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Ugandas præsident Museveni har underskrevet en
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1: anti-homolov, der kan udløse livstidsdomme til homoseksuelle
x: ny lov, der forbyder kvinder at køre bil
2: samarbejdsaftale med Kina om udvinding af olie i landet
Blå blok (V, K, DF og LA) afviser regeringens forslag om at give EU-borgere
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1: dansk statsborgerskab efter at have boet to år i Danmark
x: lov til at købe sommerhus i Danmark
2: ret til fuld dansk børnecheck fra deres første arbejdsdag i Danmark
Sundhedseksperter anbefaler at hæve prisen på en pakke cigaretter til 100 kroner. 20 stk. cigaretter
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1: koster i Norge ca. 84 kroner (dyreste i Europa)
x: koster stort set det samme i alle EU-lande
2: koster kun ca. 10 kroner i Grækenland (billigste EU-land)
Efter langstrakte forhandlinger er alle partier undtagen Enhedslisten blevet enige om
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1: en reform af erhvervsuddannelserne
x: finansloven for 2014
2: udlicitere visse dele af ældreplejen og børnepasningen til private firmaer
I byretten i København prøves den første sag af sin art her i landet om frakendelse af kørekort i tre år
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1: for i seks år at have drevet ”sort” taxavirksomhed i København
x: for kørsel med cannabis i blodet
2: for håndholdt mobiltelefon under kørslen på motorvej
Efter oprøret i Ukraines hovedstad Kijev, er der nu massiv russisk militær tilstedeværelse

6

1: i alle landets mindre byer
x: på Krim-halvøen
2: i Kijev
Danmark indtager andenpladsen blandt de lande i Europa, som har flest indbrud per borger.
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1: Antallet af indbrud per indbygger overgås kun af Storbritannien
x: Der bliver begået cirka 120.000 indbrud i danske privatboliger årligt
2: Hvert 12. minut er der indbrud i et dansk hjem
Omkring 1.300 afviste asylansøgere blev sendt ud af Danmark i 2013. Over halvdelen kommer fra
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1: Syrien og Afghanistan
x: lande i Nordafrika og det nordøstlige Afrika
2: Serbien, Kosovo, Albanien og Makedonien
Københavns overborgmester Frank Jensen står bag et nyt forslag, som handler om
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1: et forsøg med kontrolleret legalisering af hash i hovedstaden
x: at gøre hele den indre by bilfri hver weekend
2: at reklamere for byen ved at åbne ”lobbykontorer” i større europæiske byer
Den amerikanske rumfartsorganisation NASA afslørede opdagelsen af 715 nye planeter i
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1: kredsløb om supernovaer
x: vores solsystem
2: vores galakse
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