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Besvara
frågorna!



InLEdnIng.
Läs texten med eftertanke.

”Att blicka åttio år tillbaka är det lätta
Och säga ”Vilka fega idioter alla var”
Så lätt att fatta vad som skulle va det rätta
På kvällen innan vi ska somna kommer alla smarta svar
Att lära oss av gamla misstag, aldrig glömma
Och låta bli att gå i samma gamla spår
Men du blir aldrig modig av att döma
Och ingen ska behöva döma oss om åttio år”

SPRÅK OCH TRAdITIOn.

1.  a) Vad är jiddisch?
    b) Vilka språkgrupper består jiddisch av?
    c) Vilket alfabet skriver man jiddisch med?

2.  Kan du nämna en judisk tradition?

3.  Vilka är de fem minoritetsspråken i Sverige?

FÖRdJUPnIng

- Jiddisch kallas i folkmun för ”mameloshn”. Vad 
betyder detta?

- I jiddisch finns ett ljud vi inte har i svenskan. 
Det betecknas ”kh” och uttalas, ja hur?



KRIg OCH FÖRInTELSE.

1.  Mellan vilka år sträckte sig andra världskriget?

2.  a) Hur många judar mördades under förintelsen?
  b) Kan du nämna andra grupper som var utsatta under kriget?

3. a) Vad är ett koncentrationsläger?
  b) Kan du nämna två koncentrationsläger som användes under förintelsen?

4.  Vad är ett getto?

5.  a) Under kriget deklarerade Sverige sig som neutralt. Vad innebar detta?
  b) Svenskarna uppmanades att leva efter uttrycket ”En Svensk Tiger”. Vad betydde  
 detta? 

nUTId OCH FRAMTId.

1.  Vad är mod för dig?

2.  Vad är civilkurage?

3.  Är det viktigt att bevara minoriteter och dess kulturer i Sverige idag? Diskutera.

VILL dU VETA MER?
Kunskap är bästa vapnet för att i framtiden förhindra liknande händelser. Lär dig mer genom att lyssna på dessa podcasts.

P3-dokumentär. Andra Världskriget, tyskbussarna, neutraliteten och Nordkalotten:
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/66449?programid=2519

P3-dokumentär. Folke Bernadotte och De Vita Bussarna:
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/267629?programid=2519

Poddtoppen, Överlevarna. Här får du träffa de som överlevde förintelsen:
https://poddtoppen.se/podcast/1287482909/overlevarna

FÖRdJUPnIng
-Vad menas med rättssäkerhet?

- Vad menas med mänskliga rättigheter?

- Vad var syftet med De Vita Bussarna?


