
n Tyskland anföll Norge
under andra världskriget.
De tog makten i landet.

Nazisterna hade makten  
i Tyskland. De tyckte att 
judar var mindre värda  
än andra. Nazisterna dödade 
judar i stora läger i Polen
och i Tyskland.

Nazisterna tog judar
som fångar i Norge också.
Över 800 judar blev skickade
från Norge för att dö
i nazisternas läger.

Men det fanns judar i Norge
som klarade sig från
att bli skickade till läger.
En del blev räddade av att
människor vågade hjälpa dem.

Anna Florén vet mycket
om judarnas historia i Norge.
Hon jobbar på Voksenåsen.
Det är ett museum i Norge om 

Hon berättar om 
judars historia i Norge

Ingången till nazisternas läger Auschwitz. 

En bild från år 1942. Judar blir körda med båtar från Norge. 
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Militärer tog makten
n Militärer har tagit makten i landet 
Burkina Faso. De har gjort en kupp.
De har låst in presidenten, stängt riksdagen 
och stängt landets gränser.
 
Många tror att det beror på vad 
som händer i norra Burkina Faso.
Där finns det islamistiska grupper  
med vapen. De krigar mot militärerna.

Burkina Faso ligger i västra Afrika.

Kris för Boris Johnson
n Det är kris för Storbritanniens
ledare Boris Johnson.
Många britter vill att han ska sluta.

Det har varit flera fester
i Boris Johnsons hus under 
tiden med viruset corona.
Samtidigt har Storbritannien
haft regler om att många  
människor inte ska träffas 
inomhus.

Gravid kvinna dog i Polen
nEn gravid kvinna har dött
i landet Polen. Hon skulle få tvillingar.
Men ett av barnen i magen dog.

För ett år sedan bestämde regeringen
om hårda lagar för abort. Nästan ingen 
kvinna får göra abort i Polen.  
Kvinnan fick vänta en vecka på  
att göra abort. Då hade det andra barnet 
också dött. Sedan dog kvinnan.  
Hennes familj tror att det beror på att 
läkarna väntade för länge med abort. 

Protester i Mexiko
n Den senaste tiden har tre journalister 
blivit mördade i landet Mexiko.

Förra veckan var det stora 
protester mot morden.
Människor i flera städer
gick ut för att protestera.

Sedan december år 2018  
har över 50 journalister  
blivit dödade i Mexiko.  
Nästan inga brott har blivit lösta.

De senaste åren har forskare upptäckt 224 nya
växter och djur. De har inte varit kända tidigare.
Grodan med det stora huvudet är ett av djuren. 
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Boris Johnson.

Ett ljus för 
journalisterna.

Förintelsen hände under  
andra världskriget.

Kriget var mellan
åren 1939 och 1945.

Tyskland krigade mot många 
andra länder.

Nazisterna hade makten  
i Tyskland.

Deras ledare hette Adolf Hitler.

Nazisterna dödade ungefär 
sex miljoner judar under kriget. 
Det kallas Förintelsen.

Förintelsen

tyskarnas mord på judarna.
Flera miljoner judar dödades
i det som kallas Förintelsen.

Anna Florén har fått
Micael Bindefelds pris i år.
Det är ett pris som går till 
någon som hjälper oss  
att minnas Förintelsen.

Priset är på 600 tusen kronor.
Anna Florén ska använda 
pengarna så att elever från 
svenska skolor får åka till 
museet där hon jobbar.
Hon hoppas att resorna
kan börja i april.

Hon vill berätta om judarna
som blev dödade i läger.
Och om judarna som kom
till Sverige och överlevde.

– Vi vill berätta historien för 
människor från Sverige. 
Vi tror inte att den här 
historien är så känd 
i Sverige längre.

Det säger Anna Florén.

Den 27 januari varje år
är det en särskild dag
då vi ska minnas Förintelsen.
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