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Chefredaktør

FIFA

Obama

Sidste uge fik Weekendavisen en ny chefredaktør. En
chefredaktør er den øverste leder af redaktionen på en avis,
radiostation, tv-kanal eller et andet medie. Han eller hun har
det øverste ansvar for alt, hvad mediet printer eller sender.
Det vil sige både det redaktionelle indhold, som på en avis er
artikler og billeder, og annoncer, altså reklamer. Nogle medier
er så store, at de har flere chefredaktører, men så skal der være
en over dem, der hedder den ansvarshavende chefredaktør.
Der skal nemlig altid være én, der har det endelige ansvar.
Det er vigtigt, fordi vi i Danmark har pressefrihed. I
princippet må alle sige og skrive, lige hvad de vil, så længe
de ikke overtræder andre love, for eksempel injurieloven.
Hvis pressen skal bruge sin magt til for eksempel at afsløre
svindel og bedrag, må man kunne stole på den. Og det
bliver nemmere at stole på, at journalisterne undersøger deres
historier ordentligt, hvis nogen står til ansvar for dem.
Weekendavisens nye chefredaktør hedder Martin Krasnik
og erstatter Anne Knudsen.
Vibe Termansen

Tirsdag formiddag fik FIFAs præsident gennemført en stor
ændring af fremtidens verdensmesterskaber i fodbold: I stedet
for de 32 landshold, der nu om dage er med ved VM, skal der
fra 2026 være hele 48 hold i gruppespillet.
Præsidentens navn er Gianni Infantino. Fra hovedsædet
i Schweiz styrer han FIFA, som er en forkortelse for
Fédération Internationale de Football Association. FIFA blev
stiftet i Paris i 1904 som en international organisation for
fodboldforeninger. Den startede med kun otte europæiske
lande, herunder Danmark.
Dansk Boldspil-Union mener ikke, at det er en god idé
at gøre VM større, og landstræner Åge Hareide tror, at
ændringen vil give flere dårlige kampe. Gianni Infantino har
kæmpet for udvidelsen i lang tid og forklarer, at den skal give
flere lande en chance for at spille sig videre til slutrunderne.
FIFAs kritikere siger derimod, at organisationen bare vil tjene
flere penge. I mandags udkom en rapport, som viser, at FIFA
vil kunne tjene syv milliarder kroner på at udvide VM.
Røskva Würtz

»Yes we can« var Barack Obamas kampagneslogan, da han for
otte år siden blev valgt til USAs præsident.
»Ja, vi gjorde det,« kunne han sige, da han tirsdag aften
amerikansk tid holdt sin afskedstale for omkring 20.000
tilhængere i Chicago og opremsede de resultater, man havde
opnået i hans tid som præsident: Den amerikanske økonomi
er vokset, og arbejdsløsheden er lavere end på noget tidspunkt
siden den økonomiske krise i 2008. Folk af samme køn har nu
ret til at gifte sig med hinanden i alle USAs stater. 20 millioner
amerikanere har fået adgang til en sygeforsikring. Verdens
lande er, under Obamas ledelse, gået sammen om en aftale,
der skal gøre noget ved klimaforandringerne. Men Obama
nævnte også, at amerikanerne er splittede, og opfordrede især
unge til at engagere sig i samfundet og snakke med andre, selv
om de ikke var politisk enige med dem.
»Hvis du er træt af at skændes med fremmede på internettet,
så prøv at snakke med en af dem i det virkelige liv,« sagde han.
Obama går af som præsident næste fredag, den 20. januar,
og afløses af Donald Trump.
Ole Nyeng
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Falske nyheder

Knude

Opdragelse

En af de ting, man virkelig begyndte at tale om i 2016, er
falske nyheder. Ordene giver næsten sig selv: Der er tale om
nyheder, der ikke passer. Det er ikke noget nyt. Op gennem
historien har der været masser af falske rygter og historier.
Hvert år den første april bringer aviser og andre medier
nyhedshistorier, de selv har fundet på.
En af grundene til, at falske nyheder pludselig får så meget
opmærksomhed, er, at Donald Trump vandt det amerikanske
præsidentvalg. Mange af hans kritikere mener, at det blandt
andet skyldes, at hans vælgere havde læst skøre, falske historier
på nettet om modkandidaten, Hillary Clinton.
I gamle dage kunne man købe en avis og vide, at det, man
læste, var undersøgt nøje af journalister og redaktører. Hvis du
købte et blad med titlen En skør skør verden, hvor Loch Nessuhyret var på forsiden, vidste du godt, at der var tale om falske
nyheder. Det var nemt at kende forskel. Men når nyhederne er
på nettet og deles på for eksempel Facebook, kan mange ikke
gennemskue, om hjemmesiderne er troværdige eller ej, siger
Trumps kritikere. Folk har derfor sværere ved at se, hvorvidt
en skør historie om for eksempel Clinton er sand eller falsk.
Søren Villemoes

Hvis du fisker din lineal op af penalhuset og kigger på de
mindste linjer, kan du se, at de har en millimeters afstand
imellem sig. Forestil dig så, at du skal dele sådan en millimeter
i mindre dele. En million mindre dele helt præcist og så lægge
20 af dem sammen. Så lille er verdens tætteste knude, som lige
er blevet skabt på et universitet i England.
Den mikroskopiske knude er knyttet af 192 atomer, blandt
andet jern, ilt og kvælstof, som danner molekyle-strenge.
Forskerne fandt frem til en måde, de kunne få de bittesmå
strenge til at samles på, så knuden blev meget kompleks. Og
stærk.
Styrken ved molekyle-strenge kender vi fra edderkoppens
silketråde. Når dyret væver sit spind, kan dets tråde blive
dobbelt så stærke som stål. Derfor kan teknikken bag
molekyle-knuden bruges til at væve superstærke materialer.
Forskerne forventer, at man med materialerne vil kunne lave
skudsikre veste, der vejer meget mindre end det klodsede
kevlar, som militær og politi bruger i dag. De stærke, vævede
materialer kan måske også bruges til at sikre bygninger og
biler mod for eksempel sammenstød eller naturkatastrofer.
Røskva Würtz

Venezuela kan godt være et meget forvirrende land at være
barn i. Normalt lærer dine forældre dig, at du skal følge
samfundets regler, og det forsøger forældrene også at gøre her.
Men ofte er det farligt at følge reglerne, og så står forældrene i
et dilemma, altså et svært valg. Skal de gøre det rigtige eller det
sikre?
For eksempel ved ethvert barn godt, at man skal stoppe for
rødt lys. Men der er så mange tyveknægte alle vegne, at ens
forældre risikerer at blive røvet, hvis de holder pænt i deres bil
og venter på, at der bliver grønt lys.
»Hvad gør du så? Det er ikke til at opdrage børn i et land,
hvor grænsen mellem rigtigt og forkert er så udvisket,« siger
25-årige Isabella Brandt fra Venezuela. Hun vil gerne snart
være mor og er derfor flyttet til Spanien, men er hjemme på
besøg.
Venezuela er et besværligt land at vokse op i, fordi
regeringen stjæler af landets penge, mad og medicin. Det
skaber mangel på det meste og gør, at nogle er nødt til at stjæle
for at få noget at spise.
Mere end halvdelen af befolkningen ville flygte, hvis de
havde råd.
Magnus Boding Hansen
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