Nyelv: svéd

fok: közép

szöveg: 2.
Maximális pontszám: 20 pont

A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul.
A válaszokat olvashatóan, tollal írja. Ha hibát követett el, kérjük, tollal javítson, ne használjon
kifestőt vagy egyéb javítóeszközt.
1. Mit kezdtek el csütörtökön a tamilok és hol?
Malmöben kezdtek éhségsztrájkba (2p),
sem enni, (1p)
sem inni nem akarnak (1p).

4 pont

2. Kicsoda Jan Axelsson?
Ügyvéd (2),
a tamilok közül kettőnek (1p)
a jogi képviselője (1p).

4 pont

3. Hol találhatók jelenleg ezek a tamilok?
A bevándorlási hivatal (1p)
kórházrészlegének helységeiben (1p)
vannak bezárva (1p)
Malmöben (1p).

4 pont

4. Hova valósiak ezek a tamilok és minek voltak a tagjai?
A Sri Lanka-i Jaffna városából érkeztek (2p)
és a LITE nevű gerillamozgalom tagjai voltak (1p),
az úgynevezett „tamil tigrisek”-é (1p).

4 pont

5. Hol működik ez a szervezet?
A LITE mozgalom az ország északi és keleti részeit uralja (2p),
és a kormányerők ellen küzd (2p).

4 pont

SZKRIPT
Flera av de tamilska flyktingar som i torsdags påbörjade en mat- och vätskestrejk i Malmö var på
söndagen rejält medtagna.
Flera av de är sängliggande och orkar inte ta sig upp, säger advokat Jan Axelsson, ombud för två av
de asylsökande tamilerna.
För drygt två veckor sedan undsattes de 29 flyktingarna från Sri Lanka utanför Karlskrona.
Enligt Åke Mårtensson vid polisens gränskontroll i Malmö är dock tillståndet inte kritiskt för
någon.
Två personer fördes till sjukhus för lärarkontroll igår men är tillbaka. Sex av dem åt och drack te
igår kväll och idag mår alla efter omständigheterna ganska bra, säger Mårtensson.
Tamilerna befinner sig i Malmö, inlåsta i en av Invandrarverkets lokaler på Östra Sjukhuset, i
väntan på att deras asylansökningar ska prövas.

Efter att två av dem i torsdags fick besked om avvisning, började gruppen mat och vätskestrejka. I
fredags fick ytterligare sju besked om avvisning.
Enligt Jan Axelsson, som på söndagen hade telefonkontakt med en av sina klienter, är fem personer,
en kvinna och fyra män, svårt medtagna.
Det finns hela tiden personal på plats och blir någon sjuk får han läkarvård direkt, säger Åke
Mårtensson.
De tjugonio tamilerna, varav två kvinnor och resten män, kommer från staden Jaffna. De flesta av
dem har enligt egen uppgift, frivilligt eller under tvång, varit medlemmar i gerillarörelsen LITE, de
så kallade tamilska tigrarna.
Rörelsen LITE behärskar landets norra och östra delar och bekämpar de lankesiska
regeringsstyrkorna.

