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Minnet av Förintelsen högtidlighölls den 27 januari på många platser runt om i
Sverige. I Stockholm samlades representanter för regeringen och kungahuset
på Raoul Wallenbergs torg. Vad hände den 27 januari 1945?

Minst nio personer omkom och ett tiotal skadades allvarligt i fredags i den
svåraste bussolyckan som inträffat i Sverige på många år. En långfärdsbuss
med 49 personer ombord körde av vägen. Var?
I veckan opererades en plastmodell av Bockstensmannens kranium. Då
avslöjades att han troligen blev mördad med tre slag mot huvudet.
Bockstensmannen hittades 1936 i en mosse i norra Halland. Hur gammal är
Bockstensmannen?

De senaste åren har det gjorts 25 000 polisanmälningar per år och närmare
700 personer mellan 12 och 30 år brukar bli tagna av polisen. Varför blev 700
personer tagna av polisen?

Han skulle ha fyllt 250 år - om han hade levat. Han föddes i Salzburg i
Österrike den 27 januari 1756 och är en av världens största tonsättare. Vem är
han?

A

1 Tyskarna slutade kriga
X Adolt Hitler dog
2 Ryssarna befriade Auschwitz
1 Utanför Mariefred
X Väster om Arboga
2 Vid Vetlanda
1 1 100 år
X 700 år
2 150 år
1 På grund av snatteri
X De har kört moped utan lyse
2 På grund av klotter/graffiti
1 Cornelis Vreeswijk
X Carl Michael Bellman
2 Wolfgang Amadeus Mozart
1 Hanna och Hugo
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Nu vet vi vilka är Sveriges vanligaste flick- och pojknamn bland nyfödda under
2005. Vilka är de vanligaste flick- och pojknamnen?

X Emma och Oscar
2 Elin och Emil
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Minderåriga som begår brott ska inte dömas till böter. Den nya påföljden
”känns för ungdomarna”, säger justitieminister Bodström. För ungdomar under
18 år är böter i dag den vanligaste påföljden vid brott. Vilken är den nya
påföljden?

Biltillverkaren General Motors (GM) är världens största biltillverkare. GM har
327 000 anställda och sålde 9,2 miljoner fordon. 2005 fick GM en förlust med
66,2 miljarder kronor. Vilken av följande bilar ägs av GM?

De har en stor och grön gräsmatta. Deras hus är magnifikt. Det är bara ett
problem, och det är att banken äger allt. Jim Carrey är i fin form i filmen. Vilken
film?

1 Arbeta utan lön
X Inlåst i bostaden
2 Arbete hos polisen
1 Seat
X Porsche
2 SAAB
1 Fun with Dick and Jane
X Att göra en pudel
2 Lilla kycklingen
1 På all reklam från Telia

10

Stefan Holm, Carolina Klüft, Christian Olsson och Kajsa Bergqvist kommer ut i
massupplaga den fjärde maj. Hur?

X Friidrottsstjärnorna blir frimärken
2 I friböcker till grundskolan
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1

Minnet av Förintelsen högtidlighölls den 27 januari på en rad platser runt om i
Sverige. I Stockholm samlades representanter för regeringen och kungahuset
på Raoul Wallenbergs torg. Vad hände den 27 januari 1945?

1 Amerikanska armén intog Berlin
X Tyska armén kapitulerade
2 Röda armén befriade Auschwitz

2

Minst nio personer omkom och ett tiotal skadades allvarligt i fredags i den
svåraste bussolyckan som inträffat i Sverige på många år. En långfärdsbuss
med 49 personer ombord körde av vägen. Var?

1 Vid Mariefred
X Väster om Arboga
2 Ytanför Mariestad
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Det liberala partiet har haft makten i landet i tolv år. När valsiffrorna är räknade
framstår det konservativa partiets ledare Stephen Harper som valets vinnare.
Premiärminister Paul Martins liberaler får nu lämna regeringen. Vilket land?

1 Nya Zeeland
X Irland
2 Kanada
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Den här statliga myndigheten vill få uppgiftslämnare inom skola, socialtjänst
och föreningslivet för att hitta muslimska extremister som kan vara på väg att
bli terrorister. Myndigheten är särskilt intresserad av andra generationens
invandrare. Vilken myndighet?

1 Säkerhetspolisen
X Migrationsverket
2 Socialstyrelsen
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I veckan opererades en plastmodell av Bockstensmannens kranium. På
operationsbordet avslöjades att han sannolikt blev mördad med tre slag mot
huvudet. Bockstensmannen hittades 1936 i en mosse i norra Halland. Hur
gammal är Bockstensmannen?

1 1 100 år
X 700 år
2 150 år
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Hamas vann en stor seger i det palestinska parlamentsvalet och fick 76 av de
132 platserna i det nya palestinska parlamentet. Det regerande Fatah-partiet
fick 43 platser. President Abbas har inlett överläggningar för bildandet av en ny
regering. Var ligger det palestinska parlamentet?

1 I Nablus
X I Jerusalem
2 I Ramallah
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Minderåriga som begår brott ska inte dömas till böter. Den nya påföljden
”känns för ungdomarna”, säger justitieminister Bodström. För ungdomar under
18 år är böter i dag den vanligaste påföljden vid brott. Vilken är den nya
påföljden?

1 Arbeta utan lön
X Inlåst i bostaden
2 Fotboja

8

Byggföretaget Skanska har fått en stororder på 2,7 miljarder för att bygga upp
en tåg- och tunnelbanecentral i USA. Skanska ska bygga en knutpunkt med
tretton spår, tunnlar, gångtunnlar, kraftförsörjning, signalsystem och själva
stationsbyggnaden. Var?

1 I Miami
X I Ground Zero i New York
2 I New Orleans
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Han skulle ha fyllt 250 år - om han hade levat. Han föddes i Salzburg i
Österrike den 27 januari 1756. Lyssna på Eine kleine Nachtmusik så förstår du
vilken stor tonsättare han var. Vem är han?

1 Richard Wagner
X Igor Stravinsky
2 Wolfgang Amadeus Mozart

10

De har en stor och grön gräsmatta. Deras hus är magnifikt. Det är bara ett
problem, och det är att banken äger allt. Jim Carrey är i fin form i filmen. Vilken
film?

1 Fun with Dick and Jane
X Storm
2 Stolthet och fördom
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Han avgår som förbundskapten för det engelska fotbollslandslaget efter VM i
sommar. Vem är han?

1 Erik Göransson
X Lennart Johansson
2 Sven-Göran Eriksson
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Stefan Holm, Carolina Klüft, Christian Olsson och Kajsa Bergqvist kommer ut i
massupplaga den fjärde maj. Hur?

1 Som reklam på alla SJ:s tåg
X Som frimärken
2 I friböcker till grundskolan
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Meddelande
OBS VIKTIGT!
Alla prenumeranter på Veckans Nyheter har användarnamn och lösenord. Uppgifterna finns på det
informationsblad som skolan fick
med fakturan i vecka 3.
OM skolans fax eller e-post inte fungerar finns alltid tryggheten att logga
in och hämta Veckans Nyheter på
våra webbsidor:
www.karinforlag.se
Snabbaste och effektivaste sättet att
få kontakt med oss på Karin Förlag
är via e-post:
redaktionen@karinforlag.se
Vi uppmanar alla klasser som vann
Rikstävlingen höstterminen 2005 att
skicka in plus- eller bankgironummer
så vi kan betala ut klassens vinst.
Skicka även en bild av klassen och
en text som berättar om er skola och
klass.
I informationsbladet som gick ut
till skolorna under vecka 3 finns
felaktiga uppgifter! Rätta uppgifter
ska vara:
Rikstävlingen börjar den 16 januari
2006 och avslutas den 9 juni 2006
klockan 16.00.
Utgivningsplan för Veckans Nyheter under vårterminen 2006 (veckonummer) ska vara: 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 (påsklov vecka
15), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och
23.
Version A.
1. Ryssarna befriade … (2). Se B1.
2. Väster om Arboga (x). Minst nio
personer omkom och ett tiotal skadades allvarligt på fredagsförmiddagen i den svåraste bussolyckan som
inträffat i Sverige i modern tid. En
långfärdsbuss med 49 personer ombord körde av vägen i höjd med Högsjö, strax väster om Arboga. I mycket
hög hastighet kanade bussen ned för
en cirka tio meter djup slänt, gled ca
100 meter och landade på taket med
hjulen rakt upp i luften. Flera perso-
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ner klämdes ihjäl i kraschen, andra
blev hängandes upp och ner.
3. 700 år (x). I veckan opererades en
plastmodell av Bockstensmannens
kranium. Då framgick att han sannolikt blev mördad med tre slag mot
huvudet för 700 år sedan. Han var
genomborrad av tre pålar. Forskarna
har vetat att Bockstensmannen var i
25-30-årsåldern när han begravdes
under mossen, men frågan var hur
han dog. En teori var att kraniet blivit
tilltryckt av mossan. Men nu framgår
att
Bockstensmannen fick först ett slag
mot underkäken och sedan ett vid
höger öra. Det sista slaget delade
skallen.
4. På grund av klotter/graffiti (2).
Enligt polisens klottergrupp så är
klotter inkörsporten till missbruk och
kriminalitet.
5. Wolfgang Amadeus Mozart (2).
6. Emma och Oscar (x).
7. Arbeta utan lön (1). Bodström
menar att de straffpåföljder som finns
i dag är anpassade för vuxna. Det
nya straffet för ungdomar under 18 år
innebär någon form av samhällstjänst, inom till exempel kommunal
verksamhet, mellan 20 och 150 timmar. Idag kan samhällstjänst endast
utdömas till ungdomar som samtidigt
får vård inom socialtjänsten.
8. SAAB (2).
9. Fun with Dick and Jane (1).
10. Friidrottsstjärnorna blir … (x).
Version B.
1. Röda armén befriade … (2). Förintelsen kallas nazisttysklands systematiska utrotning av bland andra
Europas judar under andra världskriget: sex miljoner människor mördades av nazisterna, de flesta i stora
förintelseläger eller dödsfabriker.
Även flera miljoner andra människor
mördades av nazisterna, däribland
omkring en miljon romer. I nazismens
raslära var judar en underlägsen
folkgrupp. 1942 utarbetades metoder
för "den slutgiltiga lösningen". Judarna transporterades i godsvagnar till
något av de stora lägren i framför allt
Polen tex Auschwitz-Birkenau. I
lägren mördades miljoner människor
helt industriellt.
2. Väster om Arboga (x). Se A2.

Bakgrundsmaterial

3. Kanada (2). Valresultatet är en
framgång för de konservativas ledare
Stephen Harper. Men han når inte de
155 mandat som krävs för egen majoritet. I stället får de konservativa inrikta sig på att bilda minoritetsregering.
Den liberala regeringens förlust beror
troligen på korruptionsskandaler.
4. Säkerhetspolisen (1). Med hjälp
av uppgiftslämnare inom skola, socialtjänst och föreningslivet ska säkerhetspolisen hitta muslimska extremister som kan vara på väg att bli terrorister. ”Vi måste från säkerhetspolisens sida samverka på ett nytt sätt
med lokala och regionala myndigheter. Men också med privata organisationer, skola, socialtjänst och familjeliv”, säger säpochefen Klas Bergenstrand. Det är erfarenheterna från
terrordåden i London och Madrid som
gjort att Säpo nu ska arbeta på ett nytt
sätt. Där var det andra generationens
invandrare, med till synes välordnade
storstadsliv, som var de flesta förövarna.
5. 700 år (x). Se A3.
6. I Ramallah (2). Hamas vann en
seger i det palestinska parlamentsvalet och har fått egen majoritet i parlamentet. President Abbas har inlett
överläggningar för bildandet av en ny
regering. Enligt valkommissionens
beräkningar fick Hamas 76 av de 132
platserna i det nya palestinska parlamentet. Det regerande Fatahpartiet
fick 43 platser. Israel vägrar att förhandla med en palestinsk myndighet
som innefattar "en beväpnad terroristorganisation" som vill den israeliska
statens undergång. Hamasledaren
Mahmoud Zahar sade på torsdagen
att han är beredd att hålla fast vid den
vapenvila som inleddes för snart ett år
sedan, förutsatt att Israel gör samma
sak. Men Hamas kommer att besvara
israeliska attacker med våld.
7. Arbeta utan lön (1). Se A7.
8. I Ground Zero i New York (x).
9. Mozart (2).
10. Fun with Dick and Jane (1).
11. Sven-Göran Eriksson (2).
12. Som frimärken (x).

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23
Rätt svar A: 2xx 22x 121x B: 2x2 1x2 1x2 12x

Israel-Palestinierna-bakgrund
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PLO är en organisation som bildades 1964. Deras strävan
var att med väpnad kamp befria hela Palestina. PLO är en
samlingsorganisation för många palestinska organisationer
och leds av ett nationalråd och en exekutivkommitté. År 1969
övertogs kontrollen över PLO:s huvudorgan av
gerillaorganisationerna, främst al-Fatah. Yasir Arafat var
sedan dess ordförande i exekutivkommittén. År 1988
utropade PLO staten Palestina och 1989 utsågs Arafat till
president. 1993 ingicks ett avtal mellan PLO och staten
Israel, där parterna erkände varandra och självstyre
tillförsäkrades för palestinierna i Gaza och Jeriko. PLO:s
nationalråds beslöt 1996 att avskaffa de paragrafer i den
palestinska nationella stadgan från 1964 och 1968, som
underkänner staten Israels rätt att existera.

Den övre
kartan:
Sätt ut alla
länder på
kartan
Den
nedre
kartan:
Sätt ut
namn på
länderna
och namn
på de
olika
områdena

al-Fatah är en palestinsk organisation som bildades i slutet
av 1950-talet av bl.a. Yasir Arafat. I början på 1970-taler blev
al-Fatah den största palestinska gerillaorganisationen. Den
hade tagit kontroll över PLO, och Arafat hade blivit
ordförande i PLO:s exekutivkommitté. al-Fatahs mål var
befriandet av hela Palestina. Sedan 1990-talet har al-Fatah
utgjort kärnan i de palestinska förhandlingsdelegationerna
med Israel. Sedan palestinskt självstyre 1994 införts i
Gazaremsan och på Västbanken har al-Fatah tagit
huvudansvaret för administrationen där.

Hamas är en palestinsk islamistisk rörelse som bildades
1987. Hamas kämpar mot den israeliska ockupationen och
vill att det palestinska samhället blir islamistiskt. Rörelsen
motsätter sig de fredsförhandlingar som inleddes mellan PLO
och Israel 1993. Under 1990-talet genomförde Hamas en rad
självmordsattacker mot israeliska mål. Israelisk militär
svarade med våldsamma motaktioner. Hamas grundare är
Shaykh Ahmad Yasin. Yasin medverkade till att en
uppbyggnad av utbildningscentrum, sjukhus och daghem
gjordes i Gaza. Yasin arresterades 1989 och satt till 1997 i
israeliskt fängelse. Den 22 mars 2004 dödades han i en
israelisk helikopterattack. Vid valen till det palestinska
parlamentet 2006 vann Hamas 76 av parlamentets 132
platser.

Staten Israel Vid slutet av 1800-talet växte en judisk nationalism, sionism, fram i Europa som en följd av
antisemitism. Sionismens mål var att skapa ett hem för judar i Palestina. I Basel 1897 antogs ett program med
målet att upprätta ett hem för judarna genom judisk invandring till Palestina. Judarna kom inte till ett folktomt
land. De möttes av motstånd från Palestina-araberna. I Palestina växte spänningen och våldet mellan judar och
araber. Hitlers förintelse av sex miljoner judar ökade världens sympati för judarnas krav på ett eget land i
Palestina. 1947 föreslog FN:s generalförsamling Palestinas delning i en judisk och en arabisk stat. Den 14 maj
utropades staten Israel av David Ben-Gurion. Israel erkändes av USA och Sovjetunionen. Med den stora segern
i sexdagarskriget 1967 fick Israel kontroll över hela Palestina, Sinai och Golanbergen. Det arabiska Jerusalem
annekterades och 1980 förklarades Jerusalem vara Israels huvudstad. En fredsrörelse växte fram som krävde
förhandlingar med palestinierna. Den palestinska revolten, intifadan, bröt ut 1987. Efter valet 1992 kunde
Yitzhak Rabin bilda en regering ledd av Arbetarpartiet, och fredsprocessen tog ny fart. Terroristdåd, utförda av
palestinska extremister pågick under denna tid. Under premiärminister Ehud Baraks regeringstid 1999–2001
genomfördes intensiva förhandlingar om fred med både Syrien och den palestinska myndigheten. 2000 utbröt
en ny palestinsk folkresning. Efter ett ökat antal attacker av palestinska självmordsbombare inledde den
israeliska armén 2002 en ockupation av palestinska städer och delar av de självstyrande palestinska områdena.
USA stödde Israels rätt att försvara sig mot "palestinsk terror".

