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Tidningarna har skrivit mycket om en känd politiker på senare tid. Han har
tidigare arbetat i ett företag som heter Lundin Petroleum. Hans namn nämns
också i samband med det ryska företaget Vostok Nafta. Vem är politikern?

Stanislaw Wielgus har avgått som ärkebiskop. Orsaken är att han har
samarbetat med politiker i sitt land. Det var påven i Rom som gjorde honom till
ärkebiskop. I vilket land var Stanislaw Wielgus ärkebiskop?

Den minister i regeringen som arbetar med trafiken heter Åsa Torstensson.
Hon föreslår att vi i Sverige ska få fem nya hastighetsgränser. Vilka är de nya
hastighetsgränserna?

Alla har nog inte sett att det på vissa pantautomater i landet finns en speciell
knapp. Det var Ica som började testa automater med den nya möjligheten att
trycka på en knapp. Vad händer när du trycker på knappen?

A

1 Partiledare Göran Persson
X Statsminister Fredrik Reinfeldt
2 Utrikesminister Carl Bildt
1 I Finland
X I Storbritannien
2 I Polen
1 30, 60, 80, 100 och 120
X 40, 60, 80, 100 och 120
2 40, 60, 80, 100 och 110
1 Du skänker bort pengarna
X Du blir medlem i Ica-klubb
2 Du deltar i ett lotteri
1 En tidning i Stockholm

5

Vi kan inte ha skolavslutningar i kyrkan längre utan att vissa elever i Sverige
blir ledsna. Vem tycker det här?

X En politiker i riksdagen
2 En präst i Svenska kyrkan

6

Det är hemskt i Irak just nu. USA:s president George W Bush har hållit ett tal
om vad USA ska göra i Irak i framtiden. Vad vill president George W Bush göra
i Irak?

1 Minska soldaterna till 1 000
X Lämna Irak under 2007
2 Öka antalet soldater
1 Man betalar med pengar

7

Den tyska lastbilstillverkaren MAN vill köpa den svenska lastbilstillverkaren
Scania. Hur går det till när ett stort företag köper ett annat företag?

X Man köper aktier i företaget
2 Man säljer lastbilar

8

I söndags meddelade SMHI en varning för västra Sverige och Skåne. Vid
åttatiden på morgonen var vindhastigheten över 33 meter per sekund. Vad
kallas vindhastigheter över 33 meter per sekund?

1 Kraftig vind
X Hård vind
2 Orkan
1 Jill Johnson

9

Under Rockbjörngalan i torsdags fick hon pris för Årets bästa kvinnliga artist
och Årets album. Vem är hon?

X Lisa Miskovsky
2 Lena Philipsson

10

Just nu pågår Dakarrallyt. Tävlingen går från Lissabon i Portugal till Dakar i
Senegal. Sträckan är 8 969 kilometer. Svenskarna Thomas Berglund och
Annie Seel deltar i tävlingen. Vilket av följande länder passerar inte
Dakarrallyt?

1 Marocko
X Mauretanien
2 Angola

Veckans Nyheter
från när och fjärran

Vecka 3 15/1 2007
www.karinforlag.se

B

1

Inom hundra år kan en fjärdedel av Bangladesh vara borta, uppslukat av havet,
när vattennivån stiger. Ett Europeiskt miljöförslag kom i veckan med olika
förslag om minskade utsläpp av växthusgaser. Man menar att utsläppen ska
minska med 20 procent till 2020. Vem föreslår detta?

1 Europeiska miljörådet
X Europeiska miljöpartiet
2 EU-kommissionen

2

En del fackförbund har under den senaste tiden förlorat medlemmar. Tex Vårdförbundet har förlorat 1 200 medlemmar i slutet av förra året. Enligt förbundet
är det dubbelt så många medlemmar än vad som normalt brukar begära
utträde. Vilken kan vara orsaken?

1 Nya skatteregler
X Arbete utomlands
2 Höjning av a-kasseavgiften

3

Överåklagare Christer van der Kwast gör ingen förundersökning om den här
politikerns samröre med det ryska företaget Vostok Nafta. Vostok Naftas
tillgångar utgörs av aktier i ryska gasföretaget Gazprom. Vem är politikern?

1 Partiledare Göran Persson
X Utrikesminister Carl Bildt
2 Statsminister Fredrik Reifeldt

4

Stanislaw Wielgus har avgått som ärkebiskop. Han utnämndes för en månad
sedan av Vatikanen. I slutet av förra året avslöjades att Wielgus samarbetat
med kommunistdiktaturens säkerhetstjänst i landet under 60- och 70-talen. Var
var Stanislaw Wielgus ärkebiskop?

1 I Budapest
X I Madrid
2 I Warszawa

5

Somalia är ett ständigt plågat land. Tidigare hade den islamistiska milisen tagit
kontroll över huvudstaden Mogadishu och nästan hela Somalia. Nu har
utländsk militär tillsammans med somaliska trupper drivit ut islamistmilisen ur
landet. Vilken utländsk militär?

1 Etiopisk
X Amerikansk
2 Sydafrikansk

6

USA:s president George W Bush har hållit ett tal om vad USA ska göra i Irak i
framtiden. Bush vill bland annat öka antalet soldater i Irak. Kongressen som
kontrolleras av ett oppositionsparti kan bromsa förslaget. Vilket parti har
majoritet i kongressens båda kamrar?

1 Demokraterna
X Republikanerna
2 Socialdemokraterna

7

En 19-årig kungälvsbo har dömts av en domstol i Sarajevo till 15 års fängelse.
Den dömde kan inte förstå att han dömdes till ett så långt fängelsestraff och vill
överklaga domen. Vad är svensken dömd för?

1 Terrorism
X Narkotikasmuggling
2 Förtal av den Bosniska staten

8

Den tyska lastbilstillverkaren MAN vill köpa svenska lastbilstillverkaren Scania.
Köpet går till på det sättet att MAN köper Scania-aktier på börsen. Scania är ett
aktiebolag med olika ägare. Vilken av följande är en stor ägare i Scania?

1 Bosch
X Volkswagen
2 Siemens

9

Försvarsminister Mikael Odenberg har ett förslag om att tillåta hemlig
avlyssning av vanliga människors teletrafik. Många anser att förslaget strider
mot den svenska grundlagen. Vad vill Odenberg med sitt förslag?

1 Förbättra Telias system
X Förhindra licensskolk
2 Förhindra terrorism

10

En utländsk medborgare greps av polisen i söndags misstänkt för snatteri i en
butik i Stockholm. Kvinnan släpptes och polisen har skrivit en anmälan till UD.
Hon uppgav, enligt polisen, att hon hade speciella villkor. Vilka villkor?

1 Sjukdomen kleptomani
X Straffriförklarad
2 Diplomatisk immunitet

11

Under Rockbjörngalan i torsdags fick hon pris för Årets bästa kvinnliga artist
och Årets album. Vem är hon?

1 Jill Johnson
X Lisa Miskovsky
2 Lena Philipsson

12

Just nu pågår Dakarrallyt. Tävlingen går från Lissabon i Portugal till Dakar i
Senegal. Sträckan är 8 969 kilometer. Thomas Berglund och Annie Seel deltar
i tävlingen. Vilket av följande länder passerar inte Dakarrallyt?

1 Marocko
X Mauretanien
2 Sudan
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Meddelande

Alla lärare och elever önskas
välkomna tillbaka till en ny och
spännande termin med Veckans Nyheter.
Under vårterminen 2007 kommer vi ut till alla skolor veckorna: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 och 23. Påsklov vecka
15.
Rikstävlingen startar direkt och
pågår till fredagen den 8 juni.
För er som är osäkra på hur
Rikstävlingen går till finns det
en lathund i extrauppgiften för
den här veckan.
Version A.
1. Carl Bildt (2). När Carl Bildt blev
utrikesminister avvecklade han uppdragen i näringslivet, men behöll
optioner som han fått som styrelsemedlem i Vostok Nafta. Han hävdade
att han inte kunde göra sig av med
optionerna förrän i december. I december löste Bildt in optionerna och
tjänade 4,8 miljoner kronor före skatt.
I januari inledde åklagaren Christer
van der Kwast en förundersökning
om Bildts optioner i Vostok Nafta. I
fredags beslutade van der Kwast att
inte inleda en förundersökning.
2. I Polen (2). Se B 4
3. 40, 60, 80, 100 och 120 (x).
4. Du skänker bort pengarna (1). Vi
har skänkt 28 miljoner kronor sedan
det blev möjligt att ge bort panten.
Det var förra året som Ica började
testa automater med den nya möjligheten att trycka på en knapp och
därmed skänka bort panten för flaskor och burkar till Röda korset. Varje
månad skänker pantare 300000 kronor i Ica-butiker. För butikerna i handelskedjan Coop skänkte pantarna
370000 kronor i månaden.
5. En präst i Svenska kyrkan (2). Vi
kan inte ha skolavslutningarna i kyr-
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kan kvar utan att göra våld på oss
själva som kyrka eller på ett okänt
antal elever eller lärare, skriver biskopen i Uppsala Ragnar Persenius i
Dagens Nyheter. En skolavslutning
är till för alla elever och ingen ska
behöva utebli. Persenius skriver att
en lösning skulle kunna vara att sluta
be och välsigna, gömma de liturgiska
kläderna i sakristian och förkunna att
sommaren är fin och att alla människor har lika värde, men utan att
antyda att detta kan ha med Gud att
göra.
6. Öka antalet soldater (2).
7. Man köper aktier i företaget (x).
Volkswagen avvisar den tyska lastbilstillverkaren MAN:s bud på svenska Scania. Volkswagen är storägare
både i Scania och i MAN. Nu minskar
sannolikheten att MAN:s bud ska gå
igenom. Det tyska budet går ut den
31 januari och är värt motsvarande
drygt 460 kronor per Scaniaaktie.
8. Orkan (2).
9. Lisa Miskovsky (x).
10. Angola (2).
Version B.
1. EU-kommissionen (2). ”Världens
mest ambitiösa miljömål, kallade EUkommissionens ordförande José
Manuel Barroso EU:s förslag om
minskade utsläpp av växthusgaser.
Den globala uppvärmningen oroar
allt fler och nu lämnar EUkommissionen sitt bidrag till hur utvecklingen ska hejdas. Det handlar
om satsningar på förnyelsebar energi, minska energikonsumtionen, begränsa beroendet av utländska energiproducenter och en minskning av
utsläppen. EU-kommissionens ordförande menar att Europa står inför en
postindustriell revolution och ska
utveckla en lågkoldioxidekonomi.
2. Höjning av a-kasseavgiften (2).
Det är 30 år sedan den fackliga organisationsgraden var så låg som i
dag visar en rapport. Ett av skälen till
att andelen fackligt organiserade
sjunker är att jobben i tjänstesektorn
ökar och att de renodlade industrijobben blir färre. I tjänstesektorn är
de anställda av tradition inte fackligt
anslutna i samma utsträckning som
inom industrin. I rapporten konstaterar utredarna att organisationsgraden

Bakgrundsmaterial

har minskat mer bland arbetare än
bland tjänstemän. Det argument som
skulle kunna få flest att söka ett medlemskap är om avgiften minskade.
Höga avgifter är ett viktigt skäl till att
stå utanför facket. Det vanligaste skälet är att man inte helt ser nyttan av att
vara med. Undersökningen genomfördes innan det blev klart att avgiften
till a-kassan skulle höjas, men höga
avgifter har varit ett viktigt skäl att stå
utanför facket under alla de år undersökningen genomförts.
3. Utrikes… Carl Bildt (x). Se A1.
4. I Warszawa (2). I slutet av 2006
avslöjade tidningen Gazeta Polska att
Wielgus samarbetat med den polska
kommunistdiktaturens säkerhetstjänst
SB under 60- och 70-talen. Wielgus
dementerade, men både medierna
och två undersökningskommissioner
kunde belägga att Wielgus haft samröre med SB. I fredags erkände Stanislaw Wielgus att han haft med SB
att göra, att han försett säkerhetstjänsten med informationer. Samarbetet var nödvändigt för att få åka utomlands. Wielgus skulle efterträda Josef
Glemp som varit ärkebiskop i 25 år.
Påven har nu bett Glemp att fortsätta
tills Vatikanen hittat en ersättare.
5. Etiopisk (1). Den islamistiska milisen som tagit kontrollen över nästan
hela Somalia kollapsade när Etiopiens
armé invaderade landet till stöd för
den somaliska interimsregeringen.
Den 28 december trängde etiopiska
styrkor ut islamisterna från huvudstaden Mogadishu, och interimsregeringen försöker nu ta kontrollen över
staden.
6. Demokraterna (1).
7. Terrorism (1).
8. Volkswagen (x). Se A7.
9. Förhindra terrorism (2).
10. Diplomatisk immunitet (2). En
utländsk medborgare greps misstänkt
för snatteri i en butik på Biblioteksgatan i Stockholm. Hon uppgav att hon
har diplomatisk immunitet. Kvinnan
släpptes och polisen har skrivit en
anmälan till UD. Diplomatisk personal
har immunitet för handlingar företagna
såväl i som utom tjänsten.
11. Lisa Miskovsky (x).
12. Sudan (2).

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23
Rätt svar A: 22x 122 x2x2 B: 22x 211 1x2 2x2

Lathund för Rikstävlingen

vecka 3, 2007

Karin Förlags Rikstävling i nutidsorientering
Var med och kämpa om prispengar! Vinnaren i varje klassnivå vinner 1 000 kronor till klasskassan.
Logga in med ert användarnamn och lösenord och skapa klassens lag!
Tävlingen börjar den 15 januari 2007. Det är en fördel att rapportera in så många nummer som möjligt,
eftersom det är lagets tio bästa resultat som räknas. (Väljs automatiskt av systemet.) Tävlingen
avslutas den 8 juni 2007 klockan 16.00.
Utgivningsplan för vårterminen 2007 (veckonummer):
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (påsklov vecka 15), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23

Hur skapar jag ett lag?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Skriv www.karinforlag.se i din webbläsares adressfält.
Du får nu Karin Förlags huvudsida framför dig.
Under rubriken Veckans Nyheter ute i menyn till vänster hittar du Logga in. Klicka där!
Du använder skolans användarnamn och lösenord och kommer in.
Till vänster på denna sida finns Skapa ett nytt lag. Klicka där!
Du är nu på "skapa lag sidan". Läs instruktionen där och gör sedan så här:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klicka fram din kommun.
Ge ditt lag ett namn.
Ange i vilken klassnivå klassen vill tävla.
Besluta om lagets namn får visas i resultatlistorna.
Skriv lagets e-postadress.
Klicka på Skapa laget.

Hur lägger jag in lagets resultat?
a. På samma sida där du skapade laget hittar du högt uppe till vänster Visa alla lagen. Klicka där!
b. En ny sida visas med rubriken ”Skolans registrerade lag i tävlingen”. Under denna rubrik listas
skolans alla lag. Klicka på lagets namn!
c. Du kommer då till lagets sida. Längre ner på sidan hittar du Mata in ett nytt resultat. Klicka där!
d. Nu fyller du i uppgifterna ute till höger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Välj rätt nummer av Veckans Nyheter.
Ange antal elever.
Lägg ihop alla elevers antal rätt och mata in denna summa.
Klicka på Lagra resultatet.
Ditt klassresultat är nu registrerat.
Klicka på Mata in ett nytt resultat igen för att fylla i fler resultat.

Hur följer jag mitt lag i resultatlistorna?
a.
b.
c.
d.
e.

Ute i menyn till vänster hittar du Topplistorna. Klicka där!
På den nya sidan väljer du ”Klassnivå” och "Hela landet".
Klicka på Visa.
Längre ner på sidan ser du ditt lag och vilken placering det har för tillfället.
Om du istället för ”Hela landet” väljer din kommun får du upp en lista över alla deltagande lag i
kommunen och deras inbördes placeringar.

Läs mer om tävlingen på våra webbsidor: www.karinforlag.se

