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Inget val i Polen 

 Andrzej Duda är 
Polens president sedan 2015. 

Det skulle ha varit 
presidentval i Polen 
söndagen den 10 maj. 
Det styrande partiet, Lag 
och rättvisa (PiS), ville 
genomföra valet trots 
coronasmittan.  
Men i sista stund blev 
valet inställt.  

Nej till köns-
stympning  

i Sudan 

 
Könsstympning sker vanligen 
när flickor är mellan fyra och 
14 år. Den görs ofta med kniv 
och utan bedövning.  

Det är vanligt med köns-
stympning i Sudan i 
norra Afrika.  
Vid könsstympning skär 
man bort hela eller delar 
av flickans könsorgan.  
Men nu förbjuder Sudan 
könsstympning. 
Den som bryter mot 
lagen kan få fängelse 
som straff. 

Många äldre dör 
 i covid-19  

 
De allra flesta som dött i 
covid-19 har varit över 70 år. 

Sverige har varit dåliga 
på att skydda de äldre 
från covid-19. 
Många äldre har blivit 
smittade på äldre-
boenden eller genom 
hemtjänst. 
Hur har smittan kunnat 
drabba så många äldre? 
Den frågan ställer sig 
många i dag. 
Dåliga villkor inom 
vård och omsorg 

Arbetsvillkoren inom 
äldrevården måste bli 
bättre.  
Detta sa statsminister 
Stefan Löfven (S) i förra 
veckan. 

  
Personalen har saknat 
skyddsutrustning.  
De har fått för lite 
utbildning i hygien och 
smittspridning.  
Många är timanställda 
och har därför inte rätt 
till sjuklön.  

En ny vän? 

 
Genom Kompis Sverige kan 
man öva på svenska och få nya 
vänner. 
Det är lätt att känna sig 
ensam i dessa tider.  
Då är det bra att 
”Kompis Sverige” finns.  
Organisationen ordnar 
digitala möten mellan 
”nya” och ”gamla” 
svenskar. 

Semester hemma  

 
Kan vi resa inom eller utanför 
Sverige i sommar?  

Faran för covid-19 är 
inte över än.  
Vi ska inte sprida 
sjukdomen i landet, 
säger Stefan Löfven. 
Han menar att vi kanske 
får stanna hemma under 
sommarens ledigheter.  

Veckans blommor 
Naturen är vacker så här 
års.  
Har du sett gullviva, viol 
och vitsippa? 

   
 


