SÄKERHETSPOLITISKT QUIZ
MÅNAD: OKTOBER 2014

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

FRÅGA 1.
Fredag 3 oktober fick Sverige en ny utrikesminister. Vad heter hen?
1. Carl Bildt
X. Margot Wallström
2. Magdalena Andersson

Skriv ditt svar i rutorna nedan.

X

FRÅGA 2.
Världens nyaste land blev självständigt 2011. Landet har drabbats av många problem,
och efter att strider brutit ut i december 2013 har miljontals människor tvingats på
flykt. Just nu pågår stora översvämningar i flyktinglägren. Vad heter landet?
1. Somaliland
X. Samoa
2. Sydsudan

2

FRÅGA 3.
Den militanta gruppen IS fortsätter att ta över delar av Syrien och Irak. Den senaste
veckan har det varit särskilt intensiva strider runt staden Kobane (eller Ayn al-Arab) i
Syrien, nära Turkiet. Många av människorna där tillhör en specifik folkgrupp – vilken?
1. Kurder
X. Alawiter
2. Yazidier

1

FRÅGA 4.
Ebola är en farlig och smittsam sjukdom som har spritts från Västafrika till allt fler
länder under de senaste månaderna. Vad heter den organisation av läkare och
sjuksköterskor som arbetar med människor som behöver medicinsk hjälp i stora
kriser som ebolaepidemin?
1. Världsläkarna
X. Doktorn kan komma
2. Läkare utan gränser

2

FRÅGA 5.
Den senaste tiden har det varit stora demonstrationer i Hongkong, som tidigare var
en brittisk koloni, men nu tillhör Kina. Demonstranterna kräver att valet av
Hongkongs politiska ledare ska ske genom demokratiska val och inte utses av den
kinesiska staten. Vilket år överlämnades Hongkong till Kina från Storbritannien?
1. 1997
X. 1989
2. 1945

1

På nästa sida hittar du fem

(2) till!
frågor till.1 Lycka

FRÅGA 6.
Konflikten mellan Ryssland och Ukraina fortsätter. Vad heter den del av Ukraina som
Ryssland invaderade och annekterade i början av 2014?
1. Kiev
X. Krim
2. Kharkiv

X

FRÅGA 7.
I regeringsförklaringen som kom den 3 oktober meddelade statsminister Stefan
Löfven att regeringen planerade att formellt erkänna en stat – vilken stat?
1. Palestina
x. Israel
2. Kurdistan

1

FRÅGA 8.
Indien och Pakistan har sedan länderna blev självständiga haft en gränskonflikt i ett
visst område (som nu är delat mellan dem). Vad heter området?
1. Bengal
X. Assam
2. Kashmir

2

FRÅGA 9.
Sveriges nya biståndsminister heter Isabella Lövin. Vilket var hennes förra jobb?
1. Handelsminister
X. Ledamot i Europaparlamentet
2. Ledamot i riksdagen

X

FRÅGA 10.
Tidigare i år hittade ett ryskt bolag olja i ett område nära Sverige där flera länder har
anspråk. Vad heter området?
1. Bottenviken
X. Nordsjön
2. Arktis

2
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