Veckans Nyheter
från när och fjärran

1

Vecka 5 1/2 2010
www.karinforlag.se

Den 27 januari 1945 kom soldater ur sovjetiska Röda armén till Auschwitz. Den
27 januari är en minnesdag för alla de människor som mördades av
nazisterna. Vad kallas den 27 januari?

A

1 FN-dagen
X Förintelsens minnesdag
2 Segerdagen
1 Sudan

2

En stor konferens pågår just nu i London. 70 deltagande länder ska diskutera
hur konflikten i det här landet ska lösas. Kriget har pågått i åtta år. Vilket land?

X Iran
2 Afghanistan

3

Han har hållit ett tal till nationen. Landet står inför stora utmaningar med en
arbetslöshet på tio procent och ett budgetunderskott på 1,4 biljoner dollar. Uppgiften att skapa nya jobb har högsta prioritet 2010, sa han i talet. Vem är han?

1 president Nicolas Sarkozy
X statsminister Fredrik Reinfeldt
2 president Barack Obama
1 Spyker Cars

4

Nu är det klart vem som köper Saab. Cheferna för de två företagen heter Victor
Muller och Jan-Åke Jonsson. Vad heter företaget som köper Saab?

X Alfa Romeo
2 Skoda

5

6

7

8

Apple har presenterat en ny surfplatta. Storleken är som en liten bärbar dator.
Skärmen är på 9,7 tum och plattan 1,2 centimeter tjock. Den kan användas för
att ladda ner och läsa tidningar och böcker. Vad kallas den nya produkten?

Nu ändras gränsen mellan Sverige och Finland. Sverige blir något större. Vart
25:e år ändras gränsen mellan Sverige och Finland. Gränsen har rört på sig lite
hit och dit. Hur kommer det sig att gränsen rör på sig?

Den italienska biltillverkaren meddelade på tisdagen att den stoppar biltillverkningen i två veckor från den 22 februari. 30 000 arbetare blir lediga. Orsaken är
att allt färre köper bilen. Vilken biltillverkare?

Statistiska centralbyrån (SCB) vet vad vi svenskar heter. Under 2009 var det
53 600 flickor och 56 700 pojkar som fick sina namn. Vilka var de populäraste
flick- och pojknamnen 2009?

1 Steve
X Zittra
2 Ipad
1

renar flyttar gränsen

X

gränsen växer igen

2

gränsen är djupfåran i Torne älv

1 Porsche
X Mitsubishi
2 Fiat
1 Alice och Lucas
X Wilma och Viktor
2 Ebba och Erik
1 Till vildingarnas land

9

De som har gjort det bästa inom filmvärlden får en guldbagge. Vilken film fick
priset som Bästa film?

X Män som hatar kvinnor
2 Flickan

10

Anja Pärson vann i St Moritz. Hon var 43 hundradelar före Michaela
Kirschgasser från Österrike. Segern i St. Moritz var Anja Pärsons första
världscupseger sedan den 18 januari 2009. Vilken var grenen i St Moritz?

1 slalom
X superkombination
2 störtlopp
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B

1

En stor konferens i London med 70 deltagande länder ska ta ställning till hur
man ska hantera konflikten i Afghanistan. Kriget har nu pågått i åtta år.
Afghanistans president Hamid Karzai har en plan. Vad går Karzais plan ut på?

1 att öka de militära insatserna
X att köpa över talibaner
2 att låta FN ta över ansvaret

2

Nu är det klart att Spyker Cars köper Saab. Saab och Spyker bildar det nya
bolaget Saab Spyker Automobiles, som ska driva märket Saab. Den svenska
regeringen har sagt ja till de statliga garantierna. Vad heter cheferna i Spyker
och SAAB?

1 Sergio Marchionne/Leif Östling
X Bill Ford/Leif Johansson
2 Victor Muller/Jan-Åke Jonsson

3

Jag ber er: gör vad ni kan för att ställa dem inför rätta. Israels president Shimon
Peres uppmanade i ett tal i den tyska förbundsdagen till fortsatt jakt på de
nazister som deltog i judeutrotningen. Talet hölls den 27 januari, Förintelsens
minnesdag. Vad hände den 27 januari 1945?

1
X
2

Förenta staternas president Barack Obama har hållit tal till nationen. USA står inför stora

motgångar i ett stort reformprojekt. Vilket reformprojekt?

1 utbildningssystemet
X försvarssystemet
2 sjukvårdssystemet

En pensionerad polischef har häktats som misstänkt för våldtäkt och för
förberedelse till våldtäkt på minderårig. Sveriges Television har i det här fallet
gjort ett undantag. Vilket undantag har SVT gjort?

1
X
2

6

Hyreshöjningarna för 500 000 lägenheter i de kommunala bostadsföretagen
blir i genomsnitt 1,4 procent för 2010. Vem har varit de kommunala bostadsföretagens motpart i förhandlingarna?

1 Statens bostadsnämnd
X Fastighetsägarförbundet
2 Hyresgästföreningen

7

Troligen är den sittande presidenten Mahinda Rajapaksa segrare i valet. Enligt
statlig TV ser han ut att få upp emot 60 procent av rösterna. Valet är det första
nationella valet sedan det tamilska upproret krossades 2009. Vilket land?

1 Ecuador
X Sri Lanka
2 Guatemala

8

Nu ändras gränsen mellan Sverige och Finland. Sverige blir några hektar
större. Vart 25:e år ser man över gränsen mellan Sverige och Finland. Gränsen
har rört på sig lite hit och dit. Hur kommer det sig att gränsen rör på sig?

1
X
2

Apples chef Steve Jobs har presenterat företagets nya surfplatta. Storleken är
som en liten bärbar dator. Skärmen är på 9,7 tum och plattan 1,2 centimeter
tjock. Tanken är att produkten även kan användas för att ladda ner och läsa
tidningar och böcker. Vad kallas den nya produkten?

1 Zind
X Steve
2 Ipad

Filmens Guldbaggar är utdelade. Vilka fick pris för Bästa kvinnliga huvudroll
och Bästa manliga huvudroll?

1
X
2

4

5

9

10

utmaningar med en arbetslöshet på tio procent och ett budgetunderskott på 1,4 biljoner dollar.
Uppgiften att skapa nya jobb har högsta prioritet 2010, sa Obama. Obama har på senare tid haft

Röda armén intog Auschwitz
Brittiska trupper intog Auschwitz
det nazistiska Tyskland kapitulerade

SVT publicerar inte namn och bild
SVT publicerar namn och bild
SVT har inte tagit upp nyheten

gränslinjen växer igen
renar flyttar gränspålar
gränsen är djupfåran i Torne älv

Pernilla Wahlgren/Stellan Skarsgård
Lena T. Hansson/Peter Haber
Noomi Rapace/Claes Ljungmark

11

Sverige slog Finland i semifinalen med 9–4 i bandy-VM. Sverige och Ryssland
möttes i finalen. Vem blev världsmästare i bandy 2010?

1 Ryssland som vann med 6-5
X Sverige som vann med 6-5
2 Ryssland som vann med 4-3

12

Anja Pärson vann i St Moritz. Hon var 43 hundradelar före Michaela
Kirschgasser från Österrike. Segern i St. Moritz var Anja Pärsons första
världscupseger sedan den 18 januari 2009. Vilken var grenen i St Moritz?

1 storslalom
X superkombination
2 störtlopp
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Meddelande
Under vårterminen 2010 utkommer
Veckans Nyheter under följande veckor:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23. Påsklov
vecka 14.
Ni som får problem med e-posten eller
faxen glöm inte att ni har användarnamn
och lösenord för inloggning på vår webbsida. På webbsidan finns alltid det aktuella numret av Veckans Nyheter.
Rikstävlingen pågår och avslutas fredagen den 11 juni 2010.
För er som är osäkra på hur Rikstävlingen går till finns en lathund som extramaterial i vecka 3.
Rätt svar till extrauppgiften: Vad finns i
europeiska storstäder?
1. Brandenburger Tor (Berlin)
2. Eiffeltornet (Paris)
3. Buckingham Palace (London)
4. Peterskyrkan (Rom)
5. Röda torget (Moskva)
Rätt svar till extrauppgiften: Europeiska
unionen:
1. Enligt Lissabonfördraget får Sverige 20
platser i parlamentet.
2. Spanien
3. Cecilia Malmström

Version A.
1. Förintelsens minnesdag (x).
2. Afghanistan (2). Se B1.
3. president Barack Obama (2). Det
folket väntar sig och förtjänar är att
demokrater och republikaner frigör
sig från partipolitiken, sa Obama i sitt
tal. Obama gjorde också klart att han
inte givit upp hoppet om att reformera
sjukvårdssystemet, trots motgångar i
kongressen. Han höll fast vid målsättningen att ha tagit hem alla
stridande förband från Irak till utgången av augusti. Det var ekonomin
och jobben som upptog det mesta av
de närmare 70 minuterna i talarstolen. USA står inför stora utmaningar
med en arbetslöshet på tio procent
och ett budgetunderskott på 1,4 biljoner dollar. Obama lovade att införa
nya, hårdare regleringar av finansmarknaden, och arbeta för att gräva
fram landet ur budgetunderskottets
djupa hål. Han tänker inte tveka att
använda sin vetomakt för att tvinga
fram budgetdisciplin.
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4. Spyker Cars (1). Nu är det klart
att Spyker Cars köper Saab. Vid en
presskonferens berättade de två
verkställande direktörerna, Victor
Muller på Spyker och Jan-Åke Jonsson på Saab, om köpet. Uppgörelsen
mellan General Motors och Spyker
Cars: Spyker köper alla aktier i Saab
Automobile för 74 miljoner dollar,
cirka 540 miljoner kronor. Betalningen sker i två omgångar. 50 miljoner
dollar betalas när affären väntas
avslutas senast den 15 februari. Resterande 24 miljoner dollar betalas
den 15 juli. GM får preferensaktier för
326 miljoner dollar, cirka 2,4 miljarder
kronor, i det nya bolaget Saab Spyker Automobiles. Det blir lån från GM
som ger utdelning i stället för ränta.
Det ska betalas tillbaka senast den
31 december 2016. Ett villkor för
affären är att Saab får lånet från Europeiska investeringsbanken (EIB)
på 400 miljoner euro, cirka 4 miljarder kronor. Den svenska regeringen
har sagt ja till de nödvändiga statliga
garantierna.
5. Ipad (2).
6. gränsen är djupfåran… (2). Efter
25 år ändras gränsen mellan Sverige
och Finland. I norr definieras gränsen
delvis som djupfåran i Torne älv. En
gemensam finsk-svensk gränskommission har nu registrerat att fåran
rört på sig lite hit och dit. För svensk
del överlämnas omkring 35 hektar till
Finland - men vi får tillbaka lite mer.
7. Fiat (2).
8. Alice och Lucas (1). De populäraste tilltalsnamnen under 2009:
Alice och Lucas
Maja och Elias
Ella och Oscar
Emma och William
Elsa och Hugo
Alva och Alexander
Julia och Oliver
Linnea och Viktor
Wilma och Erik
Ebba och Axel
9. Män som hatar kvinnor (x).
10. superkombination (x).
Version B.
1. att köpa över talibaner (x). En
konferens med över 70 deltagande
länder ska ta ställning till hur man
ska hantera konflikten och lämna

Bakgrundsmaterial

över alltmer ansvar till de afghanska
säkerhetsstyrkorna. President Hamid
Karzai förväntas lägga fram en plan i
London för hur man ska köpa över
stora grupper av talibaner på låg- och
mellannivå. President Karzai tror att
det är möjligt att övertyga talibanerna
att ge upp sin krigsföring, mot ersättning och med löften om jobb och med
garantier om säkerhet. Karzai talar
också om att ge även ledarna politisk
representation i någon form.
2. Victor Muller/Jan-Åke… (2). Se A4.
3. Röda armén intog Auschwitz (1).
4. sjukvårdssystemet (2). Se A3.
5. SVT publicerar namn och… (x).
Rapport väljer att publicera namn och
bild på den före detta polischefen som
på sannolika skäl är häktad för våldtäkt och för förberedelse till våldtäkt
på minderårig. Det finns mycket starka skäl att publicera namn och bild
eftersom den misstänkte har haft en
högt uppsatt förtroendeställning inom
polisen och därtill arbetat med att
förebygga sexuella trakasserier och
han har dessutom arbetat med jämställdhetsfrågor. Utöver det finns det
många andra inom rättsväsendet som
känner sig utpekade i nuläget. Det är
ovanligt att SVT namnpublicerar i ett
så här tidigt läge, men fallet är i högsta grad unikt och allmänintresset är
stort just med tanke på den ställning
och roll som den misstänkte har, säger SVT.
6. Hyresgästföreningen (2). Hyreshöjningarna blir i genomsnitt 1,4 procent för 2010. Det är mer än en halvering jämfört med höjningarna 2009.
Hyresgästföreningen har slutfört hyresförhandlingarna för 500 000 lägenheter i de kommunala bostadsföretagen. Det är merparten av de cirka 650
000 lägenheter vars hyror höjs från
årsskiftet. Nästa år kommer den nyligen beslutade nyordningen på hyresmarknaden att träda i kraft. Hyrorna ska fortfarande sättas i förhandlingar efter samma principer som tidigare, men nu ska också de privata
fastighetsägarna vara med.
7. Sri Lanka (x).
8. gränsen är djupfåran… (2). Se A6.
9. Ipad (2).
10. Noomi Rapace/Claes… (2).
11. Sverige som vann med 6-5 (x).
12. superkombination (x).

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23
Rätt svar A: x22 122 21xx B: x21 2x2 x22 2xx

Europeiska unionen
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EU parlamentet

Ministerrådet

Kommissionen

Ledamöterna i Europaparlamentet utses genom
allmänna och direkta val i EU:s
medlemsländer. Val till
Europaparlamentet hålls vart
femte år. I valet i juni 2009 utsågs
736 ledamöter. Men med
anledning av att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1
december 2009 ska antalet
ledamöter vara sammanlagt 754.

Europeiska unionens råd
(ministerrådet) består av
företrädare från medlemsländernas regeringar.

EU-kommissionen ska ta initiativ
till:
- att genomföra och övervaka den
gemensamma lagstiftningen
- att förvalta EU:s budget

Europaparlamentet fattar bland
annat beslut om:
- lagförslag från EUkommissionen
- godkänner nya medlemsländer
Samt kontrollerar bland annat:
- kommissionen
- EU:s budget
Europaparlamentet har en talman
som väljs för en halv mandatperiod (två och ett halvt år).
1. Hur många platser har Sverige i
parlamentet?_________________

Parlamentet
På ett stort antal områden beslutar
parlamentet tillsammans med
ministerrådet om ny lagstiftning. Det
gäller exempelvis den inre marknaden,
klimatet, konsumentskydd och
transporter.

Ministerrådets uppgifter är bl a:
- att stifta nya lagar inom EU
- att ingå internationella avtal för
EU:s räkning.

Kommissionen består av en
kommissionär från varje
medlemsland. De nomineras av
medlemsländernas regeringar.

I många frågor delar ministerrådet
sin beslutsmakt med Europaparlamentet.

Kommissionärerna ska se till EU:s
gemensamma intresse och får
inte ta instruktioner från någon
regering.
Innan en ny kommission kan
tillträda måste den godkännas av
Europaparlamentet.
Kommissionen utses för fem år.
Den nuvarande kommissionens
mandatperiod gick ut den 31
oktober 2009. Den sitter dock kvar
till dess en ny kommission
godkänts och tillträtt.

Den 1 december 2009 trädde
Lissabonfördraget i kraft vilket
bland annat innebär att EU får en
särskild post för frågor som rör
den gemensamma utrikespolitiken.
Ordförandeskapet i ministerrådet
roterar var sjätte månad.
2. Vilket land är ordförande i
ministerrådet första halvåret
2010? ___________________

Besluten
verkställs av
varje lands
regering eller
parlament.

3. Vad heter Sveriges
kommissionär? ______________

Ministerrådet
På de flesta områden fattas besluten
tillsammans med parlamentet. Men det
finns områden där ministerrådet beslutar
ensamt. Det gäller skatter och
säkerhetspolitik.

Kommissionen
Att lägga fram förslag till nya lagar är kommissionens
viktigaste uppgift. Det har den ensamrätt på.
Kommissionen har ingen beslutanderätt om
lagstiftningen. Det sköter parlamentet och
ministerrådet.

EU-parlamentet väljs av de 27
medlemsstaterna i allmänna val.

Kommissionen nomineras av
medlemsländernas regeringar
och måste godkännas av
Europaparlamentet.

Ministerådet utses av de 27
medlemsstaternas regeringar.

Vad finns i europeiska storstäder?

vecka 5, 2010

I den här övningen ska du använda GOOGLE EARTH. Om GOOGLE EARTH inte finns
i din dator be då din lärare installera programmet. Du ska lista ut vilka 5 berömda
sevärdheter som gömmer sig bakom längd- och breddgraderna. Längs ner till vänster på
google earth-sidan ser du hur längd och breddgraderna ändras när du rör muspekaren.
NB = nordlig bredd och SB = sydlig bredd VL = västlig längd och SL =sydlig längd
Exempel: Stockholms slott
59° 19´ 36˝ nordlig bredd och 18° 04´ 18˝ östlig längd

1. Berlin
52˚ 30΄ 58˝ NB
13˚ 22΄ 32˝ ÖL
Svar:_____________________________________________
2. Paris
48˚ 51΄ 30˝
2˚ 17΄ 40˝
Svar:_____________________________________________
3. London
51˚ 30΄ 03˝
0˚ 08΄ 32˝
Svar:_____________________________________________
4. Rom
41˚ 54΄ 07˝
12˚ 27΄ 12˝
Svar:_____________________________________________
5. Moskva
55˚ 45΄ 14˝
37˚ 37΄ 12˝
Svar:______________________________________________

