
REDAKTIONEN

SIDAN 3 SIDAN 7

Vårt eget 
hjärta

Tillsammans 
är vi starka

SIDAN 6

En fest i regnbågens alla färger
I år firas World Pride i Folkets Park. 
Felicia Fredriksson och Emelie Nis-
kanen är ansvariga för  arrange-

mangen i parken och de utlovar en 
rolig och färgsprakande fest!

Pride 
och 

kärlek
SIDAN 4-5

SIDAN 2

Kärleken 
i vänskapen

Detta blad produceras på initiativ av Malmö stad – Folkets Park i samarbete med Fastighetsägare BID Möllevången 
som arbetar i nära samarbete med Malmö stad för att öka trivsel, trygghet och sammanhållning inom områdena 
Möllevången, Rådmansvången, Södervärn, Sjukhusområdet och Triangeln.
 
För det redaktionella innehållet ansvarar MiniBladet, en redaktion med bas i Malmö som producerar nyheter för 
barn i samarbete med flera dagstidningar i Sverige, bland annat Sydsvenskan. Arbetet sker i nära samarbete med 
skolor och minireportrarnas texter och bilder publiceras på MiniBladets sajt och i respektive dagstidning.

Ansvarig utgivare för MiniBladet och MiniBladets Reporterskola är Maria McShane.

Arvid Herman Julia Marco Mathias Melissa Rosa



KÄRLEKSBLADET

2 MINIBLADET MINIBLADET 7

REPORTERSKOLAN

När man håller någon i 
handen känner man sig 
trygg och säker. När man 
är kär vill man ofta hålla i 
handen.
 

Text: Nieves Cornejo Run-
heim, Möllevångsskolan
Foto: Marco Nulimari och 
och Julia Broddfelt, Mölle-
vångsskolan

Hat har inte plats i skallar-
na. Hat har plats i soptun-
norna. Hat startar krig, hat 
startar död, hat startar att 
små hundvalpar hamnar 
i små kalla burar som är 
mörka och läskiga. 

Text: Rosa Wetterstrand 
och Herman Norén, Mölle-
vångsskolan
Foto: Marco Nulimari och 
och Julia Broddfelt, Mölle-
vångsskolan

Mitt hjärta gör så ont av 
alla som dör på grund av 
att de är kära i någon med 
samma kön. 

 Text och foto: Melissa 
Emin, Möllevångsskolan

När man är liten vill man 
ofta vara med sin föräld-
er. Man känner sig oftast 
trygg med föräldern. Det 
är svårt att skiljas från sin 
förälder när man blir stor. 
Föräldern hjälper en i livet 

när man behöver stöd och 
kärlek.
Text: Nieves Cornejo Run-
heim, Möllevångsskolan
Foto: Mathias Vasquez och 
Arvid Olsson, Möllevångs-
skolan

Djupt i hjärtat finns en 
regnbåge som bevisar att 
man får vara sig själv och 
vara kär i vem en vill.

Text och foto: Melissa 
Emin, Möllevångsskolan

Kärlek är inte bara att 
vara kär i någon. Kärlek 
finns även i vänskapen. 
Kompisarna Mono och Lo 

kramas i Folkets Park.
 
Text och foto: Melissa 
Emin, Möllevångsskolan

Hat har sin plats i soptunnorna

Åhhhh mitt hjärta!

Kärlek och barndom

Vila dig i skogens regnbåge

Kärleken i vänskapen

Tillsammans är vi starka

LÄSARBILD

LÄSARBILD

LÄSARBILD

Hej på dig!
 
Vi är åtta elever som går i årskurs 3 och 4 på Mölle-
vångsskolan i Malmö. Under en vecka i juni hade vi en 
tidningsredaktion som gjorde den här lilla tidningen. 
Den handlar om KÄRLEK och att alla har rätt att få vara 
sig själva och därför får älska vem en vill. 
 
Anledningen till att vi har gjort den här tidningen är 
att det är Malmö Pride nu och då passar det ju bra att ta 
upp de här viktiga frågorna. Malmö Pride är en del av det 
stora World Pride som firas mellan den 12-22 augusti i 
Köpenhamn och Malmö.
 
Som ni ser har vi gjort intervjuer, ett reportage, enkä-
ter, tagit bilder och skrivit insändare kring det här äm-
net. Eftersom vi inte jobbar som reportrar i vanliga fall 
har vi fått hjälp hela veckan av en riktig journalist som 
heter Magnus från MiniBladet.
 
Kärleksbladet delas ut i kvarteren runt Möllan.
 
Trevlig läsning och stor kram!
 
Herman, Nieves, Julia, Melissa, Marco, Arvid, Rosa 
och Mathias

Alla har rätt att 
älska vem den vill

LÄSARBILD

FO
TO

: SH
U

TTERSTO
CK



KÄRLEKSBLADET

6 MINIBLADET MINIBLADET 3

REPORTERSKOLAN

Felicia Fredriksson och 
Emelie Niskanen jobbar 
i Folkets Park och ansva-
rar för vad som händer 
där under Malmö Pride 
i augusti mellan den 
12 och 22 augusti. 

Vi besökte dem i deras 
kontor inne i parken för att 
ta reda på lite mer om vad 
som händer där under pri-
dedagarna och varför de det 
vill organisera det hela.

Hur känns det att vara 
ansvarig för allt det här med 
Malmö Pride i Folkets Park?

– Att vara ansvarig känns 
både läskigt och utmanan-
de, säger Emilie.

 Vad är Malmö Pride?
– Malmö Pride gör ar-

rangemanget World Pride 

som är ett event som finns 
världen över. I år har vi tur 
att få ha World Pride i Mal-
mö och Köpenhamn, säger 
Emelie. 

Varför tycker du att man 
ska gå till Folkets Park under 
pridedagarna?

– Här kommer det att 
vara en rolig fest i regn-
bågens alla färger, säger 
Felicia.

 Vad tycker du ska bli roli-
gast?

– Det ska bli roligt att 
samla alla olika slags 
människor till Folkets Park, 
säger Emelie.

Hur skulle du locka en elev 
att komma till Folkets Park 
under pride?

– Här kan våra besökare 
uppleva något extra, ett 

arrangemang som sprider 
värme och kärlek, säger 
Felicia.

Det här är några roliga 
grejer som händer i Folkets 
Park under pridedagarna:
dekor i alla regnbågens 
färger, utställningar, upp-

trädande, sminkning och 
dragqueens.
 
Text: Melissa Emin, Nieves 
Cornejo Runheim och 
Marco Nulimari, Mölle-
vångsskolan

En rolig fest i regnbågens alla färger

Felicia Fredriksson och Emelie Niskanen.
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Hunden är en väldigt bra 
vän till människan. Om 
ägaren är ledsen förstår 
hunden oftast och hjälper. 
Om man är ledsen  hjälper 
det med en hund. 

Text: Nieves Cornejo Run-
heim, Möllevångsskolan
Foto: Mathias Vasquez och 
Arvid Olsson, Möllevångs-
skolan

Jag gillar hjärtat i Folkets 
Park för att det med sina 
olika färger och vinklar typ 
visar att man kan vara kär 
i vem man vill.

 Text och foto: Rosa Wetter-
strand och Herman Norén, 
Möllevångsskolan

Man ser kärlek hela tiden 
i sin vardag och vi ser den 
extra mycket här i vår 
favoritpark.

 Text och foto: Rosa Wetter-
strand och Herman Norén, 
Möllevångsskolan

Vi gjorde ett eget hjärta för 
att det var fint med vitt och 
svart. Detta hjärta tog lång 
tid men det var det värt. 

Text och foto: Mathias 
Vasquez och Arvid Olsson, 
Möllevångsskolan

Hjärtats olika sidor

Kärlek i vardagen Vårt eget hjärta

Hunden och kärleken

LÄSARBILD LÄSARBILD

LÄSARBILD LÄSARBILD
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Johanna Olofsson
1. Det pirrar i magen och 
att jag vill vara med den 
personen hela tiden.
2. Jag tycker att alla har 
rätt att älska vem den 
vill.
3. Pride är viktigt för att 
visa att man får vara kär i 
vem man vill.

Sura Alsahrawi (höger)
1. Jag skulle bli glad att 
den personen berättade 
det för mig.
2. Jag har varit det förut, 
så jag kan nog bli det 
igen.
3. Kärlek är bara glädje.

Sarah Angel
1. Väldigt kul. 
2. Väldigt bra.
3. Hon.

Alexandra Lind
1. Det är viktigt, mysigt, 
härligt och bra med fri 
kärlek.
2. Jag vill tilltalas hon 
och henne.
3. Jag kan vara mig själv 
hemma.

Frågor till besökare i Folkets Park om kärlek, pride och rätten att vara sig själv.

Kärlek och Pride

1. Hur känns det att 
vara kär?

2. Vad tycker du om 
fri kärlek?

3. Varför är det viktigt 
med pride?

1. Hur skulle du 
reagera om någon du 
känner berättar att 
hen är homosexuell?

2. Skulle du kunna bli 
kär i nån med samma 
kön som du?

3. Hur känns det att 
vara kär?

1. Hur känns det att 
vara kär?

2. Vad tycker du om 
fri kärlek?

3. Vilket pronomen 
vill du tilltalas med? 

1. Vad tycker du om 
fri kärlek?

2. Vilket pronomen 
vill du tilltalas med?

3. Var kan du vara dig 
själv?

Mille Pjedstedt
1. Det känns lugnt, varmt 
och mysigt.
2. Jag tycker det är vik-
tigt att man får vara kär i 
vem man vill.
3. Samma där. För att 
visa att man får vara kär i 
vem man vill.

Emelie Lundin
1. Jag skulle inte reagera 
nåt särskilt på det.
2. Det blir inget med det.
3. Det känns bara bra 
helt enkelt.

Fili
1. Som en blandning av 
att äta glass och må illa.
2. Fantastiskt! 
3. Hen och hon.       

Tamara Moreno
1. Man får älska vem man 
vill.
2. Jag vill tilltalas hen.
3. Jag kan vara mig själv 
överallt.

Andrea Pamp
1. Man blir glad i hela 
kroppen.
2. Det är självklart att 
man får vara kär i vem 
man vill.
3. Jag tycker att det är 
viktiga frågor.

Anders Dahl
1. Att det var modigt av 
hen att berätta det.
2. Nej, det tror jag inte.
3. Det kittlas i kroppen 
och man kan inte kon-
centrera sig på något 
annat.

Eric Lund
1. Man får vara med vem 
man vill och var ihop och 
gift med vem man vill.
2. Jag vill helst att jag till-
talas han och honom.
3. Över allt i min vardag.

ENKÄT

Text och foto: Nieves 
Cornejo Runheim 
och Julia Broddfelt, 
Möllevångsskolan Text och foto: 

Herman Norén och 
Mathias Vasquez, 
Möllevångsskolan

Text och foto: 
Arvid Olsson och 
Marco Nulimari, 
Möllevångsskolan 

Text och foto: 
Melissa Emin och 
Rosa Wetterstrand, 
Möllevångsskolan


