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Man tror att det var en 20-årig man från Kaukasien som sprängde bomben på
Domodedovo-flygplatsen den 24 januari. Bomben dödade 35 personer och
skadade 129. Vilken stad?

Motståndsledaren Mohamed ElBaradei säger att president Hosni Mubarak bör
lämna Egypten så snart som möjligt. Ledaren är en känd person. Vad är han
känd för?

Många av världens mest kända personer har varit i Davos. De pratade politik
och ekonomi. Där fanns bland andra Rysslands president Dmitrij Medvedev,
Japans premiärminister Naoto Kan, Tysklands förbundskansler Angela Merkel,
Storbritanniens premiärminister David Cameron, Frankrikes president Nicolas
Sarkozy och Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt. Var ligger Davos?

Det har varit en folkomröstning i det här landet. Nu har resultatet kommit. 98,83
procent vill ha en delning av Afrikas till ytan största land. I den södra delen
kommer huvudstaden att heta Juba. Vilket land kommer att delas?

Det svenska rederiet Stena Bulk har beslutat att ha beväpnade vakter på sina
fartyg för att skydda sig mot pirater. Attackerna från piraterna ökar och kostar
över sju miljarder dollar om året. Vilka pirater är de mest aktiva?

Tusentals svenskar har räknat fåglar. Sveriges Ornitologiska Förenings (SOF)
har haft en fågelräkning. Vilka fåglar är Sveriges vanligaste och näst vanligaste
vinterfåglar?

Skolornas program mot mobbning fungerar dåligt. I en rapport säger
Skolverket att programmen till och med kan göra problemen värre. De åtta
program som undersökts är: SET, Lions Quest, Olweusprogrammet,
Farstametoden, Skolkomet, Skolmedling och StegVis. Vilket saknas?

Guldbaggarna för det bästa inom svensk film 2010 har delats ut. Pernilla
August fick priset Bästa regi för filmen Svinalängorna. Vilken film fick priset
Bästa film 2010?

Kock-VM, Bocuse d'Or, har hållits i franska Lyon. Norge tog brons och den
danske kocken Rasmus Kofoed tog guldet. De 24 tävlande länderna fick laga
två rätter, en fiskrätt och en kötträtt. Vad heter vår svenska silvermedaljör?

Sverige förlorade bronsmatchen i handbolls-VM med 23-24. Sverige ledde med
tre bollar i den andra halvleken. Då svarade motståndslaget med sex raka mål.
Vilket lag vann över Sverige?

A

1 Volgograd
X Moskva
2 Sankt Petersburg
1

han har varit chef för Röda halvmånen

X

han har varit FN:s generalsekreterare

2

han har fått Nobels fredspris

1 i Bukarest
X i Schweiz
2 i Belgien

1 Sudan
X Algeriet
2 Nigeria
1 kenyanska pirater
X somaliska pirater
2 tanzaniska pirater
1 talgoxe och bergfink
X skata och kråka
2 sädesärla och duva

1 Energi
X Samling vid pumpen
2 Friends

1 Himlen är oskyldigt blå
X Fyra år till
2 Sebbe
1 Magnus Nordin
X Åke Holmberg
2 Tommy Myllymäki
1 Ungern
X Bulgarien
2 Spanien
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B

1

Oppositionsledaren uppger att president Hosni Mubarak bör lämna Egypten så
snart som möjligt och om inte Mubarak avgår, kommer landet att kollapsa.
Oppositionsledaren har tidigare mottagit Nobels fredspris. Vem är han?

1 Gamal Abdel Nasser
X Mohamed ElBaradei
2 Anwar Sadat

2

En 20-årig man från Kaukasien misstänks av ryska utredare som den som
sprängde bomben på Domodedovo-flygplatsen i Moskva den 24 januari.
Bomben dödade 35 personer och skadade 129. Premiärminister Vladimir Putin
lovar att utradera terroristerna. Var ligger Kaukasien?

1
X
2

USA:s president Barack Obama har hållit sitt årliga tal om tillståndet i nationen. Obama vill sänka

Vad kallas talet?

1 State of the Union
X Face the Nation
2 The Tea Party Speech

Säkerhetspolisen ska få rätt att använda sig av signalspaning. De borgerliga
partierna och Socialdemokraterna har enats i frågan. Miljöpartiet och Vänsterpartiet var emot. Från vem kan Säpo i framtiden beställa signalspaning?

1 Svenska Radioamatörer
X Sveriges Radio
2 Försvarets Radioanstalt

Riksdagen har haft en debatt om extremism. Justitieminister Beatrice Ask försäkrade att extremism

ha fattigdom eller trångboddhet som en bortförklaring. Vem sa detta i debatten?

1 Sven-Erik Österberg (S)
X Jimmie Åkesson (SD)
2 Birgitta Ohlsson (FP)

65 000 nya jobb kommer att skapas 2011 inom vissa branscher. Enligt
Arbetsförmedlingen har den som saknar gymnasieutbildning svårt i arbetslivet.
Ett misslyckande i gymnasieskolan gör att man riskerar ett livslångt handikapp
på arbetsmarknaden. Inom vilka branscher skapas nya jobb under 2011?

1 inom data, bygg och teknik
X för ekonomer och journalister
2 för biologer och samhällsvetare

3

4

5

6

budgetunderskottet med 400 miljarder dollar. Obama menade att vad USA behöver är ett
Sputnikögonblick. Nu behövs stora satsningar på innovation och utbildning för att skapa nya jobb.

av alla slag ska bekämpas. En talare hävdade att forskning visar att de mer avancerade
islamistiska terrordåden utförs av människor ur medelklassen med hög utbildning. Det håller inte att

Det svenska rederiet Stena Bulk har beslutat att ha beväpnade vakter på sina fartyg för att freda

7

sig mot pirater. Attackerna från piraterna ökar och kostar världen över sju miljarder dollar om året,
enligt en FN-rapport. Vilka pirater är de mest aktiva?

Skolornas program mot mobbning fungerar så dåligt att de allihop får icke godkänt av Skolverket. I

vid Berings sund
norr om Kazakstan
mellan Svarta havet och Kaspiska havet

1 kenyanska pirater
X somaliska pirater
2 tanzaniska pirater

Skolkomet, Skolmedling och StegVis. Vilket mobbningprogram saknas?

1 The Who
X Seniorerna
2 Friends

En bank har gjort en undersökning om vad som oroar svenskar mest i framtiden. 38 procent av alla svenskar oroar sig för en speciell kostnad. Bensinpriset och bolåneräntorna oroar också. Vad oroar svenskarna mest?

1 ökning av bostadshyrorna
X ökning av elpriset
2 ökning av matpriserna

10

Kock-VM, Bocuse d'Or, har avgjorts i franska Lyon. Norge tog brons och den
danske kocken Rasmus Kofoed tog guldet. De 24 tävlande länderna fick laga
två rätter, en fiskrätt och en kötträtt. Vad heter vår svenska silvermedaljör?

1 Hjalmar Söderberg
X Björn Ranelid
2 Tommy Myllymäki

11

Guldbaggarna för svensk film har delats ut. Pernilla August fick priset Bästa
regi för filmen Svinalängorna. Vilken film utsågs till Bästa film för 2010?

1 Låt den rätte komma in
X Det sjunde inseglet
2 Sebbe

12

Hon låg fyra och hade medaljläge inför damernas fria EM-program i Bern men
hon slutade på sjätte plats. Placeringen är ändå en stor framgång för svensk
konståkning. Vem är hon?

1 Viktoria Helgesson
X Anna Holmlund
2 Anette Norberg

8

9

en utvärdering konstaterar Skolverket att programmen till och med kan göra problemen värre. De
åtta program som undersökts är: SET, Lions Quest, Olweusprogrammet, Farstametoden,
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Meddelande
Under vårterminen 2011 utkommer Veckans
Nyheter under följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
och 23. Påsklov i vecka 16.
Rikstävlingen pågår från måndagen den 17
januari 2011 till fredagen den 10 juni 2011.
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.

Version A.
1. Moskva (x). Ryssland lovar utradera terroristerna, men varslar också
om längre köer för allmänheten när
säkerheten måste skärpas efter
bomben på Domodedovo-flygplatsen
i Moskva. Med största sannolikhet
har Domodedovo-bomben sitt ursprung i oron i ryska Nordkaukasien.
Det har varit en stadigt ökande våldsvåg under 2010. Orsaken till våldet i
Nordkaukasien är inte bara arbetslösheten. Regionen måste demokratiseras.
2. han har fått Nobels fredspris (2).
3. i Schweiz (x).
4. Sudan (1).
5. somaliska pirater (x). Attackerna
från somaliska pirater ökar och kostar världen över sju miljarder dollar
om året, enligt en FN-rapport som
föreslår en särskild domstol för att
döma de skyldiga. I dag hålls 780
pirater fångna i 13 länder, men nio av
tio pirater som grips av den internationella vaktflottan i Indiska oceanen
släpps. FN menar att alla länder bör
ändra sina lagar så att de kan döma
pirater för brott utanför det egna territoriet. Dessutom föreslås att en särskild domstol inrättas. Tanzania kan
bli säte för en sådan domstol. Sedan
2008 har somaliska pirater tillfångatagit närmare 2 000 personer. Vid
senaste årsskiftet hölls fortfarande
612 personer som gisslan och 26
fartyg i pant. Det svenska rederiet
Stena Bulk har beslutat att ha beväpnade vakter på sina fartyg för att
freda sig mot pirater i Arabiska sjön.
Vi viker oss inte för kidnappare, utpressare och annat löst folk, säger
chefen för Stena Bulk. Enligt Stena
Bulk har två av rederiets fartyg attackerats. Båda gångerna har ryska
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marinen jagat bort piraterna med
attackhelikoptrar. Stena Bulk är besviken på FN som inte ingriper tillräckligt hårt.
6. talgoxe och bergfink (1).
7. Friends (2).
8. Sebbe (2).
9. Tommy Myllymäki (2).
10. Spanien (2).
Version B.
1. Mohamed ElBaradei (x).
2. mellan Svarta havet och… (2). Se A1.
3. State of the Union (1). I sitt årliga
tal om tillståndet i nationen (State of
the Union) föreslog Barack Obama
begränsade besparingar genom att
frysa utgifter under fem år, vilket
skulle sänka budgetunderskottet med
400 miljarder dollar. Obama sade att
det viktiga var att skapa jobb. Vad
landet behöver är ett Sputnikögonblick med hänvisning till den
chock som Sovjetunionens uppskjutning av satelliten Sputnik utlöste i
USA 1957. Efter Republikanernas
framgång i höstens val måste nu
Obama få med sig Republikanerna i
sina försök att återuppliva ekonomin.
Obama satte upp målet att 80 procent av USA:s energi ska komma
från rena energikällor år 2035. I rena
energikällor räknade han in kärnkraft,
naturgas och ren kol. Även dessa
måste finnas med för att nå målet,
det räcker inte med vind och sol,
sade presidenten. När det gäller
utrikespolitiken talade Barack Obama
om framgångar i både Afghanistan
och Irak. Han lovade också att USA
kommer att fortsätta inta en tuff hållning mot Nordkorea och Iran när det
gäller deras kärnteknikprogram.
4. Försvarets Radioanstalt (2).
Signalspaning innebär att man genom avlyssning, lägesbestämning
och identifiering av radio- eller radarsignaler skaffar sig information om en
ev motståndares tekniska och operativa resurser. Signalspaning genomförs i Sverige av FRA.
5. Jimmie Åkesson (SD) (x). Sverigedemokraternas ledare Jimmie
Åkesson inledde riksdagsdebatten
om extremism, som hans eget parti
hade begärt, med att tala om terrordådet i Stockholm. Han menade att
debatten kring islamism hittills präg-

Bakgrundsmaterial

lats av rädsla att säga fel saker. Man
måste kunna diskutera, utan att
slänga beskyllningar på varandra.
Justitieminister Beatrice Ask sade att
Sverige är ett öppet samhälle där man
kan ha olika bakgrund och religiös
övertygelse och leva sida vid sida.
Det finns människor som vägrar acceptera grunden för vårt samhälle och
som är beredda att skada andra för
att få sin vilja igenom. Extremism av
alla slag ska förebyggas och bekämpas. Socialdemokraternas Sven-Erik
Österberg, sade att hans parti vill
samarbeta brett med muslimer i Sverige och att det i dag finns problem
med "muslimsk extremism" i Sverige.
De som tar upp kampen mot extremism behöver vårt stöd, mot alla former av extremism, sade Österberg.
Och kontrollen av religiösa friskolor
bör skärpas. Miljöpartiets Maria Ferm
varnade för att öka kontroll och övervakning i samhället. Om vi ger upp lite
av vår frihet för att få lite mer säkerhet, så riskerar vi att förlora båda,
sade hon. Folkpartiets Johan Pehrsson menade att det finns en obehagligt hög nivå av extremistiskt våld i
Sverige, inte minst från höger- och
vänsterextrema grupper. Pehrsson
menade att det behövs en nationell
handlingsplan mot extremism för att
komplettera den nationella terrorismstrategin. Åkesson höll inte med om
att Sverige har god beredskap mot
terrorism. Att Säpo skulle ha full koll
ifrågasätter jag, sade han. Det är inte
förtroendeingivande att man inte kände till självmordsbombaren i Stockholm. Han avfärdade också argument
om att extremism bekämpas bäst
genom att skapa ett mer solidariskt
och jämlikt samhälle. Åkesson hävdade att forskning visar att de mer avancerade islamistiska terrordåden utförs
av människor ur medelklassen med
hög utbildning. Det håller inte att ha
fattigdom eller trångboddhet som en
bortförklaring.
6. inom data, bygg och teknik (1).
7. somaliska pirater (x). Se A5.
8. Friends (2).
9. ökning av elpriset (x).
10. Tommy Myllymäki (2).
11. Sebbe (2).
12. Viktoria Helgesson (1).

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23
Rätt svar A: x2x 1x1 2222 B: x21 2x1 x2x 221

Egypten

vecka 5, 2011

Ta reda på fakta om landet. Var ligger städerna Kairo, Alexandria, Suez, Sharm el Sheikh
och Al Monoufia, landyta och befolkningens storlek. Färglägg kartan så att du ser hur
landytan ser ut: 0-200 meter över havet (grön färg), 200-500 meter över havet (gul färg) och
över 500 meter över havet (brun färg). Sätt ut floder, sjöar, städer, järnvägar och vägar. Vilka
länder gränsar till Egypten? Var ligger Egypten på den lilla kartan?

Egypten

Sverige

Huvudstad Kairo
Officiellt språk arabiska
Statsskick republik
President Hosni Mubarak
Yta 1 001 450 km²
Folkmängd 83 082 869
Befolkningstäthet 83,0 inv/km²
BNP per capita
5 904 USD (2008)

Huvudstad Stockholm
Officiellt språk Svenska
Statsskick Konstitutionell monarki
Statschef Kung Carl XVI Gustaf
Yta 449 964 km²
Folkmängd 9 401 925
Befolkningstäthet 23 inv/km²
BNP per capita
37 526 USD (2008)

