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A

Det här landet bojkottar H&M, Adidas och Nike. H&M har visat
rapporter om tvångsarbete i Xinjiangprovinsen i landet. EU, USA,
1 Storbritannien och Kanada anklagar personer för brott mot
mänskliga rättigheter i Xinjiang. Var ligger Xinjiang?

1 i Nordkorea

Ett containerfartyg har kört på grund i kanalen i Egypten. Lotsbåtar försöker att få loss det över 400 meter långa fartyget med
2 20 000 containrar ombord. En kö på över 250 fartyg har bildats.
Fler än 50 fartyg passerar kanalen dagligen. Vilken kanal?

1 Panamakanalen

På lördagskvällen släcktes lampor och upplysta byggnader
världen över. Manifestationen är världens största för klimatet.
3 Världsnaturfonden WWF står bakom kampanjen som startade i
Australien under 2007. Vilken kampanj?

1 Earth hour

Redan i början av april kan Ingenuity fungera på Mars, enligt
NASA. Det blir därmed första gången på en annan planet någon4 sin. Ingenuity satt fast på Perseverance som är en obemannad
motoriserad landfarkost när den landade på Mars den 18 februari
2021. Vad är Ingenuity?
I delstaten New South Wales har det värsta regnovädret på 50 år
5 orsakat översvämningar. Tusentals har fått order om att evakuera
sina hem efter skyfallet. Var ligger New South Wales?
Vi har nu sommartid. Natten mellan den 27 mars och 28 mars
ställdes klockan fram en timme. Sverige införde 1916 sommartid
6 på försök, men en yrkesgrupp protesterade kraftigt. Efter det
impopulära sommartidsförsöket 1916 infördes sommartid först år
1980. Vilka protesterade 1916?

X i Kina
2 i Myanmar

x Kielkanalen
2 Suezkanalen

x Moon hour
2 South hour

1 en AI-robot
x en helikopter
2 en rörlig kamera

1 på Irland
x i Storbritannien
2 i Australien
1 lärarna
x lantbrukarna
2 militären

Fotboll 1: Under en VM-kvalmatch kom spelare in på planen med
budskapet HUMAN RIGHTS – on and off the pitch, som en
7 protest mot att VM-slutspelet ska hållas i Qatar. Vilket landslag
var det?

1 Saudiarabien

Fotboll 2: Nu har kvalspelet till VM i fotboll börjat. Sverige
8 besegrade Georgien med 1–0. Sverige spelar i grupp B: Sverige,
Grekland, Georgien och Kosovo. Vilket land saknas?

1 Schweiz

x Belarus
2 Norge

x Spanien
2 Slovakien
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Den 24 mars röstade riksdagen om EU:s stödfond. Röstsiffrorna: 27 ja, 15 nej och 15 avstod. EU
tar lån på 750 miljarder euro för att stötta länder efter coronan, t ex Italien. Alla medlemsländer blir
betalningsskyldiga. Sverige, Danmark, Österrike och Nederländerna ville att allt stöd skulle vara
lån, men slutuppgörelsen blev 390 miljarder i bidrag och 360 i lån. Sveriges skuld blir 150 miljarder
kronor som ska betalas av under en 30-årsperiod. Hur röstade partierna i riksdagen?

B

1 alla partier röstade ja
x SD och V röstade nej, M och KD
avstod, och S, MP, C och L röstade ja

2 alla partier röstade nej

2

Gymnasieelever kommer att få återvända till skolan från och med den 1 april
enligt utbildningsministern. Enligt Folkhälsomyndigheten grundar sig beslutet
i att de negativa konsekvenserna av att hålla skolorna stängda väger tyngre än
fördelar. Vem är utbildningsminister?

1 Leif Pagrotsky
x Lars Leijonborg
2 Anna Ekström

3

Kantar Sifo visar årets Förtroendebarometer: störst förtroende bland de
politiska partierna har M med 37 procent och S med 35 procent. Medier: SVT:
65 procent, DN: 48 procent, Lokala tidningen: 47 procent och SvD: 46 procent.
Vilket av Sveriges medier (68 procent) har människor störst förtroende för?

1 Expressen
x Sveriges Radio
2 Aftonbladet

4

I tisdags den 23 mars kom åtalet i ännu ett stort brottmål mot svenska gängkriminella. Ett åtal som
bygger på material från en krypterad kommunikationstjänst. Tjänsten som var populär inom den
organiserade brottsligheten, knäcktes av fransk polis våren 2020. Under flera månader kunde
polisen samla in miljontals meddelanden när kriminella använde sina telefoner. Vad kallas
kommunikationstjänsten?

1 Encrochat
x Moonlight
2 Powergard

5

Vaccinationstakten i Storbritannien och Israel ses som en framgång medan det
i EU råder missnöje över bristen på doser. Samtidigt har många länder inget
vaccin alls. På mindre än ett år färdigställdes flera vaccin mot covid-19. Framställningen gick historiskt snabbt. Men när doserna väl skulle produceras och
levereras började processen kantas av svårigheter. Vad vill EU nu införa för det
vaccin som tillverkas inom EU?

1 exporttullar
x exportförbud
2 importtullar

6

Ett containerfartyg har kört på grund i kanalen i Egypten. Lotsbåtar försöker att
få loss det över 400 meter långa fartyget med 20 000 containrar ombord. En kö
på över 250 fartyg har bildats. Fler än 50 fartyg passerar kanalen dagligen det
motsvarar 12 procent av världens handelsvolym. Vilken kanal?

1 Panamakanalen
x Kielkanalen
2 Suezkanalen

7

Nu invigs Berzelius, den nya superdatorn. Berzelius har prestanda på 300
petaflops. En flop är en fritalsoperation, multiplikation eller addition, i sekunden.
Peta betyder att det är 15 nollor efter 300-siffran. Det motsvarar cirka 15 000
hemdatorer. Var finns superdatorn?

1 på Linköpings universitet
x hos Militära underrättelse- och

1 Sveriges meteorologiska och

8

Sverige har kobolt och litium som behövs för att tillverka batterier. Minst 19 000
ton kobolt finns i svensk berggrund och litium finns i Bergslagen. EU är i dag
helt beroende av länder som Kina och Kongo för import av de metaller som
behövs för elektrifieringen. Vem kan mest om Sveriges naturtillgångar?

x Sveriges geologiska undersökning
2 Riksantikvarieämbetet

9

Vi har nu sommartid. Natten mellan den 27 mars och 28 mars försvann 60
minuter mellan klockan 2 och 3. 1916 införde Sverige sommartid på försök,
men en yrkesgrupp protesterade kraftigt. Efter det impopulära försöket infördes
sommartid i landet först år 1980. Vilka protesterade 1916?

1 lärarna
x lantbrukarna
2 militären

10

Nu har kvalspelet till VM i fotboll börjat. Sverige besegrade Georgien med 1–0.
Sverige spelar i grupp B: Sverige, Grekland, Georgien och Kosovo. Vilket land
saknas?

1 Schweiz
x Spanien
2 Slovakien

säkerhetstjänsten

2 hos Skattemyndigheten

hydrologiska institut

Världsvattendagen den 22 mars 2021

vecka 13, 2021

Varje år den 22 mars uppmärksammas Världsvattendagen. Världsvattendagen grundades av FN:s generalförsamling år 1992.
Tillgången på färskvatten i världen är hotad, särskilt i utvecklingsländerna, enligt en rapport från FN. Den främsta
orsaken är befolkningsökningen. Men bristen på färskvatten beror också på konstbevattning, odling av grödor som
kräver mycket vatten.
Vattnet i världen

Volym (km³)

SALTVATTEN
Hav
Salt eller bräckt grundvatten
Saltsjöar
Saltvatten -TOTALT

1 338 000 000
12 870 000
85 000
1 350 955 000

% av allt vatten

96,5
0,9
97,5

SÖTVATTEN
Icke tillgängligt sötvatten
Glaciärer, permanent snötäcke
Is på mark, permafrost
Vattenånga i atmosfären
Biologiskt vatten i växter
TOTALT

24 064 000
300 000
13 000
1 000
24 378 000

1,6
1,7

Tillgängligt sötvatten
Grundvatten
Sjöar
Markvatten
Sumpmarker, våtmarker
Floder
TOTALT

10 530 000
91 000
16 500
11 500
2 100
10 651 100

0,8

Allt saltvatten i världen
Allt sötvatten i världen
Allt vatten i världen

Gör ett cirkeldiagram
över salt och sötvatten i
världen.

1 350 955 000
35 029 100
1 385 984 100

97,5
2,5
100

Gör ett cirkeldiagram över
tillgängligt sötvatten i
världen.

Egypten

vecka 13, 2021

Rita in Nilen på kartan och Suezkanalen. Färglägg med gul färg de delar av Egypten som är
öken. Var ligger städerna Kairo, Alexandria, Suez och Sharm el Sheikh. Vilka länder
gränsar till Egypten? Var ligger Egypten på afrikakartan?

Egypten

Sverige

Huvudstad: Kairo
Officiellt språk: arabiska
Statsskick: republik
President: Abd al-Fattah al-Sisi
Premiärminister: Moustafa Madbouly
Yta: 1 001 450 km²
Befolkning: 100 000 000
Befolkningstäthet: 93,2 inv./km²
BNP per capita: 3 684 USD
HDI: 0,700 (116:e plats i världen)
Valuta: Egyptiskt pund (EGP)

Huvudstad: Stockholm
Officiellt språk: svenska
Statsskick: parlamentarisk demokrati och
konstitutionell monarki
Monark: Carl XVI Gustaf
Statsminister: Stefan Löfven
Yta: 447 435 km²
Befolkning: 10 182 291
Befolkningstäthet 22,8 inv./km²
BNP per capita: 53 442 USD.
HDI: 0,933 (7:e plats i världen)
Valuta: Svensk krona (SEK)
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1. Romarnas representant i Jerusalem 2. En hög tjänsteman 3. En krans på
Jesu huvud 4. Avrättningsplats 5. Ett straff 6. Han frigavs 7. Förrädarens lön
8. Han som förrådde Jesus 9. Guds son 10. Misshandla 11. Den stora staden
12. Smäda
Bibeln, Nya testamentet, Evangelium enligt Matteus kapitel 27, verserna 1-37.
På morgonen beslöt alla översteprästerna och folkets äldste att försöka få Jesus avrättad. De lät binda honom, förde bort honom och
överlämnade honom åt Pilatus, ståthållaren. När Judas, som hade förrått honom, såg att Jesus blivit dömd, ångrade han sig. Han
lämnade tillbaka de trettio silvermynten till översteprästerna och de äldste och sade: ”Jag har syndat och förrått oskyldigt blod.” De
svarade: ”Vad angår det oss? Det är din sak.” Då kastade han in pengarna i tempelhuset och gav sig av därifrån och gick bort och
hängde sig. Översteprästerna tog pengarna och sade: ”Det går inte att lägga dem i offerkistan, eftersom det är blodspengar.” Och de
beslöt att i stället köpa Krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar. Därför heter denna åker ännu i dag Blodsåkern. Så uppfylldes
det som sagts genom profeten Jeremia: De tog de trettio silvermynten, priset på den prissatte, honom som några israeliter bestämde
priset på, och gav dem i betalning för Krukmakaråkern, så som Herren hade befallt mig. Jesus ställdes nu inför ståthållaren. Denne
frågade honom: ”Du är alltså judarnas kung?” Jesus svarade: ”Du själv säger det.” Och när han anklagades av översteprästerna och de
äldste svarade han inte. Då sade Pilatus till honom: ”Hör du inte vad de beskyller dig för?” Men han svarade inte på en enda fråga, och
ståthållaren blev mycket förvånad. Vid högtiden brukade ståthållaren frige en fånge efter folkets önskan. Det fanns just då en känd fånge
som hette Jesus Barabbas. När folket nu var samlat frågade Pilatus: ”Vem vill ni att jag skall frige, Jesus Barabbas eller den Jesus som
kallas Messias?” Han visste att det var av avund mot Jesus som man hade utlämnat honom. Medan han satt på domartribunen fick han
detta bud från sin hustru: ”Du skall inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. Jag har haft mardrömmar i natt för hans skull.” Men
översteprästerna och de äldste övertalade folket att begära Barabbas fri och få Jesus dödad. Ståthållaren sade nu till dem: ”Vilken av de
båda vill ni att jag skall frige?” De svarade: ”Barabbas.” Pilatus frågade: ”Vad skall jag då göra med den Jesus som kallas Messias?” Alla
svarade: ”Han skall korsfästas!” Han frågade: ”Vad har han gjort för ont?” Men de ropade ännu högre: ”Han skall korsfästas!” När Pilatus
såg att ingenting hjälpte utan att oron bara blev värre, tog han vatten och sköljde sina händer inför folket och sade: ”Jag är oskyldig till
den här mannens blod. Detta får bli er sak.” Men hela folket ropade: ”Hans blod må komma över oss och våra barn.” Då frigav han
Barabbas, men Jesus lät han prygla och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Då förde ståthållarens soldater Jesus till residenset
och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatkappa och vred ihop en
krans av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i högra handen på honom. Sedan föll de på knä för honom och hånade
honom och sade: ”Leve judarnas konung.” De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Och när de hade hånat
honom tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästa honom. På vägen ut
träffade de på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att bära hans kors. När de kom till ett ställe som kallas
Golgota, vilket betyder Skallen, gav de honom vin att dricka, blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade
korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem, och sedan slog de sig ner där och vaktade honom. Ovanför
hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: Detta är Jesus, judarnas konung.
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Meddelande

Veckans Nyheter önskar alla
lärare och elever en Glad
Påsk.
Vecka 14 tar redaktionen
påskledigt.
Vi ses igen i vecka 15, måndagen den 12 april.
Under vårterminen 2021 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.
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. Kina (x).
2. Suezkanalen (2). Se B6.
3. Earth hour (1).
4. en helikopter (x).
5. i Australien (2). Tusentals människor i Sydneys ytterområden har
beordrats att evakuera då extremvädret fortsätter i den australiska delstaten New South Wales. Flera mindre
städer är fortsatt till stor del under
vatten. Delar av kusten upplever det
värsta regnovädret på 100 hundra år,
säger delstatspremiärministern Gladys Berejiklian. Det har ännu inte
rapporterats om att några människor
har förolyckats i extremvädrets spår.
Delstatens myndighet med ansvar för
krisberedskap och räddningstjänst
(SES) varnar de människor som bor i
områden som riskerar att översvämmas för att vänta för länge med att
evakuera, men även för att ge sig ut
på översvämmade vägar. Granndelstaterna South Australia, Victoria och
Queensland har skickat katastrofhjälp till New South Wales.
6. lantbrukarna (x). Vintertiden är
normaltid sedan 1870-talet. Redan
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1916 gjordes ett första försök med
sommartid i Sverige, men bönderna
protesterade så mycket att det dröjde
ända till 1980 innan sommartid infördes. I år skedde omställningen till
sommartid söndagen den 27 mars.
Sommartiden är sedan 1996 sju månader lång. I hela EU gäller att den
börjar sista söndagen i mars och
slutar sista söndagen i oktober. Den
30 oktober är det dags att ställa tillbaka klockan till vintertid.
Ungefär 70 länder i världen växlar
mellan sommar och vintertid.
Nästan alla länder i Europa har sommar- och vintertid, förutom Island,
Vitryssland, Georgien och Armenien.
7. Norge (2).
8. Spanien (x).
Version B.
1. SD och V röstade nej, M och KD
avstod, och S, MP, C och L röstade
ja (x).
2. Anna Ekström (2).
3. Sveriges Radio (x).
4. Encrochat (1).
5. exportförbud (x).
6. Suezkanalen (2). Suezkanalen har
drabbats av den svåraste grundstötningen i vattenvägens drygt 150-åriga
historia. Ever Given, fartyget som
blockerar kanalen, är ett av världens
största. Det var vid 8-tiden lokal tid på
onsdagsmorgonen som Ever Given
hamnade ur kurs i den södra delen
av kanalen. Vädret var besvärligt
med hårda vindar och sandstorm.
Fartyget var på väg från Yantian i
Kina till Rotterdam med en last av
20.000 containrar, fulla med konsumtionsvaror för den europeiska marknaden. Fartyget, som sjösattes för tre
år sedan, är 400 meter långt och
nära 60 meter brett – i storlek jämförbart med fyra allsvenska fotbollsplaner lagda efter varandra. I samband med grundstötningen ställde sig
fartyget mer eller mindre på tvärs.
Fören fastnade i kanalens ena sida.
Suezkanalen är något av världsekonomins pulsåder och den viktigaste
transportvägen mellan Europa och
Kina. Här fraktas 30 procent av all
världens containerlast och cirka 10
procent av oljan och gasen. Varje
dygn passerar ett femtiotal fartyg
genom den drygt 16 landmil långa

Bakgrundsmaterial

kanalen. Efter Ever Givens haveri steg
världsmarknadspriset på olja med
nära 3 procent för att sjunka under
torsdagen. Men nervositeten är stor
inom tillverkningsindustrin i Europa
som ser förseningar i produktionen,
eftersom materiel från Kina sitter fast
på fartygen i Suezkanalen. Den brittiska sjöfartstidningen Lloyd's List beräknar att varje dygn som trafiken i
Suezkanalen står stilla innebär ett
inkomstbortfall på sammanlagt tio
miljarder dollar för de inblandade aktörerna.
Suezkanalen Invigdes officiellt år
1869.
År 1956 nationaliserades kanalen av
Egyptens president Gamal Abdel
Nasser. Innan dess kontrollerades
den av Storbritannien. Nassers beslut
gav upphov till Suezkriget, där Storbritannien och Frankrike hotade att invadera Egypten men stoppades av USA.
Den är världens längsta kanal för stora fartyg (163 kilometer) och går från
Port Said vid Medelhavet till Suez vid
Röda havet.
Kanalen kan förkorta frakttiden för
fartyg som trafikerar sträckan Asien–
Europa med närmare tre veckor.
Den trafikeras årligen av över 19.000
frakt- och tankfartyg.
7. Linköpings universitet (1).
8. Sveriges geologiska undersökning (x).

9. lantbrukarna (x).
10. Spanien (x).
Rätt svar till Korsord Påsk:
1. Pilatus
2. ståthållare
3. törne
4. Golgota (Golgata)
5. korsfästa
6. Barabbas
7. silvermynt
8. Judas
9. Messias
10. prygla
11. Jerusalem
12. håna
Nyckelord: Långfredagen

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: x21 x2x 2x B: x2x 1x2 1xxx

