
Skriftligt prov den 7 januari 2020 inför antagningen till 
UD:s Diplomatprogram 

Läs igenom denna instruktion och de instruktioner som ges i skrivningsformuläret noga innan du tar 

itu med uppgifterna i provet! 

 

 

Provet består av fyra delar: 

Del 1. En uppsats på svenska (valbart ämne) 

Del 2. En uppsats på engelska (obligatoriskt ämne)  

Del 3. Kunskapsfrågor 

Del 4. Ett språkprov i arabiska, franska, mandarin, ryska, spanska eller tyska. 

• För dig som ska skriva på franska, spanska eller tyska finns en svensk artikel som 

du ska sammanfatta på ditt tredje språk. 

• Du som ska skriva på ryska utgår från samma artikel som ovan, men du behöver 

skriva din sammanfattning på papper. Glöm inte att ange ditt skrivningsnummer på 

samtliga pappersark. 

• Du som skriver på arabiska eller kinesiska hittar en artikel på respektive språk  

som du ska sammanfatta på svenska. 

 

 

Provet rättas anonymt varför namn eller annat kännetecken som kan avslöja skribentens identitet inte 

får skrivas på något ställe.  

 

OBS! Om man skriver sitt namn eller annat kännetecken kommer provet inte att rättas, och man kan 

därmed inte komma vidare i urvalsprocessen. 

 

Man kan avbryta provet när som helst, dock tidigast en halvtimme efter skrivtidens början. 

 

För dig som skriver på ryska: Extra skrivark, pennor och radergummin finns hos skrivvakterna. 

 

Väskor, datorer, mobiltelefoner och andra möjliga hjälpmedel ska lämnas på anvisad plats. På 

bänkarna får endast finnas extra skrivark, pennor, radergummin och eventuell medtagen förtäring. 

 

Skrivtiden är fem timmar - tänk på att disponera tiden på ett effektivt sätt! 



DEL 1. UPPSATS PÅ SVENSKA (200 poäng) 
 

Välj ett av uppsatsämnena A, B, C, eller D. Riktlinjen är ca 400-600 ord. Uppsatsen bedöms utifrån 
skrivkänsla och ordförråd, disposition, kunskap samt analys och kreativitet.  
   

A. Handelskrig och WTO 
 
Världshandelsorganisationen WTO firar 25-årsjubileum 2020 men präglas av konflikter. Enligt 
tillgänglig statistik har andelen extremt fattiga människor i världen minskat från 36 till mindre 
än 10 procent sedan 1990. Diskutera vilken roll världshandel baserad på multilaterala regler 
har haft i denna utveckling. Diskutera även hur dagens konflikter inom världshandeln kan 
påverka möjligheten att nå mål 1 – Ingen fattigdom – i Agenda 2030. 
 

B. Kinas roll i världen 
 
Kinas framväxt under senare år utgör en av de största globala förändringarna sedan 
Berlinmurens fall. Kina har idag en global närvaro och ett växande inflytande vilket ställer det 
internationella samfundet inför en rad nya frågeställningar. Hur kommer sig denna framväxt 
och vilka förhållanden bestämmer riktningen i Kinas band till omvärlden? Diskutera särskilt, på 
ett övergripande sätt, i vilka världsdelar, inom vilka områden och i vilka internationella fora 
Kina visar sina intressen.   
 

C. Demokrati och utveckling 
 

Regeringen har nyligen lanserat en demokratisatsning och bland annat avsatt extra pengar 
genom utvecklingssamarbetet. Under de senaste åren har vi sett en utveckling mot ett 
minskande demokratiskt utrymme i flera av Sveriges samarbetsländer. Diskutera möjligheter 
och utmaningar för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter genom 
utvecklingssamarbetet. 

 
D. EU – Ryssland 

 
Ryssland är EU:s viktigaste grannland. Relationerna är historiska och bygger bland annat på 
en gemensam landgräns i norra Europa och på Rysslands särskilda band till vissa EU-stater. 
EU har genom olika verktyg och initiativ sökt skapa en samsyn på relationerna med 
Ryssland. Diskutera hur relationerna ser ut idag och utmaningar och möjligheter för det 
fortsatta samarbetet mellan EU och Ryssland.  
 
  



E. UTMANINGAR FÖR SVENSKA REGIONER OCH KOMMUNER 
 
Svensk offentlig sektor omfattar tre olika nivåer: regering, regioner/landsting och kommuner. 
Lokalt självstyre är en del av den svenska grundlagen och har starka historiska rötter. 
Demografiska förändringar och ändrade ekonomiska förutsättningar påverkar utvecklingen 
på regional och kommunal nivå. Beskriv nuvarande situation för regioner och kommuner ur 
detta perspektiv, vilka utmaningar de står inför och hur man skulle kunna hantera dessa.  
 

 

 



DEL 2. UPPSATS PÅ engelska (200 poäng) 
 
Uppsatsämnet på engelska är obligatoriskt. Riktlinjen är 400-600 ord. Uppsatsen bedöms utifrån 
skrivkänsla och ordförråd, analys, disposition, samt kreativitet. 
 
Challenges to international cooperation 
Over the last few years multilateralism and international cooperation have been put under 
pressure. Sweden was a member of the United Nations Security Council in 2017–2018, and 
we will assume the role of the Chair of the Organization for Security and Cooperation in 
Europe (OSCE) in 2021 and hold the Presidency of the Council of the European Union in 
2023. Discuss what Sweden could do to strengthen international cooperation and multilateral 
solutions, for example within the abovementioned organizations. 
  



 
DEL 3. KUNSKAPSFRÅGOR (150 poäng) 

 
1) En ny lag gör det möjligt för svenska polisen att läsa av data var då? (1 p) 

a. I misstänktas telefoner och datorer 
b. I allas telefoner, brev och datorer 
c. I misstänktas telefoner, brev och datorer  
d. I allas datorer 
e. Inget av ovanstående 

 

2) Vad är den förväntade livslängden för världens befolkning enligt FN (2017)? (1 p)  
a. 60 
b. 66 
c. 72 
d. 78 
e. Inget av ovanstående 

 
 

3) USA har sedan president Trumps tillträde infört tullar på vissa varor för att skydda nationell 
säkerhet, enligt EU i strid med WTO:s regler. Vilka produkter? (2 p) 

a. Stål och aluminium 
b. Stål och koppar 
c. Koppar och aluminium 
d. Bilar och bildelar 
e. Inget av ovanstående 

 

4) Vad hette föregångaren till Världshandelsorganisationen WTO? (1 p) 
a. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
b. General Accord on Tariffs and Trade (GATT) 
c. General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) 
d. General Accord on Trade and Tariffs (GATT) 
e. Inget av ovanstående 

 

5) Vilket delmål i Agenda 2030 pekar specifikt ut Världshandelsorganisationen WTO som 
ansvarig organisation? (2 p) 

a. 5.A Lika rätt till ekonomiska resurser och ägande samt tillgång till finansiella 
tjänster 

b. 8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och 
uppgradering 

c. 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion 
d. 14.6 Avskaffa subventioner som bidrar till överfiske 
e. Inget av ovanstående 

 
  



6) Under de senaste 100 åren har det årliga antalet dödsfall i naturkatastrofer i världen (enligt 
The International Disaster Database) …  (1 p) 

a. Mer än fördubblats 
b. Stannat på ungefär samma nivå 
c. Mer än halverats 
d. Inget av ovanstående  

 

7) Det har gått 25 år sedan Sverige gick med i EU. Hur stor andel av svenskarna röstade för 
att gå med? (1 p) 

a. 51 procent 
b. 52 procent 
c. 53 procent 
d. 54 procent 
e. Inget av ovanstående 

 

8) Hur stor andel av svenskarna var i maj 2019 positiva till att Sverige är medlem i EU enligt 
SCB? (1 p) 

a. 56 procent 
b. 58 procent 
c. 62 procent 
d. 64 procent 
e. Inget av ovanstående 

 
9) USA har hösten 2019 infört strafftullar på bland annat svensk ost och tyska kakor. Varför 

då? (1 p) 
a. På grund av WTO-stridiga subventioner till flygplanstillverkaren Airbus 
b. På grund av WTO-stridiga subventioner till tyskt jordbruk 
c. På grund av WTO-stridiga subventioner till europeisk bilindustri 
d. På grund av WTO-stridiga subventioner till att utveckla Artificiell intelligens 
e. Inget av ovanstående 

 
 

10)  Europeiska unionen vilar på rättsstatsprincipen. Vad betyder det? (3 p) 
a. Om ett politikområde inte nämns i något EU-fördrag kan kommissionen inte 

föreslå någon lag på det området. 
b. Om ett politikområde inte nämns i något EU-fördrag är det enbart kommissionen 

som kan föreslå lag på det området. 
c. Om ett politikområde inte nämns i något EU-fördrag är det enbart Europiska 

rådet som kan föreslå lag på det området. 
d. Om ett politikområde inte nämns i något EU-fördrag kan kommissionen bara 

föreslå lag på det området om det finns ett avgörande i EU-domstolen i frågan. 
e. Inget av ovanstående 

 
  



11)  Vad heter EU-kommissionären för handel? (1 p) 
a. Cecilia Malmström 
b. Ylva Johansson 
c. Phil Hogan 
d. Johannes Hahn 
e. Ingen av ovanstående 

 

12)  Ett tjugotal av Sveriges utlandsmyndigheter ligger i Asien och Oceanien. Vilket av följande 
alternativ är korrekt? (2 p) 

a. Sverige har utlandsmyndigheter i Seoul, Tokyo och Vientiane 
b. Sverige har utlandsmyndigheter i Hanoi, Hongkong och Phnom Penh 
c. Sverige har utlandsmyndigheter i Kuala Lumpur, Peking och Wellington 
d. Sverige har utlandsmyndigheter i Canberra, Colombo och Dhaka 
e. Inget av ovanstående 

 

13)  Hur hög var arbetslösheten i Sverige i genomsnitt år 2018 enligt SCB? (1 p)  
a. 5,3 procent 
b. 6,3 procent 
c. 7,3 procent 
d. 8,3 procent 
e. Inget av ovanstående 

 

14)  Vad heter Europeiska rådets ordförande? (1 p) 
a. Josep Borrell 
b. Ursula von der Leyen 
c. David-Maria Sassoli 
d. Charles Michel 
e. Inget av ovanstående 

 

15)  Ungefär 80 procent av Sveriges BNP:s värde kommer från privata företag och 20 procent 
kommer från den offentliga sektorn. Den offentliga sektorns del av BNP är till exempel 
tjänster inom polisen, försvaret, vården och skolan. Produktionen i privata företag delas 
upp i varor och tjänster. Vilket påstående om Sveriges BNP är korrekt enligt SCB? (2 p) 

a. Tjänsterna står för ungefär 60 procent och varorna för 40 procent av BNP:s 
värde.  

b. Tjänsterna står för ungefär 65 procent och varorna för 35 procent av BNP:s 
värde. 

c. Tjänsterna står för ungefär 70 procent och varorna för 30 procent av BNP:s 
värde. 

d. Tjänsterna står för ungefär 75 procent och varorna för 25 procent av BNP:s 
värde. 

e. Inget av ovanstående 
 

  



16)  Vem är det tyska kristdemokratiska partiets ordförande? (1 p) 
a. Angela Merkel 
b. Saskia Esken 
c. Manfred Weber 
d. Annegret Kramp-Karrenbauer 
e. Ingen av ovanstående 

17)  Lissabonfördraget är det senaste och åttonde fördraget sedan EU bildades. Det trädde i 
kraft 1 december 2009 efter åtta års förhandlingar. Vilket av alternativen är sedan dess ett 
korrekt citat ur artikel 3 i fördraget om den Europeiska unionen? (3 p) 
 

a. Unionen ska upprätta en inre marknad. Unionen ska verka för en hållbar 
utveckling i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt, på en social 
marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala 
framsteg eftersträvas, samt på en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö.  
 

b. Unionen ska upprätta en inre marknad. Unionen ska verka för en hållbar 
utveckling i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på 
prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full 
sysselsättning eftersträvas, samt på en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö.  

 
c. Unionen ska upprätta en inre marknad. Unionen ska verka för en hållbar 

utveckling i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på 
prisstabilitet, på en social och hållbar marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt på 
en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö.  

 
d. Unionen ska upprätta en inre marknad. Unionen ska verka för en hållbar 

utveckling i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på 
prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full 
sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt på en hög 
miljöskyddsnivå och en bättre miljö. 

 
e. Inget av ovanstående.  

 

18)  Polarpriset är ett internationellt musikpris. Priset instiftades av musikproducenten Stig-Erik 
”Stikkan” Andersson. Polarpriset delas årligen ut till musiker, grupper eller institutioner ”för 
betydande insatser inom musik och/eller musiklivet, eller för insatser som bedöms kunna 
bli av stor betydelse för musik eller musikliv och skall kunna avse alla områden inom eller 
med nära anknytning till musiken”. I vilken kombination av personer har inte alla fått priset? 
(2 p)  

a. Metallica, Chuck Berry, Cecilia Bartoli 
b. Max Martin, Emmylou Harris, Plácido Domingo 
c. Yo-Yo Ma, Sting, Youssou N’Dour 
d. Patti Smith, Ennio Morricone, Björk 
e. Alla ovan har fått det 

 
  



19)  Vilken dom från Europeiska unionens domstol fastslår att en produkt som tillverkas och 
säljs legalt i en medlemsstat inte får förbjudas i en annan? (1 p) 

a. van Gend & Loos mot Nederländerna 
b. Cassis de Dijon 
c. Costa mot E.N.E.L. 
d. Francovich mot Italien 
e. Inget av ovanstående 

 

20)  Vilket lands ambassad i London tvingades Julian Assange till slut lämna? (1 p) 
a. Ecuadors 
b. Venezuelas 
c. Bolivias 
d. Nicaraguas 
e. Inget av ovanstående 

 

21)  EU, USA och Kina är världens tre största ekonomier. Hur många av världens 10 högst 
värderade IT-bolag (Financial Times, november 2019) kommer från ett EU-land? (1 p) 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

 

22)  Vem är Sveriges EU-minister? (1 p) 
a. Peter Hultqvist 
b. Jennie Nilsson 
c. Hans Dahlgren 
d. Amanda Lind 
e. Ingen av ovanstående 

 

23)  Vem är Sveriges socialminister? (1 p) 
a. Ardalan Shekarabi 
b. Lena Hallengren 
c. Ibrahim Baylan 
d. Matilda Ernkrans 
e. Ingen av ovanstående 

 

24)  Vem är Sveriges infrastrukturminister? (1 p) 
a. Tomas Eneroth 
b. Anders Ygeman 
c. Mikael Damberg 
d. Per Bolund 
e. Ingen av ovanstående 

 
  



25)  Vem är Sveriges näringsminster? (1 p) 
a. Lena Micko 
b. Peter Eriksson 
c. Anna Hallberg 
d. Ibrahim Baylan 
e. Ingen av ovanstående 

 
26)  Vem är ordförande för TCO? (1 p) 

a. Tobias Baudin 
b. Therese Svanström 
c. Ylva Johansson 
d. Eva Nordmark 
e. Ingen av ovanstående 

 

27)  Vad heter Socialdemokraternas partisekreterare? (1 p) 
a. Ylva Johansson 
b. Lena Sommestad 
c. Lena Rådström Baastad 
d. Carin Jämtin 
e. Inget av ovanstående 

 

28)  Vem vann årets Augustpris i klassen fackböcker? (1 p) 
a. Nobel. Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris av Ingrid Carlberg 
b. Världens yttersta platser av Peter Handberg 
c. Bin och människor av Lotte Möller 
d. Ålevangeliet av Patrik Svensson 
e. Ingen av ovanstående 

 
29)  Vad heter Moderaternas partisekreterare? (1 p) 

a. Hanif Bali 
b. Anna Kinberg Batra 
c. Beatrice Ask 
d. Kristina Axén Ohlin 
e. Ingen av ovanstående 

 
30)  Vilket är riksdagens tredje största parti? (1 p) 

a. Sverigedemokraterna 
b. Centern 
c. Moderaterna 
d. Kristdemokraterna 
e. Inget av ovanstående 

 

  



31)  Floden Donau rinner genom ett stort antal länder. Vilken kombination av länder är korrekt? 
(2 p) 

a. Tyskland, Österrike, Serbien, Rumänien 
b. Tyskland, Schweiz, Österrike, Ungern 
c. Tyskland, Österrike, Slovenien, Kroatien 
d. Österrike, Ungern, Serbien, Albanien 
e. Inget av ovanstående 

 
32)  Vad är den engelska benämningen på riksrättsförfarande enligt USA:s konstitution? (1 p) 

a. Impeccability 
b. Impeachment 
c. Impecuniosity 
d. Impenitence 
e. Inget av ovanstående 

 
33)  Vad heter Kazakstans huvudstad? (1 p) 

a. Bisjkek 
b. Astana 
c. Nur-Sultan 
d. Dusjanbe 
e. Inget av ovanstående 

 
34)  Vad heter den nykrönte japanske kejsaren? (1 p) 

a. Akihito 
b. Hirohito 
c. Naruhito 
d. Inget av ovanstående 

 
35)  Vad heter USA:s riksbankschef? (1 p) 

a. Ben Bernanke 
b. Steven Mnuchin 
c. Jeremy Powell 
d. Janet Yellen 
e. Inget av ovanstående 

 
36)  Vilken av nedanstående böcker har skrivits av 2018 års Nobelpristagare Olga Tokarczuk? 

(1 p) 
a. Styr Din plog över de dödas ben 
b. Kriget har inget kvinnligt ansikte 
c. Ett kolon 
d. Den polske rörmokaren: fyra pjäser om det nya Europa och solidaritetens 

gränser 
e. Ingen av ovanstående 

 



37)  Var ägde rugby-VM rum 2019 och vilket land blev världsmästare (i den ordningen)? (2 p) 
a. Japan, Sydafrika 
b. Australien, Nya Zeeland 
c. Sydafrika, Sydafrika 
d. Japan, Nya Zeeland 
e. Ingen av ovanstående kombinationer 

 
38)  Vilka placeringar fick de båda svenska stavhopparna Armando Duplantis och Angelica 

Bengtsson vid friidrotts-VM i Doha 2019? (2 p) 
a. Båda blev silvermedaljörer 
b. Duplantis vann silver och Bengtsson brons 
c. Duplantis kom fyra och Bengtsson trea 
d. Duplantis kom tvåa och Bengtsson sexa 
e. Ingen av ovanstående kombinationer 

 
39)  Vilken institution delar ut Nobelpriset i kemi? (1 p) 

a. Kungliga Tekniska Högskolan 
b. Svenska Akademien 
c. Kungliga Vetenskapsakademien 
d. Nobelstiftelsen  
e. Ingen av ovanstående  

 
40)  Vilken av följande svenska filmer från 2019 är den svenska nomineringen till filmpriset 

Oscar 2020? (1 p) 
a. 438 dagar 
b. And then we danced 
c. Hasse och Tage – en kärlekshistoria 
d. En komikers uppväxt 
e. Ingen av ovanstående  

 
41)  Mellan Iran och Arabiska halvön ligger ett sund. Vad heter det? (1 p) 

a. Bab el-Mandeb  
b. Hormuzsundet 
c. Berings sund 
d. Bosporen 
e. Inget av ovanstående 

 

  



42)  Vem använde uttrycket ”OK Boomer!” som ett sätt att avfärda en äldre person som inte 
förstått vikten av frågan om klimatförändringar, vilket ledde till att uttrycket blev en stor viral 
succé? (1 p) 

a. Den nyazeeländska parlamentarikern Chloë Swarbrick 
b. Den svenska kilmataktivisten Greta Thunberg 
c. Den amerikanska kongressledamoten Ilhan Omar 
d. Miljöpartiets förre språkrör Gustav Fridolin 
e. Ingen av ovanstående 

 
43)  Vad heter den internationella klimatrörelse som grundats av Roger Hallam och Gail 

Bailbrook och som gjort sig känd för icke-våldsmotstånd och civil olydnad, ofta genomfört 
som spektakulära aktioner i stora städer? (1 p) 

a. Extinction Rebels 
b. Extreme Rebellion 
c. Extinction Rebellion 
d. Extentive Rebels 
e. Inget av ovanstående 

 

44)  Ungefär hur stor andel av den svenska elproduktionen står kärnkraften för idag enligt 
Energimyndigheten? (1 p) 

a. 50 % 
b. 40 % 
c. 30 % 
d. 20 % 
e. Inget av ovanstående 

 
45)  1918 avrättades den siste ryske tsaren och hans familj. Var ägde detta rum? (1 p) 

a. Jekaterinburg 
b. Moskva 
c. Novgorod 
d. Sankt Petersburg 
e. Ingen av ovanstående 

 
 

46)  Vilka två länder kommer vara ordförandeland i EU under 2020? (2 p) 
a. Rumänien, Finland 
b. Finland, Kroatien 
c. Kroatien, Tyskland 
d. Tyskland, Rumänien 
e. Inget av ovanstående 

 

  



47)  Vad heter talmannen i det brittiska parlamentet? (1 p) 
a. John Bercow 
b. Michael Gove 
c. Lindsay Hoyle 
d. Jacob Rees-Mogg 
e. Ingen av ovanstående 

 
48)  För närvarande spelas La Traviata på Kungliga operan i Stockholm. La Traviata är en av 

världens allra mest spelade operor. På vilken roman baseras handlingen i operan? (1 p) 
a. Kameliadamen av Alexandre Dumas d y 
b. Övertalning av Jane Austen 
c. David Copperfield av Charles Dickens 
d. Samhällets olycksbarn av Victor Hugo 
e. Ingen av ovanstående 

 
49)  Vilka tre EU-länder hade 2017 de högsta födelsetalen enligt EuroStat? (2 p) 

a. Frankrike, Irland, Sverige 
b. Irland, Italien, Ungern 
c. Polen, Portugal, Ungern 
d. Danmark, Italien, Polen 
e. Ingen av ovanstående kombinationer 

 
50)  Vilken är den dominerande inriktningen inom kristendomen och i vilken världsdel har 

denna inriktning flest antal bekännare? (2 p) 
a. Katolicism, Europa 
b. Protestantism, Europa 
c. Katolicism, Latinamerika 
d. Protestantism, Afrika 
e. Ortodoxa kyrkor, Europa 
f. Inget av ovanstående 

 
51)  I norra Myanmar finns en stor befolkningsgrupp som inte bekänner sig till landets  

dominerande religion buddhism och som framförallt på senare år varit utsatta för stor 
förföljelse. Människorättsorganisationen Human Rights Watch liksom tjänstemän inom FN 
har använt begreppet etnisk rensning om denna förföljelse. Vad kallas denna 
befolkningsgrupp? (1 p) 

a. Rohingyas 
b. Rothingyas 
c. Hothingyas 
d. Tuthingyas 
e. Inget av ovanstående 

  



52)  Vilken svensk myndighet ansvarar för tillsynen av bestämmelserna i EU:s 
dataskyddsförordning (2016/679) (1 p) 

a. GDPR 
b. Datainspektionen 
c. Säkerhetskyddsmyndigheten 
d. Säpo 
e. Inget av ovanstående 

 

53)  SVT:s komediserie ”Dips” handlar om några yngre diplomater på UD. Vad heter 
regissören? (1 p) 

a. Jesper Rönndahl 
b. Moa Lundquist 
c. Marie Agerhäll 
d. Lukas Backland 
e. Inget av ovanstående 

 

54)  Vad kallas den rörelse som Turkiets president Erdogan anklagade för att ligga bakom 
2016 års kuppförsök i landet? (1 p) 

a. Öcalan 
b. YPDG 
c. AKP 
d. Gülen 
e. Inget av ovanstående 

 

55)  Vilken händelse utlöste de massdemonstrationer som startade i Chile hösten 2019? (1p) 
a. Höjda priser i kollektivtrafiken 
b. Sänkt minimilön 
c. Vattenbrist 
d. Privatisering av elförsörjningen   
e. Inget av ovanstående 
 

56)  I vilket land återfinns Amazonflodens källa (1 p) 
a. Bolivia 
b. Peru 
c. Colombia 
d. Brasilien 
e. Inget av ovanstående 

 

57)  Libanons premiärminister avgick i oktober 2019 i samband med massdemonstrationer i 
landet. Vad heter hen? (1 p?) 

a. Rafik Hariri 
b. Marwan Muasher 
c. Mohammed Mursi 
d. Hassan Nasrallah 
e. Inget av ovanstående  



 

58)  Vad kallas det muslimska brödraskapet på arabiska? (1 p) 
a. Al-Azhar 
b. Al-Akbar 
c. Al-Shabaab 
d. Al-Ikhwan 
e. Inget av ovanstående 

 

59)  Vilka regimer/organisationer nedan är samtliga politiskt allierade med Iran? (2 p)  
a. Irak, Syrien, Kuwait, Förenade Arabemiraten 
b. Syrien, Hezbollah, Hamas, Qatar 
c. Hezbollah, Bahrein, al-Fatah, Kuwait 
d. Turkiet, Hamas, Jordanien, Qatar 
e. Ingen av ovanstående kombinationer 

 

60)  Vad betyder kongenialitet? (1 p) 
a. Själsfrändskap 
b. Storvulenhet 
c. Stridbarhet 
d. Stamcellsforskning 
e. Inget av ovanstående 

 
61)  Vad betyder sybarit? (1 p) 

a. Nanoteknik 
b. Noggrann 
c. Njutningsmänniska 
d. Navelskådare 
e. Ingen av ovanstående 

 
62)  Vad betyder det latinska uttrycket Sine qua non? (1p) 

a. Icke önskvärd person 
b. Oeftergivligt villkor 
c. En tjänst för en gentjänst 
d. En konsekvens av en handling 
e. Inget av ovanstående 

 

63)   Vad betyder det latinska uttrycket Quid pro quo? (1p) 
a. Oeftergivligt villkor 
b. Tärningen är kastad 
c. Att ekonomiskt gynna konst och vetenskap 
d. En tjänst för en gentjänst 
e. Inget av ovanstående 

 
  



64)  Vad betyder uttrycket ”démarche”? (1p) 
a. En donation 
b. En framgång 
c. Ett religiöst uppvaknande 
d. En diplomatisk uppvaktning 
e. Inget av ovanstående 

 

65)  För vem gäller meddelarfriheten enligt Tryckfrihetsförordningen 1 kap 7§? (1p) 
a. Var och en 
b. Offentliganställda 
c. Offentliganställda och privatanställda 
d. Journalister 
e. Inget av ovanstående 

 

66)  Vilken av nedanstående alternativ är korrekt i det svenska rättssystemet? (3 p) 
a. Polisen arresterar. Åklagare griper. Domstol anhåller. 
b. Polisen anhåller. Åklagare häktar. Domstol griper. 
c. Polisen häktar. Åklagare arresterar. Domstol anhåller. 
d. Polisen griper. Åklagare anhåller. Domstol häktar. 
e. Inget av ovanstående 

 

67)  Vad heter chefen för Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)? (1p) 
a. Generalmajor Gunnar Karlson 
b. Generalmajor Lena Hallin 
c. Generalmajor Stefan Kristiansson 
d. Generallöjtnant Göran Mårtensson 
e. Inget av ovanstående 

 

68)  En svensk f d förbundskapten är idag tränare för ett kinesiskt landslag. I vilken sport? (1p) 
a. Handboll 
b. Fotboll 
c. Curling 
d. Skid-skytte 
e. Inget av ovanstående 

 

69)  Den svenska konstnären Carolina Falkholt har nått internationell uppmärksamhet. Vilken 
konstform ägnar hon sig åt? (1p) 

a. Skulptur 
b. Ljud-konst 
c. Graffitti 
d. Video-installationer 
e. Inget av ovanstående 

 
  



70)  Artisten Cherrie är en svensk internationellt känd R&B-sångerska. Vad heter hon? (1p) 
a. Sabina Ddumba 
b. Mimmi Sandén 
c. Sherihan Abdulle 
d. Linnea Henriksson 
e. Inget av ovanstående 

 

71)  Dokumentärfilmen om den historiska boxningsmatchen mellan Mohammed Ali och George 
Forman 1974 tog över 20 år att spela in. Filmen fick en Oscar 1996. Vad heter filmen? (1p) 

a. The Rumble in the Jungle 
b. The Thriller in Manilla 
c. When We Were Kings 
d. Cassius Clay alias Mohammad Ali 
e. Inget av ovanstående 

 

72)  Var ligger Nordiska Rådets sekretariat och vad heter direktören? (2 p) 
a. Köpenhamn och Britt Bohlin 
b. Oslo och Pasi Hellman 
c. Stockholm och Anders Fogh Rasmussen 
d. Finland och Anders Sundström 
e. Inget av ovanstående 

 

73)  Var ligger Arktiska rådets sekretariat och vilket land är ordförande 2019-2021? (2 p) 
a. Vladivostok och Kanada 
b. Tromsö och Island 
c. Reykjavik och Sverige 
d. Nuuk och USA 
e. Inget av ovanstående 

 

74)  Vem är ordförande för SIPRI:s styrelse? (1p) 
a. Carl Bildt 
b. Condoleezza Rice 
c. Jan Eliasson 
d. Jean-Marie Guéhenno 
e. Ingen av ovanstående 

 

75)  Vilka av följande organisationer har alla sitt säte i Stockholm? (2 p) 
a. NAI, IDEA, SIPRI, UI 
b. CBSS, SEI, SIWI, IDEA 
c. NDF, SEI, SIPRI, SIWI 
d. Nordiska Rådet, SIPRI, CBSS 
e. Inget av ovanstående 

 
  



76)  Vilket land i Afrika har en kvinnlig statschef? (1p) 
a. Etiopien 
b. Liberia 
c. Ghana 
d. Mauritius 
e. Inget av ovanstående 

 

77)  Vilka två afrikanska presidenter lämnade ämbetet i samband med folkliga protester under 
2019? (1 p) 

a. Al-Sisi och Zuma 
b. Bouteflika och al-Bashir 
c. Mugabe och Hailemariam 
d. Abiy Ahmed och Museveni 
e. Inget av ovanstående 

 

78)  Sverige deltar för närvarande med trupp i en FN-insats. Vad heter den? (1 p) 
a. UNMISS 
b. MINURSO 
c. MONUSCO 
d. MINUSMA 
e. Inget av ovanstående 

 

79)  I vilket internationellt överenskommet dokument återfinns följande text? (1p) 
”All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason 
and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.” 
 

a. The Charter of the United Nations 
b. The Universal Declaration of Human Rights 
c. The European Convention on Human Rights 
d. The Charter of Fundamental Rights of the European Union 
e. Inget av ovanstående 

 

80)  Hur stort är utgiftsområde 7 (internationellt bistånd) i statsbudgeten för 2020? (1 p) 
a. 29 miljarder kronor 
b. 46 miljarder kronor 
c. 73 miljarder kronor 
d. 110 miljarder kronor 
e. Inget av ovanstående 

 

81)  Vad betyder förkortningen IPCC? (1 p) 
a. The Intergovernmental Protocol on Climate Cooperation 
b. The International Protocol on Climate Change 
c. The International Panel on Climate Change Cooperation 
d. The Intergovernmental Panel on Climate Change 
e. Inget av ovanstående 



 

82)  Vilket nedrustningsavtal lämnade USA i februari 2019? (1p) 
a. INF 
b. JCPOA  
c. Instex 
d. START 
e. Inget av ovanstående 

 

83)  I vilken stad och vilket år antogs FN-stadgan? (1 p) 
a. San Francisco 1945 
b. New York 1946 
c. Genève 1945 
d. Wien 1946 
e. Inget av ovanstående 

 

84)  Vad heter rikspolischefen? (1 p) 
a. Anders Danielsson 
b. Klas Friberg 
c. Carin Götblad 
d. Anders Thornberg 
e. Inget av ovanstående 

 

85)  Vad heter generaldirektören för Trafikverket? (1 p) 
a. Ann-Marie Begler 
b. Dan Eliasson 
c. Lena Erixon 
d. Bo Netz 
e. Inget av ovanstående 

 

86)  Var äger nästa Vinter-OS rum? (1 p) 
a. Pyonyang 
b. Pyeongchang 
c. Tokyo 
d. Peking 
e. Inget av ovanstående 

 

87)  Vid vilken myndighet är Nils Öberg generaldirektör? (1 p) 
a. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
b. Försäkringskassan 
c. Arbetsförmedlingen 
d. Transportstyrelsen 
e. Inget av ovanstående 

 



88)  Beslut om ett nytt sändningstillstånd för Public Service 2020-2025 togs i oktober 2019. 
Vilken instans fattade beslutet? (1p) 

a. Regeringen 
b. Riksdagen 
c. Myndigheten för Radio och TV 
d. Pressombudsmannen 
e. Inget av ovanstående 

 

89)  En ny president på Sri Lanka installeras i januari 2020? Vad heter hen? (1 p) 
a. Gotabaya Rajapaksa 
b. Maithripala Sirisena 
c. Sajith Premadasa 
d. Sirimavo Bandaranaike 
e. Inget av ovanstående 

 

90)  I vilken kinesisk region bor de flesta uigurer (1 p)? 
a. Guanxi 
b. Shandong 
c. Xinjiang 
d. Yunnan 
e. Inget av ovanstående 

 

91)   Hur formuleras Einsteins relativitetsteori? (1 p) 
a. M=ec2 
b. E=mh2 
c. H=ec2 
d. E=mc2 
e. Inget av ovanstående 

 

92)  Vilken psykolog införde begreppet ”överjaget”? (1 p) 
a. Anna Freud 
b. Sigmund Freud 
c. Carl Jung 
d. Jean Piaget 
e. Ingen av ovanstående 

 

93)  Vilken filosof tillskrivs följande citat? (1 p) 
”Om det är förnuftet som formar människan så är det känslan som leder henne.” 

a. Platon 
b. Sören Kierkegaard 
c. Jane Austen 
d. Jean-Jaques Rousseau 
e. Ingen av ovanstående 

 



94)  Vem skrev ”Sålunda talade Zarathustra”? (1 p) 
a. Virginia Wolf 
b. George Eliot 
c. Kahlil Gibran 
d. Friedrich Nietzsche 
e. Ingen av ovanstående 

 

95)  I vilken kombination av nedanstående länder är samkönade äktenskap lagliga? (2 p) 
a. Jordanien och Botswana 
b. Sydafrika och Uruguay 
c. Israel och Irland 
d. Malta och Angola 
e. Ingen av ovanstående 

 

96)  I november 2019 meddelade grekiska regeringen att man avser stänga flyktinglägret 
Moria. På vilken ö ligger det? (1p) 

a. Rhodos 
b. Lesbos 
c. Andros 
d. Cypern 
e. Inget av ovanstående 

 

97)  Vilka av följande tätorter ligger längst söderut respektive längst norrut i Sverige? (1 p) 
a. Ystad och Haparanda 
b. Simrishamn och Jokkmokk 
c. Tomelilla och Gällivare  
d. Trelleborg och Kiruna 
e. Inget av ovanstående 

 

98)  Vilket av följande områden behandlas i FN-stadgans kapitel 8? (1 p) 
a. Samarbete med regionala organisationer 
b. Säkerhetsrådets uppgifter och medlemskap 
c. Mänskliga rättigheter 
d. Ekonomiska och Sociala rådet (ECOSOC) 
e. Ingen av ovanstående 

 

99)  Vilka av nedanstående svenska kungar/drottningar och franska kungar/kejsare regerade 
samtidigt? (2 p) 

a. Drottning Kristina och Ludvig XIV 
b. Karl XII och Ludvig XVI  
c. Napoleon I och Karl XIV Johan 
d. Napoleon II och Oscar II 
e. Ingen av ovanstående 

 



100) Vilka parter skrev under det s k Saltsjöbadsavtalet 1938 (1 p) 
a. Samtliga politiska partier 
b. LO, SAF, PTK och SACO 
c. LO, SAF och statsminister Per Albin Hansson 
d. LO och SAF 
e. Ingen av ovanstående 

 

101) Vilka politiska partier ingick ursprungligen i den s k energiöverenskommelsen som 
antogs 2016? (2 p) 

a. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet 
b. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet 
c. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet 
d. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet 
e. Inget av ovanstående 
 

102) 2019 planerade Vita huset en sedvanlig hyllning av en grupp amerikanskor som särskilt 
utmärkt sig. I samband med det yttrade en av de berörda kvinnorna ”I’m not going to the f-
ing White House”. Vem var kvinnan? (1 p) 

a. Megan Rapinoe 
b. Nancy Pelosi 
c. Alexandra Ocasio-Cortez 
d. Roseanna Arquette 
e. Ingen av ovanstående 

 
103)  Vem är chefredaktör för Svenska Dagbladet? (1 p) 

a. Peter Wolodarski 
b. Alice Teodorescu Måwe 
c. Gunilla Herlitz 
d. Anna Careborg 
e. Ingen av ovanstående 

 
104)  I vilka länder var Gustavs Vasas sonson Sigismund Vasa regent 1592 -1599? (2 p) 

a. Lettland, Polen, Sverige 
b. Litauen, Sverige, Preussen 
c. Lettland, Litauen, Polen 
d. Litauen, Polen, Sverige 
e. Inget av ovanstående 

 
105)  Vad heter Rysslands utrikesminister? (1 p) 

a. Igor Ivanov 
b. Sergej Lavrov 
c. Dimitrij Medvedev 
d. Aleksej Kudrin 
e. Inget av ovanstående 

 



106) På Koreahalvön finns två stater, Republiken Korea och Demokratiska Folkrepubliken 
Korea. Vilken formell relation råder för närvarande mellan dessa stater? (1 p) 

a. De är i krig med varandra 
b. Det råder vapenstillestånd 
c. Det finns ett fredsavtal 
d. De har långt gående samarbete i syfte att bilda en union 
e. Inget av ovanstående 

 
107)  I vilket val till riksdagen fick alla kvinnor över 21 rösta för första gången i Sverige? (1p) 

a. 1917 
b. 1919 
c. 1921 
d. 1923 
e. Inget av ovanstående 

 
108)  Vad heter den danska statsministern? (1 p) 

a. Mette Fredriksen 
b. Lars Lökke Rasmusson 
c. Helle Thorning Schmidt 
d. Pia Kjaersgård 
e. Ingen av ovanstående 

 
109)  Det så kallade Bondetåget i Stockholm i Stockholm i februari 1914 samlade ca 30 000 

deltagare. Vem var det Bondetåget uppvaktade vid detta tillfälle och vad avsåg 
manifestationen? (2 p) 

a. Kung Gustaf V, stödet till jordbrukssektorn 
b. Statsminister Karl Staaf, försvarsutgifterna 
c. Statsminister Hjalmar Branting, stödet till jordbrukssektorn 
d. Kung Gustaf V, försvarsutgifterna 
e. Inget av ovanstående 

 
110)  Vem är ordförande i riksdagens utrikesutskott? (1 p) 

a. Karin Enström (m) 
b. Kenneth Forslund (s) 
c. Ann Linde (s) 
d. Hans Wallmark (m) 
e. Ingen av ovanstående 

 
111) Vad heter Saudiarabiens statschef? (1 p) 

a. Kung Salman Bin Abdul Aziz 
b. Kung Mohammed Bin Salman 
c. Kronprins Salman Bin Abdul Aziz 
d. Kronprins Mohammed Bin Salman 
e. Inget av ovanstående  



 
112)  Det franska parlamentet har två kamrar. Vad kallas dessa i svensk översättning? (2 p) 

a. Senaten och Kongressen 
b. Överhuset och Nationalförsamlingen 
c. Senaten och Nationalförsamlingen 
d. Överhuset och Kongressen 
e. Inget av ovanstående 

   
113) Malmö kommun har på senare tid haft en uppmärksammad våldsvåg, främst med 

skjutningar. Samtidigt visar statistik att brottsligheten i Malmö har gått ner, jämfört med för 
20 år sedan. Vem är kommunstyrelsens ordförande i Malmö? (1 p) 

a. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) 
b. Ilmar Reepalu (S) 
c. Torbjörn Tegnhammar (M) 
d. Sara Wettergren (L)  
e. Ingen av ovanstående  

 
114)  Byggnaden Rosenbad stod färdig i nuvarande skick 1902 och har sedan 1981 varit 

plats för statsministerns kontor. Byggnaden genomgår för närvarande en totalrenovering 
och statsministern huserar tillfälligt i annan lokal. Vem var huvudarkitekt för Rosenbad?     
(1 p) 

a. Gunnar Asplund 
b. Ferdinand Boberg 
c. Ivar Tengbom 
d. Ragnar Östberg 
e. Ingen av ovanstående 

                                                                                                          
115) Vem var Sveriges chefsförhandlare vid FN:s klimatmöte COP25 i Madrid? (1 p)  

a. Johanna Lissinger Peitz 
b. Isabella Lövin 
c. Annika Söder 
d. Mattias Frumerie 
e. Ingen av ovanstående 

 
116) Var ägde FN:s klimatmöte COP24 rum? (1 p) 

a. Katowice 
b. Paris 
c. Marrakesh 
d. Bonn 
e. Inget av ovanstående 

 
117)  Vad är en grip? (1 p) 

a. En blandning av häst och människa 
b. En blandning av åsna och häst 
c. En blandning av lejon och örn 
d. En blandning av hund och varg 
e. Inget av ovanstående 



 
118) Vilka makter stod mot varandra i slaget vid Thermopyle? (1 p) 

a. Athen och Sparta 
b. Persien och Grekland 
c. Rom och Germanien 
d. Karthago och Rom 
e. Ingen av ovanstående kombinationer 

 
119) När skedde the Boston Tea Party? (1 p) 

a. 1698 
b. 1722 
c. 1765 
d. 1773 
e. Inget av ovanstående 

 
120) Vilket år startade det första opiumkriget mellan Storbritannien och Kina? (1 p) 

a. 1799 
b. 1809 
c. 1829 
d. 1839 
e. Inget av ovanstående 

 
121) Vilken av dessa är basen för IMF:s verksamhet? (1 p) 

a. Särskilda dragningsrätter 
b. Dollar 
c. Speciella dragningsrätter 
d. ECU 
e. Inget av ovanstående 

 
122) Vilken organisation har flest medlemsländer: WTO, UNESCO eller Världsbanken? (1 p) 

a. UNESCO 
b. WTO 
c. Världsbanken 

 
123) Placera länderna i rätt ordning efter storlek på BNP år 2018. (Källa: WEF, IMF) (2 p) 

a. Japan, Tyskland, Indien, Brasilien, Kanada 
b. Tyskland, Japan, Indien, Brasilien, Kanada 
c. Japan, Tyskland, Brasilien, Indien, Kanada 
d. Tyskland, Japan, Brasilien, Kanada, Indien 
e. Inget av ovanstående 



 
DEL 4. SPRÅKPROV FÖR “TREDJE SPRÅK” 

● Du som angett franska, ryska, spanska eller tyska som tredje språk ska göra en 
sammanfattning på detta språk av den bifogade svenska texten (bilaga 1). 
Sammanfattningen bör vara max ca 200 ord. 

● Du som har angett arabiska (bilaga 2) eller mandarin (bilaga 3) som tredje språk 
ska göra en sammanfattning på svenska av texten på arabiska respektive mandarin. 
Sammanfattningen bör vara max ca 200 ord. 



 
Artikel på svenska 
 

Publicerad på regeringen.se 27 november 2019  

 

Diplomatprogrammet ger tillgång till en 
diplomatisk verktygslåda - med erfarenhet 
kommer fingertoppskänsla  
Diplomatprogrammets nya rektor Gufran Al-Nadaf har arbetat på UD i 22 år. Att få vara 
med om att lotsa nya kollegor in i diplomatyrket, gruppdynamik och att jobba med olika 
typer av människor, är det som lockar henne till uppdraget som rektor.  

– Det är så roligt att nu ha fått denna tjänst! Jag ser fram emot att leda och samtidigt utvecklas 
tillsammans med alla blivande diplomater. 

Representativitet, flexibilitet och goda sakkunskaper 

Närvaron på sociala plattformar är numer en del av den offentliga diplomatin i och med 
digitaliseringen i vårt samhälle. Även annonseringen till diplomatprogrammet sker via sociala 
medier idag. Utöver detta, ser Gufran Al-Nadaf att yrket fortsatt handlar om vilka färdigheter 
en diplomat bör ha: 

– Det här är ett traineeprogram som ska förbereda diplomater för tjänstgöring i Sverige och 
utomlands. Det som krävs är att vara en god representant för Sverige, vara flexibel, ha 
relevanta sakkunskaper och vara duktig på språk samt interkulturell förståelse. Du bör också 
vara prestigelös och kunna ställa upp på de vitt skilda arbetsuppgifter som ingår i 
diplomatyrket. Det är allt från konsulär service till att företräda eller förhandla för Sverige i 
internationella sammanhang. 

Programmet ger de antagna möjligheten att öka sin kompetens i det diplomatiska hantverket. 
Utöver sakkunskap, ägnas också fokus åt personlig utveckling. Att vara diplomat kräver 
fingertoppskänsla för hur man, som representant för Sverige, bör föra sig i olika sammanhang 
– ofta kommer det med lite mera erfarenhet. Gufran Al-Nadaf betonar att den livsstil som följer 
med diplomatyrket också förutsätter ödmjukhet: 

– Det är viktigt att inte tappa bort sig själv, och att vara medveten om den verklighet som råder 
i det land där man verkar. Det är den verkligheten som diplomaten ska känna till och 
rapportera om. Som representant för Sverige är det också viktigt att hela landet representeras, 
från Luleå till Tensta och Skåne. 

 



Ett helhetsperspektiv på mångfald 

I sin nya roll understryker Gufran Al-Nadaf att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp när det gäller 
mångfald: 

– Mångfald handlar om stad, land, olika socioekonomiska förutsättningar och erfarenheter. 
Just nu har vi exempelvis en viss övervikt av sökande från södra Sverige. Det är bra – för vi 
ska inte vara Stockholmsfixerade. Jag vill gärna uppmana personer från mellersta och norra 
Sverige att söka till diplomatprogrammet! 

Grundkravet för ansökan är akademisk examen, viss internationell erfarenhet och goda 
språkkunskaper. Av dem som söker är många jurister, ekonomer eller statsvetare, något som 
hon tänker kan breddas på sikt: 

– Det sägs ibland att man bör vara en ingenjör för att klara av att hantera diplomatyrkets alla 
områden. Tänk om just ingenjörer, psykologer eller läkare ville söka sig till programmet! Vi 
behöver personer från alla delar av samhället. Det kommer att berika yrket. 

Interaktivitet och studiebesök 

På diplomatprogrammet föreläser medarbetare på Utrikesdepartementet och 
Regeringskansliet, och representanter från myndigheter samt civilsamhälle. Utbildningen 
består av åtta moduler, däribland Sverigekunskap, utrikes- och säkerhetspolitik, mänskliga 
rättigheter och demokratifrågor, ekonomi och handel samt färdigheter såsom 
förhandlingskunskap och nätverkande. Som rektor vill Gufran Al-Nadaf lyfta fram de 
interaktiva momenten i utbildningen. Det är utanför Utrikesdepartementets väggar, på 
studiebesök runtom i Sverige och utomlands, som man får en bättre förståelse för vad man 
ska använda de verktyg som man får på diplomatprogrammet, menar hon. 

– Diplomatprogrammet är ju ett sätt att ge dipparna en diplomatisk verktygslåda. De kommer 
inte på 14 veckor kunna lära sig allt som man lär sig under en livstid som diplomat, men de får 
verktygen för att kunna utföra ett bra jobb. Den nya läroplanen och de nya kunskaperna 
tillgodoser just dessa aspekter. Jag har haft mycket skickliga företrädare och är stolt över det 
jag nu får förvalta. När jag började arbeta på Utrikesdepartementet, trodde jag att jag skulle 
stanna i några år. Nu, över 20 år senare, får jag den stora förmånen att leda 
diplomatprogrammet som jag en gång själv gick, men som idag ser helt annorlunda ut, säger 
Gufran Al-Nadaf. 
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Artikel på mandarin 
 
Publicerad på www.cankaoxiaoxi.com 
 

     高学费逼美国学生赴墨求学 美墨边境 

     出现“反向留学潮” 

 参考消息网 12 月 14 日报道 西媒称，美国与墨西哥边境出现反向留学潮，大学

生每天过境去墨西哥上学以便能不负债完成学业。 

据《西班牙人报》网站 12 月 8 日报道，像所有边境地区一样，美国加利福尼亚

州南部充满了对比和矛盾。每天在边境墙的一侧，数百中美洲移民渴望穿越隔离墙去

寻找美国梦，而在另一侧也有数百美国年轻大学生通关前往墨西哥。他们在那里上大

学，为的是不必负债就能完成学业获得学位。 

报道称，丽贝卡是 337 名决定在墨西哥北部接受高等教育的美国学生之一，她可

以负担得起那里的学费。这名 19 岁的女孩在美国出生，居住在圣迭戈。她每天早晨

六点起床，离家过境到墨西哥蒂华纳的一所私立大学上课，在那里她可以获得英语国

际商务学位，该学位得到加利福尼亚州学位机构承认。 

报道称，从 20 世纪 80 年代末到今天，美国大学学费增长是该国通货膨胀率的 4

倍。据《纽约客》报道，估计美国有 4500 万人因上大学而负债，负债总额约为 1.5

万亿美元。 

此外，根据皮尤研究中心的数据，在 30 岁以下的成年人中，约有三分之一负有

大学贷款，这个比例在拥有本科或更高学位的年轻人当中更上升到 49%。 

报道称，由于学费较低，许多美国人考虑去加拿大上大学拿学位。与美国一所私

立大学平均每年花费 7 万美元（1 美元约合 7 元人民币）相比，加拿大公立大学提供

的英语优质教育每年费用只有 8000 到 1.5 万美元。但加拿大距美国加州很远，而墨

西哥与加州则仅隔一堵墙，非常方便。 

http://www.cankaoxiaoxi.com/china/20191214
http://www.cankaoxiaoxi.com/china/20191214
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丽贝卡就读的塞蒂斯大学校长费尔南多·莱昂·加西亚回忆说，“来我们这里上学

的需求逐渐增长”。后来该校又得到美国高等教育认证机构的认证，国际商务和工业

工程学这两门专业的学位与加州所有大学一样有效，使美国学生来此求学的兴趣进一

步提高。 
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