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Sverige är neutralt
När världskriget började
hade Sverige sagt
att vi ville vara neutrala.
Vi ville inte blanda oss i
om det blev krig i något annat land.
Men vi skickade ändå krigsmateriel
till Finland.
Den svenska regeringen
måste också gå med på
att låta tyska soldater resa
mellan Norge och Tyskland
genom Sverige.

Den här bilden och texten användes
för att påminna om vår tystnadsplikt.

Men trots allt detta
kunde Sverige
hålla sig utanför kriget.

Svensk militär bevakar tyska soldater som transporteras genom Sverige.
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1940-talet

Paul McCartney, George Harrison,
Ringo Starr vid trummorna och John Lennon i Beatles.

Beatles
Popgruppen Beatles
bestod av fyra pojkar
från hamnstaden Liverpool
i England.

1960-talet

I gruppen fanns John Lennon,
Paul McCartney, George Harrison
och Ringo Starr.
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Muren som delat Berlin mellan öst och väst
började raseras i november 1989.

Östtyskland
I Östtyskland anordnades
massdemonstrationer
mot kommunistpartiet
i slutet av 1989.
Då avgick regeringen oväntat
och den 9–10 november
började Berlinmuren rivas.

Nu återförenades Västtyskland
och Östtyskland till ett land.
De hade varit två skilda länder
sedan andra världskriget.

Det var den mur
som Östtysklands ledare
hade låtit bygga 1961.
Den hade byggts
för att hindra östtyskar
att ta sig över till västsidan.

I Ungern skedde något liknande.
Här ombildades kommunistpartiet
till ett socialistparti.
Fria val hölls våren 1990.
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Ungern

1980-talet

Klimatfrågan
Klimatet på jorden
har blivit en mycket viktig fråga.
Forskare talar om global uppvärmning
och säger att all koldioxid
som vi släpper ut ändrar klimatet
och gör jorden varmare.
Koldioxid bildas
då man bränner fossila bränslen
som kol och olja.
När jorden blir varmare
smälter de stora isarna vid polerna
och havsytan stiger.

Förenta Nationerna (FN)
tror att en del länder får så lite regn
att man inte kan odla växter där.
Andra länder kommer att få
för mycket nederbörd.
Alla länder måste använda mindre
kol och olja för att rädda jorden.
Solkraft och vindkraft
släpper inte ut koldioxid.
Sverige bygger många vindkraftverk.
Man bygger hus som man värmer
upp med solvärme eller bergvärme.

Isbjörnar på smältande isflak

111

2000-talet
xx-talet

