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Förenta Nationerna har bestämt att den 27 januari varje år är en speciell dag.
På många platser i Sverige hölls minnesstunder. Varför hålls minnesstunder
den 27 januari?

Europeiska Unionen vill att den andra kärnreaktorn i kärnkraftverket i Ignalina i
Litauen ska stängas. Den första reaktorn i Ignalina stängdes år 2004. Varför vill
EU att reaktorerna ska stängas?

Det forna Jugoslavien bestod av flera delar. En av dem var Serbien. Nu delas
också Serbien upp. I den här provinsen i Serbien bor bland annat 2 miljoner
albaner och 100 000 serber. Provinsen vill nu bli ett självständigt land. Vilken
provins?

1 För alla offer för sjukdomar
X För förintelsens offer
2 För trafikens offer
1 De kräver för stor personal
X Reaktorerna är inte säkra
2 Litauen behöver inte elkraften

1 Slovenien
X Kosovo
2 Bosnien
1 Italien

4

I det här landet måste premiärminister Romano Prodis regering avgå. Orsaken
är att parlamentet (riksdagen) inte vill ha kvar regeringen. Vilket land?

X Ryssland
2 Irland
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2007 anmäldes 7 111 personer som försvunna i Sverige. Det är 300 fler än
2006. Alla utom 43 har kommit tillrätta. Vilken grupp personer är det som oftast
anmäls försvunna?

När Greklands premiärminister Kostas Karamanlis kom till landets huvudstad
var det första gången på 49 år som en grekisk regeringschef gjorde ett officiellt
besök i det här landet. Kostas Karamanlis samtalade med värdlandets ledare
Recep Tayyip Erdogan. Vilket land besökte Karamanlis?

Jérome Kerviel misstänks för ett av historiens största bankbedrägerier. Kerviel
arbetade på banken Société Générale. Han gjorde så att 45 miljarder kronor
försvann. Vilket land?

1 Små barn
X Tonårsflickor
2 Äldre män

1 Rumänien
X Bulgarien
2 Turkiet

1 Portugal
X Frankrike
2 Spanien
1 Barack Obama

8

De amerikanska nomineringsvalen går vidare. Nu senast var det val i delstaten
South Carolina. Vem av kandidaterna från det demokratiska partiet vann valet?

X Hillary Clinton
2 John Edwards
1 3 Guldbaggar

9

Filmregissören Roy Anderssons film Du levande vann priserna för bästa film,
bästa manus och bästa regi under prisutdelningen. Vad vann Roy Andersson?

X 3 Silversvanar
2 3 Guldkameror

10

Sverige slog Norge med 36-34 efter två förlängningar och tog femte platsen i
EM. Matchen avgjordes när Johan Pettersson satte en straff som gav två måls
ledning. Sverige är klart för VM 2009. Vilken sport?

A

1 Basket
X Volleyboll
2 Handboll
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B

1

Vi kommer att utropa självständighet mycket snart, sade provinsens premiärminister Hashim Thaci i veckan. Provinsen styrs av FN. Befolkningen består
bland annat av 2 miljoner albaner och 100 000 serber. USA är för självständighet för provinsen och Ryssland är emot. Vilken provins?

1 Vojvodina
X Kosovo
2 Herzegovina

2

Italiens regering misslyckades att få majoritet i parlamentets överhus senaten i
torsdags. Premiärministern avgick tillsammans med sin regering. Krisen
orsakades av att det kristdemokratiska partiet Udeur drog tillbaka sitt stöd till
regeringen. Vad heter Italiens förre premiärminister?

1 Romano Prodi
X Silvio Berlusconi
2 Jose Manuel Barosso

3

Utrikesminister Carl Bildt ser den kraftiga uppgången i livsmedelspriserna som
ett växande globalt problem. Han varnar för följder som ekonomisk utarmning
och social oro i flera utvecklingsländer. Carl Bildt befinner sig på Världsekonomiskt Forums möte. Var pågår det mötet?

1 I Tokyo
X I Washington
2 I Davos

4

Sverige ska minska koldioxidutsläppen med 17 procent och ökar andelen
förnybar energi till 49 procent. Förändringarna ska göras till 2020. Drivmedel
(till bilar) som görs av skogsråvara (förnybar energi - cellulosa) kommer att öka
kraftigt. Vem har bestämt det här?

1 EU-kommissionen
X Förenta Nationerna
2 Nordiska rådet

5

Två personer inom det socialdemokratiska partiet har varit särskilt aktuella den
här veckan. Partiets ordförande kan inte längre samarbeta med partiets
ekonomiska talesman. Vilka är de?

1 Mona Sahlin/Morgan Johansson
X Marita Ulvskog/Thomas Östros
2 Mona Sahlin/Pär Nuder

6

De amerikanska nomineringsvalen går vidare. Nu senast var det val i delstaten
South Carolina. Vem av kandidaterna på den demokratiska sidan vann valet?

1 Barack Obama
X Hillary Clinton
2 John Edwards

7

Jérome Kerviel misstänks för ett av historiens största bankbedrägerier. Kerviel
arbetade på Société Générale som är Frankrikes näst största affärsbank. Det
är möjligt att Kerviel genom sin svindel kan ha bidragit till det kraftiga fallet på
världens börser i början av veckan. Vad gjorde Kerviel?

1
X
2

8

Vinterinfluensan är på väg. Den här veckan når den Sverige. Feber, ont i
kroppen och hosta förekommer ofta. Influensaviruset är en virussjukdom som
inte går att bota med antibiotika. Vem uppskattar antalet influensasjuka?

1 Smittskyddsinstitutet
X Kommunernas socialkontor
2 Läkemedelsindustrin

9

2007 anmäldes 7 111 personer som försvunna i Sverige. Det är 300 fler än
2006. Alla utom 43 har kommit tillrätta. Vilken grupp personer är det som oftast
anmäls försvunna?

1 Medelålders kvinnor
X Tonårsflickor
2 Äldre män

10

Litauens president Valdas Adamkus vill att EU ändrar sig när det gäller
stängningen av den andra kärnreaktorn i Ignalina. Den första reaktorn i
Ignalina stängdes år 2004. Varför vill EU att reaktorerna ska stängas?

1 De kräver för stor personal
X Reaktorerna är inte säkra
2 Litauen behöver inte elkraften

11

Filmregissören Roy Andersson vann stort på Guldbaggegalan. Hans film vann
priserna för bästa film, bästa manus och bästa regi. Vad heter filmen?

1 Quantum of Solace
X Juno
2 Du levande

12

Sverige slog Norge med 36-34 efter två förlängningar och tog femte platsen i
EM. Matchen avgjordes när Johan Pettersson satte en straff som gav två måls
ledning. Sverige är klart för VM 2009. Vilken sport?

1 Basket
X Volleyboll
2 Handboll

Skänkte bort 45 miljarder SEK
Spekulerade bort 45 miljarder SEK
Stal 45 miljarder SEK
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Meddelande
Under vårterminen 2008 utkommer
Veckans Nyheter under följande
veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och
23. Påsklov i vecka 13.
Rikstävlingen började måndagen den
14 januari och pågår till torsdagen
den 5 juni.
Ni som får problem med e-posten
eller faxen glöm inte att ni har användarnamn och lösenord för inloggning på vår webbsida - där finns det
aktuella Veckans Nyheter.
Rätt svar till extrauppgiften:
1.Stockholm 59º 20´ N och 18º 03´ Ö
2. Berlin 52º 31´ N och 13º 24´ Ö
3. London 51º 31´ N och 0º 08´ V
4. Moskva 55º 43´ N och 37º 37´ Ö
5. Athen 37º 57´ N och 23º 42´ Ö
6. Lissabon 38º 42´ N och 9º 07´ V
7. Reykjavik 64º 06´ N och 21º 43´ V
8. Madrid 40º 24´ N och 3º 43´ V
Version A.
1. För förintelsens offer (x).
2. Reaktorerna är inte säkra (x).
Litauens president Valdas Adamkus
anser att stänga reaktor nummer 2 i
Ignalina är ett politiskt beslut och inte
ett tekniskt. ”Jag garanterar till 150
procent att Ignalinaverket är mer
säkert än någon annan reaktor i regionen”, säger Adamkus. Skillnaden
mellan de äldre reaktorerna i Östeuropa och reaktorer i Väst är att de
östeuropeiska grafitmodererade reaktorerna oftast inte har en inneslutning av reaktorkärlet som gör att
följderna kan begränsas vid en härdsmälta. Enligt Adamkus skulle en
stängning av den kvarvarande reaktorn i Ignalina negativt påverka hela
den baltiska regionen som får elström från Ignalina. Enligt Kärnkraftinspektionen, har Sverige under tolv
år från 1992 till 2004 bidragit med
500 miljoner kronor för att förbättra
säkerheten.
3. Kosovo (x). Det är bara en fråga
om dagar innan Kosovo deklarerar
självständighet, säger provinsens
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premiärminister. Både EU och USA
har gjort klart att tanken på att FN
ska kunna lösa frågan om Kosovos
framtida status är överspelad. De
samtal som förts om Kosovo mellan
Serbien och ledarna för kosovoalbanerna i Pristina har inte lett någonvart. Ryssland stoppar alla försök till
resolutioner för självständighet för
Kosovo i FN:s säkerhetsråd. Kosovo
styrs sedan kriget och Natos bombningar 1999 av FN.
4. Italien (1). Italiens regering misslyckades att få majoritet i parlamentets överhus senaten. Efter att inte ha
klarat en avgörande förtroendeomröstning valde premiärminister Romano Prodi att avgå. Krisen föranleddes av att Prodis justitieminister
Clemente Mastella avgick i förra
veckan till följd av en korruptionsskandal. Någon dag senare förklarade Mastella att hans parti, det kristdemokratiska Udeur, också drog
tillbaka sitt stöd till regeringen. Prodi
förlorade med fem röster och fick 156
ja, mot oppositionens 161 nej. Det
blir troligen nyval i Italien. Oppositionsledaren Silvio Berlusconi har
krävt nyval i över ett år.
5. Tonårsflickor (x).
6. Turkiet (2).
7. Frankrike (x). Se B7.
8. Barack Obama (1).
9. 3 Guldbaggar (1).
10. Handboll (2).
Version B.
1. Kosovo (x).
2. Romano Prodi (1). Se A4.
3. I Davos (2).
4. EU-kommissionen (1). Drivmedel
baserade på skogsråvara får en gynnad ställning i kommissionens stora
energi- och klimatpaket. En av de
punkter som ännu inte är färdigutredd är villkoren för den energiintensiva industrin i det nya systemet för
handel med utsläppsrätter som ska
införas 2013. Meningen är att industrin ska få utsläppsrätterna gratis till
en början och att de sedan ska säljas
på auktion. Men en översyn som
kommissionen ska göra 2011 kan
göra att gratisutdelningen får fortsätta, till exempel om systemet leder till
att europeisk industri får konkurrensnackdelar i förhållande till industrier i

Bakgrundsmaterial

länder som Kina, Brasilien och Indien.
I kommissionens klimatpaket föreslås
hur EU ska klara att leva upp till de
beslutade målen om att minska koldioxidutsläppen med minst 20 procent
fram till 2020, jämfört med 1990 och
hur andelen energi som kommer från
förnyelsebara källor ska öka till 20
procent 2020. Vart och ett av de 27
medlemsländerna får ett beting för
vad de ska göra för att EU ska klara
de övergripande målen.
5. Mona Sahlin/Pär Nuder (2). Pär
Nuder sparkas av Mona Sahlin som
skuggfinansminister. Under Göran
Perssons tid vid makten var Pär Nuder hans närmaste rådgivare. Det
normala i partier är att talesmän och
företrädare officiellt avgår frivilligt och
med uttalat fullt förtroende för partiledarens beslut. Det är inte förvånande
att Mona Sahlin vill byta ut flera partiföreträdare som är förknippade med
valnederlaget 2006. Men Mona Sahlin
tycker uppenbarligen att det nu är
dags att börja stärka sin maktställning, och hon demonstrerar det genom att i första steget göra sig av
med den som länge ansågs vara
hennes främste rival om partiledarposten, Pär Nuder.
6. Barack Obama (1).
7. Spekulerade bort 45… (x). Börskommentatorer i USA tror att Kerviels
svindel kan ha bidragit till det kraftiga
fallet på världens börser i början av
veckan och därmed till den amerikanska centralbanken "Feds" kraftiga
räntesänkning.
8. Smittskyddsinstitutet (1). Influensan slår till på allvar. Vinterinfluensan
är på väg upp genom Europa. Den
här veckan kan den slå till på allvar i
Sverige. Feber, ont i kroppen och
hosta är ofta de första symptomen på
att influensan satt sig i kroppen. De
som uppsöker läkare registreras av
Smittskyddsinstitutet. Upp till 2 000
personer dör av influensan varje år,
enligt Stockholms läns landsting. De
personer som befinner sig i riskzonen
är äldre eller personer som av medicinska skäl drabbas hårdare av att
insjukna.
9. Tonårsflickor (x).
10. Reaktorerna är inte… (x). Se A2.
11. Du levande (2).
12. Handboll (2).

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23
Rätt svar A: xxx 1x2 x112 B: x12 121 x1x x22

Huvudstäder i Europa

vecka 5. 2008

I den hör övningen ska du använda Google Earth. Du får breddgrader och längdgrader för
åtta huvudstäder i Europa. Para ihop huvudstad med rätt breddgrad och längdgrad. Du kan
börja med att rita in 0-meridianen på kartan och 40º, 50º och 60º nordlig bredd.

1. 59º 20´ N och 18º 03´ Ö

A. Madrid

2. 52º 31´ N och 13º 24´ Ö

B. Moskva

3. 51º 31´ N och 0º 08´ V

C. Reykjavik

4. 55º 43´ N och 37º 37´ Ö

D. Stockholm

5. 37º 57´ N och 23º 42´ Ö

E. Berlin

6. 38º 42´ N och 9º 07´ V

F. London

7. 64º 06´ N och 21º 43´ V

G. Athen

8. 40º 24´ N och 3º 43´ V

H. Lissabon

