SÄKERHETSPOLITISKT QUIZ
MÅNAD: AUGUSTI 2014

Så går det till!
Välj ett av svarsalternativen till
vänster – 1, X eller 2.

FRÅGA 1.
I sommar har den största skogsbranden i Sverige i modern tid ägt rum. Sverige fick
hjälp från Italien och Frankrike. Vad bestod hjälpen i?

Skriv ditt svar i rutorna nedan.

1. Brandmän
X. Bussar och lastbilar för evakuering
2. Flygplan för brandsläckning

FRÅGA 2.
Vilken är den minister i regeringen som har det främsta ansvaret för krisberedskap,
till exempel hanteringen av skogsbränder?
1. Näringsminister Annie Lööf
X. Försvarsminister Karin Enström
2. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd

FRÅGA 3.
I sommar blossade Israel-Palestina konflikten upp igen, vilket har resulterat i många
dödsoffer. Var i området äger konflikten rum den här gången?
1. Gaza
X. Jerusalem
2. Västbanken

FRÅGA 4.
En farlig och smittsam sjukdom har spritts i flera länder i Västafrika under de senaste
månaderna – en extraordinär händelse och internationell hälsorisk, enligt
Världshälsoorganisationen, WHO. Vad heter sjukdomen?
1. Tuberkulos
X. Ebola
2. Polio

FRÅGA 5.
Kina är i konflikt med flera av sina grannländer om områden i Sydkinesiska och
Östkinesiska havet. Samarbetsorganisationen för länder i Sydostasien diskuterade
dessa frågor på ett toppmöte i augusti. Vad heter denna organisation?
1. ASEAN
X. SAARC
2. BRICS

På nästa sida hittar du fem
frågor till. Lycka till!
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FRÅGA 6.
Den 17 juli sköts passagerarplanet MH17 ned över Ukraina, när det var på väg från
Nederländerna till Malaysia. Vilka tros ligga bakom nedskjutningen?
1. Nato-styrkor i samarbete med Ukrainas regering
X. Separatister i Ukraina med stöd av Ryssland
2. Ryssland, med vapen från Syrien.

FRÅGA 7.
I juli utsågs en ny ordförande för EU-kommissionen. Vad heter hen?
1. Catherine Ashton
x. Carl Bildt
2. Jean-Claude Juncker

FRÅGA 8.
Den militanta gruppen IS har tagit över stora delar av Irak. Ett flertal etniska och
religiösa grupper är hårt utsatta. Vad heter den kurdiska milis som slåss mot IS i norra
Irak?
1. PKK
X. Kurdish Liberation Army
2. Pesh merga

FRÅGA 9.
Vilka länder i Latinamerika har kärnvapen?
1. Brasilien och Argentina
X. Inga
2.Colombia och Chile

FRÅGA 10.
Beslut om svensk försvars- och säkerhetspolitik fattas i Sveriges riksdag, och snart är
det val till just riksdagen. Vilken dag vart fjärde år hålls dessa val?
1. Andra söndagen i september
X. Tredje söndagen i september
2. Tredje lördagen i september
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