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Onsdagen den 16 januari kommer riksdagen att hålla en tredje
statsministeromröstning. Säger en majoritet av riksdagens
ledamöter nej väntar ett sista försök den 23 januari. Efter fyra
1 misslyckade riksdags-mröstningar blir det automatiskt extra val,
som då måste hållas senast söndagen den 21 april. Söndagen
den 26 maj är det redan ett planerat val i Sverige. Vilket val?

A

1 val till FN:s generalförsamling
x val till Europaparlamentet
2 val till Nordiska rådet

Centerpartiet (C) och Liberalerna (L) har gjort en överenskommelse med Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP). C
2 och L vill att Stefan Löfven väljs som statsminister för att leda en
regering bestående av S och MP. Vad heter ledarna för C och L?

1 Lööf och Björklund

Den första januari 2019 slutade Sverige att vara medlem i den här
FN-gruppen. Sammanlagt ingår femton stater i gruppen där Kina,
3 USA, Frankrike, Storbritannien och Ryssland alltid deltar. Vilken
FN-grupp lämnar Sverige?

1 FN:s säkerhetsråd

I mitten av 70-talet bestod den svenska armén av 600 000
4 soldater. 2019 har Sverige EN utrustad armébrigad med 5 000
soldater. Vad kallas det när man måste göra militärtjänstgöring?

1 folkplikt

För första gången tar staten över en kritiserad kommunal skola.
5 Problemen är så stora på Storvretskolan att Skolinspektionen
måste sköta skolan. Var ligger Storvretskolan?

1 i Bergs kommun

USA-diplomater har rapporterat om att de utsatts för skadliga
6 ljudattacker på ambassaden i Havanna på Kuba. Nu har det
kommit en rapport om den troliga orsaken. Vad orsakade ljudet?

1 telefonledningar

x Lövin och Fridolin
2 Busch Thor och Kristersson

x UNICEF
2 Världshälsoorganisationen

x hemförsvar
2 värnplikt

x i Botkyrka kommun
2 i Bjurholms kommun

x vindbrus
2 syrsor
1 taket läckte in

Akutmottagningen på lasarettet i Enköping stängdes tillfälligt.

7 Varför gjorde man det?

x en patient misstänktes felaktigt vara
ebolasmittad

2 brist på sjuksköterskor
1 i Medelhavet

För första gången har en bank rånats på ögruppen Svalbard. Var
8 ligger Svalbard?

x i Norra ishavet
2 i Östersjön
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1

Den 16 januari kommer riksdagen att hålla en tredje statsministeromröstning.
Med största sannolikhet blir det Stefan Löfven (S) som föreslås igen. Säger en
majoritet av kammarens ledamöter nej väntar ett sista försök att utse en
regeringsbildare den 23 januari. Efter fyra misslyckade riksdagsomröstningar
blir det automatiskt extra val, som då måste hållas senast söndagen den 21
april. Söndagen den 26 maj är det ett planerat val i Sverige. Vilket val?

1 val till Europaparlamentet
x val till FN:s generalförsamling
2 val till Nordiska rådet

2

C och L har gjort en överenskommelse med S och MP. Några delar av
förslaget: C och L accepterar att Stefan Löfven väljs som statsminister för att
leda en regering bestående av S och MP. V får inte något inflytande över
svensk politik. Hyresregleringen avskaffas på nybyggda lägenheter. Språkkrav
för nya medborgare. Inget vinstförbud i välfärden. Arbetsgivaravgifter sänks.
Den 16 januari kommer troligen talmannen att föreslå Stefan Löfven som
statsminister. Vad händer om V röstar nej?

1 Löfven blir ändå statsminister
x Löfven blir inte statsminister
2 Det blir extra val

3

Det är inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö som kriminella ligor
bekämpar varandra. Under den senaste tiden har kriminella gäng härjat i en
smålandskommun med 34 000 invånare. Sju skottlossningar på 1,5 år. Enligt
polisen handlar det om kriminella som konkurrerar om drogmarknaden. Vilken
kommun?

1 Vellinge
x Vansbro
2 Värnamo

4

I mitten av 70-talet bestod den svenska armén av ett stort antal fältförband med
bland annat av 24 infanteri- och norrlandsbrigader, samt 6 pansarbrigader.
Totalt kunde Armén mobilisera ca 600 000 man varav hemvärnet bidrog med
100 000 man. 2019 har Sverige EN utrustad armébrigad med 5 000 soldater.
Vad sa statsminister Reinfeldt om försvaret den 29 januari 2013?

1 försvaret är ett särintresse
x försvaret är för dyrt
2 jobbskatteavdrag är viktigare än förvaret

5

Den första januari 2019 upphörde Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd.
Enligt stadgan har Säkerhetsrådet bl.a. till uppgift att upprätthålla freden i
världen. Sammanlagt ingår femton stater i säkerhetsrådet varav fem
permanenta medlemmar som har vetorätt i alla beslut. De är Kina, USA,
Storbritannien och Ryssland. Vilket land saknas?

1 Japan
x Frankrike
2 Tyskland

6

För första gången tar staten över en kritiserad kommunal skola. Problemen
bedöms vara så stora på Storvretskolan att Skolinspektionen genomför en
tvångsförvaltning. Var ligger Storvretskolan?

1 i Botkyrka kommun
x i Bergs kommun
2 i Bjurholms kommun

7

2019 tog det här landet över ordförandeskapet i EU för första halvåret 2019. Ett utbrett system av
korruption har varit landets stora problem ända sedan EU-inträdet. President Klaus Iohannis
förklarade i november 2018 att landet är totalt oförberett för ordförandeskapet i EU. Vilket land?

1 Cypern
x Rumänien
2 Grekland

8

En journalist har systematiskt fuskat med reportage han skrivit för en av
Tysklands mest ansedda tidningar. Vilken tidning?

1 Berlingske
x Völkischer Beobachter
2 Der Spiegel

9

Tsunamin i Indonesien orsakades av ett utbrott av en vulkan. Samma vulkan
exploderade i en av världens största vulkankatastrofer 1883 som ledde till en
förhöjd temperatur över hela världen. Vilken vulkan?

1 Fuji
x Krakatau
2 Vesuvius

En kvinnlig skådespelare tog hem en Golden Globe för sin roll i filmen The wife
regisserad av svenske Björn Runge. Vad heter hon?

1 Gwyneth Paltrow
x Barbra Streisand
2 Glenn Close

10

Vad hände under 2018
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1. Den tidigare ryske dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter Julia förgiftas i Salisbury, England.
Fler än 100 ryska diplomater utvisas från över 20 länder efter attacken mot Sergej och Julia Skripal.
Med vad förgiftades Sergej Skripal och hans dotter Julia?
2. I presidentvalet i Finland vann den sittande presidenten. Vad heter han?
3. 100 år har gått sedan första världskrigets slut. Vad hände den 11 november 1918 klocka 11.00?
4. Den nyvalda svenska riksdagen samlades den 24 september och valde Andreas Norlén. Vilken blev
Norléns nya uppgift?
5. Han fick 55 % av rösterna i den andra omgången av presidentvalet i Brasilien. Vem blev Brasiliens
president?
6. President Jacob Zuma avgår och Cyril Ramaphosa väljs till ny president. Vilket land?
7. Vilket landslag vinner världsmästerskapet i fotboll i Ryssland?
8. DJ:n Avicii avlider på ett hotellrum i Muskat. Var ligger Muskat?
9. Svåra skogsbränder härjade i Sverige. I mitten av juli rasade 50 skogsbränder över stora delar av
landet. Vad kan varit en orsak till bränderna?
10. En folkrörelse inleder sina protester i Frankrike. Rörelsen uppstår ur ett missnöje mot höjda bränslepriser, men växer sedan till en landsomfattande protest. Vad kallas rörelsen?
11. Rakhmat Akilov döms till livstids fängelse för terrorbrott efter attentatet i Stockholm 2017. Var utförde
Akilov attentatet?
12. Ju Wenjun från Kina försvarar sin världsmästartitel för damer. I vad är Ju Wenjun världsmästare?
13. Bland andra lämnar Klas Östergren och Peter Englund arbetet i Svenska Akademien. Vem
ytterligare?

Våra nya ord
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1 Der Spiegel

1

Ett nytt ord för: Oförmåga att upptäcka manipulering av åsikter och
ställningstaganden.

x beslutsblindhet
2 identitetspolitik
1 snörvla

2

Ett nytt ord för: Metod där matavfall komposteras genom fermentering
(jäsning).

x bokashi
2 gurkmeja
1 cyberhygien

3 Ett nytt ord för: Rutiner för sund IT-säkerhet.

x vägra twitter
2 brandväggstvättning
1 omkrets och närkrets

4

Ett nytt ord för: Person som har respektive saknar stark förankring till en viss
plats.

x någonstansare och varsomhelstare
2 hemmablind och bortablind
1 digitalarkivering

5

Ett nytt ord för: Organisationskultur där det ständigt ställs krav på
dokumentation.

x dokumentförstörare
2 förpappring
1 spårpixel

6 Ett nytt ord för: Datorprogram som kartlägger hur användare surfar på nätet.

x beteendeskärm
2 vågbrytare
1 mobilitet

7 Ett nytt ord för: Ta bort sådant som riskerar att störa koncentrationsförmågan.

x intryckssanera
2 Instagram
1 SACO

8 Ett nytt ord för: System för videogranskning i fotboll.

x TCO
2 VAR
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Meddelande

OBS! Karin Förlag har nytt
telefonnummer: 08-55440634
Vi på Veckans Nyheter välkomnar alla lärare och elever
till en ny termin med Veckans Nyheter.
Under vårterminen 2019 utkommer Veckans Nyheter under följande veckor: 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 22 och 23.
Påsklov i vecka 17.
Effektivaste sättet att få kontakt med oss
på Karin Förlag är via e-post:
redaktionen@karinforlag.se
Uppstår det problem med e-posten glöm inte
att ni har fått användarnamn och lösenord för
inloggning på vår webbsida. På webbsidan
finns alltid det aktuella numret av Veckans
Nyheter.

Version A.
1. val till Europaparlamentet (x).
2. Lööf och Björklund (1).
3. FN:s säkerhetsråd (1). Säkerhetsrådets ansvar är att upprätthålla
världsfred och avvärja hot mot den
internationella säkerheten. Undersöka varje konflikt eller situation som
kan leda till en internationell konflikt.
Presentera förslag för generalförsamlingen i samband med val av generalsekreterare. FN:s alla medlemsländer har åtagit sig att följa säkerhetsrådets beslut och genomföra
dem. Säkerhetsrådet består av 15
medlemmar varav fem är permanenta medlemmar. Dessa är: USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland samt
Kina. De fem permanenta medlemsländerna har vetorätt och kan var för
sig stoppa ett beslut i rådet. Övriga
tio medlemmar väljs in på två år vardera enligt modellen fem länder från
Asien och Afrika, två från Latinamerika, två från gruppen Västeuropa,
Kanada, Australien och Nya Zeeland
samt ett från Östeuropa. Sverige har
vid fyra tillfällen suttit i säkerhetsrådet: 1957-58, 1975-76, 1997-98 och
2017-2018.
4. värnplikt (2).
5. i Botkyrka kommun (x).

6. syrsor (2).
7. en patient misstänktes felaktigt vara
ebolasmittad (x).

8. i Norra ishavet (x).
Version B.
1. val till Europaparlamentet (1).
2. Löfven blir inte statsminister (x).
3. Värnamo (2).
4. försvaret är ett särintresse (1).
Svenska Dagbladet den 29 januari
2013: Kalla kriget är över och Sverige
kan inte möta nya utmaningar med
gårdagens försvar, säger statsminister Fredrik Reinfeldt med anledning
av debatten efter ÖB:s uttalande om
att Sverige bara skulle klara försvar
av landet i en vecka. Jag vill inte recensera det. Men för mig är viktigt att
understryka att vi har ett försvar som
är förankrat i Sveriges riksdag, det
finns få andra områden där partierna i
grunden är så överens som om försvarets ekonomi, säger Fredrik Reinfeldt. Reinfeldt tycker att debatten om
försvaret, utifrån talet om rysk upprustning och hur länge Sverige skulle
kunna stå emot ett anfall, är lite konstig. Själv ser han inte, säger han, ett
läge där Sverige ensamt skulle utsättas för ett riktat anfall i syfte att ta
svensk mark. Därför kan inte Sverige
ha ett försvar inriktat på det. Statsministern talade om ÖB som ett
"särintresse" bland andra i raden
av myndigheter som vill ha mer
pengar. En av regeringens viktigaste
uppgifter är att se till att försvaret är
bra, säger Stefan Löfven. Löfven
hävdar att den borgerliga regeringen
missköter försvarsfrågan och skapar
osäkerhet om framtiden.
5. Frankrike (x).
6. i Botkyrka kommun (1).
7. Rumänien (x). Vid årsskiftet tog ett av
EU:s nyare medlemsländer över ordförandeklubban för första halvåret 2019. Rumänien
har en regering som vill göra det lättare för
korrumperade politiker att slippa straff. Den
anklagas av EU för att skada sitt eget rättssystem. Nu tar landet över ordförandeklubban i
EU, just när unionen står redo att inleda processer mot Ungern och Polen för liknande
brott mot unionens grundvärden. I december
2018 fick Rumänien skarp kritik från EUkommissionen i en rapport som slog fast att
landet inte bara släpade efter i sina reformer
av rättsväsendet – utan gick bakåt i utvecklingen. Vad det handlar om är främst kampen
mot korruption. Ett utbrett system av mutor har
varit landets stora problem ända sedan EU-

Bakgrundsmaterial

inträdet för mer än tio år sedan och är också
anledningen att kommissionen håller Rumänien
under särskild uppsikt. Problemet är att vänsterpopulistiska partiet PSD, som styr sedan två
år, inte vill ha hårdare tag mot korruptionen
utan tvärtom lätta på trycket mot anklagade
politiker och höga tjänstemän. Under året som
gått har PSD sparkat ut Laura Codruta Kövesi,
landets ledande korruptionsåklagare som har
hyllats av EU för sina orädda utredningar mot
makthavare. Och i dagarna får chefen för landets riksåklagarmyndighet, Augustin Lazar,
lämna sin post. Även han sågs som en tung
oberoende jurist. President Klaus Iohannis hör
till regeringens skarpaste kritiker. Han förklarade redan i november att Rumänien ”är totalt
oförberett” för ordförandeskapet i EU. Bland de
frågor som kommer på EU-ordförandens bord
det närmaste halvåret är Brexit förstås den
hetaste, med det officiella brittiska EU-utträdet
planerat till den 29 mars. Men det handlar
också om unionens viktiga långtidsbudget och
om en trolig uppgörelse kring flykting- och
migrationspolitiken. Samt inte minst hur unionen ska hantera sina ”problembarn” Ungern
och Polen, länder vilkas regeringar anklagas för
att montera ner demokratiska institutioner.
Problemet nu är att det land som ska styra
detta självt allt oftare räknas till samma grupp
av problematiska länder.

8. Der Spiegel (2). Efter det nazistiska maktövertagandet 1933 blev Völkischer Beobachter statsmaktens officiella tidning med en monopolliknande
ställning, och läsandet av tidningen
blev obligatoriskt i statsförvaltningen,
försvaret, skolundervisning och i Hitlerjugend. 1941 trycktes över 1 100
000 exemplar dagligen.
9. Krakatau (x).
10. Glenn Close (2).
Våra nya ord:
1. beslutsblindhet
2. bokashi
3. cyberhygien
4. någonstansare och varsomhelstare
5. förpappring
6. spårpixel
7. intryckssanera
8. VAR
Korsord: Vad hände under 2018
1. nervgift
2. Niinistö
3. vapenstillestånd
4. talman
5. Bolsonaro
6. Sydafrika
7. Frankrike
8. Oman
9. värmebölja
10. gula västarna
11. Drottninggatan
12. schack
13. Espmark
Nykelord: tillbakablick

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 och 23.
Rätt svar A: x11 2x2 xx B: 1x2 1x1 x2x2

