. 
Militärerna kunde läsa och 
lyssna på allt hos företagen. 

Det var redan känt att USA  
kunde göra sådana saker. 
Men militärerna hade lovat  
att de bara gjorde det  
mot länder och personer  
som hotade landet.

Edward Snowden bevisade 
att militärerna ljög.  
USA avlyssnade människor 
över hela världen.  
Det spelade ingen roll om 
folk var farliga eller snälla. 
Han bevisade också att USA 
spionerade på regeringar  
i andra länder. 

Edward Snowden jobbade 
med datorprogrammen  
hos militärerna.  
Trots att han var förbjuden 
att prata om sitt jobb  
så berättade han  
för några journalister. 

Han tyckte att det militärerna 
gjorde var olagligt och fel. 

När nyheten blev känd 
hyllades Edward Snowden 
som hjälte. Folk i hela 
världen protesterade  
mot det USA gjorde. 
USA tvingades att ändra sig. 
 
Men Edward Snowden  
fick fly från USA.  
Nu bor han i Ryssland.  
Trots att han stoppade  
en dålig sak så kan han inte  
åka hem utan att straffas. 

Nu finns en film om  
Edward Snowden på bio. 
Filmen heter Snowden. 
På 8sidor.se kan du  
läsa mer om filmen.  
KATRIN KASSTRÖM 
katrin.kasstrom@8sidor.se

Snowden avslöjade  
USAs hemligheter

Många vill lyssna på Edward Snowden. Här pratar han till en publik i Danmark från en tv-skärm. 
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Bomber sprängdes i USA 
n Två bomber sprängdes i helgen  
i New York i USA. 29 människor skadades.  
Poliserna hittade också flera bomber 
som inte sprängdes.  
I måndags tog poliserna en man. Han är 
misstänkt för att ha sprängt bomberna. 
Poliserna säger att mannen är en terrorist. 
De vet ännu inte om han  
har fått hjälp att göra bomberna. 
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Barn på flykt missar skolan
n De flesta barn i 
världen går i skolan. 
Det har blivit 
mycket bättre de 
senaste åren.
 
Men nu har FN 
undersökt hur det 
är för barn på flykt. 
Undersökningen visar att färre än hälften 
av alla världens flyktingbarn går i skolan. 
Det är över tre miljoner barn, 
skriver nyhetsbyrån AFP. 
FN vill att alla barn ska få gå i skolan.

De har koll på stjärnorna
n Det finns många hundra miljarder 
stjärnor omkring oss. Organisationen ESA 
har koll på över en miljard av dem. 
ESA har gjort en katalog över var 
stjärnorna finns och hur starka de är. I ESA 
jobbar en del av Europas experter på rymden.  

Minister ska läsa svenska
n Finland har två språk, finska och 
svenska, eller finlandssvenska. 
Alla måste läsa båda språken i skolan. 
Många vill att Finland bara ska ha 
ett språk, finska.  
Människor som pratar svenska har allt 
svårare att klara sig i kommuner 
där de flesta pratar finska. 

Ministern Jari Lindström kan inte prata 
svenska. Han tycker att det är tråkigt.  

– Jag har kommit fram till att svenska 
är viktigt. Jag ska gå en kurs och lära mig, 
säger han.

n Pandan Ai Bao lever i en djurpark i 
Sydkorea. Men nu finns det också nästan 
två tusen pandor som är fria. Det är många 
fler än tidigare. Arbetet för att rädda 
pandorna har varit lyckat.

Hamzeh Jouriyeh är 
på flykt från Syrien. 
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År 2013 avslöjade Edward Snowden att USA avlyssnade människor i hela världen.


