
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

    

 

 

 
 
Hej, 
 
 
Den här undersökningen vänder sig till dig som i år går i gymnasieskolans första eller 
tredje klass. Undersökningen riktar sig till cirka 9 000 elever i cirka 400 utvalda klasser 
från 200 gymnasieskolor i Sverige.  
 
Du går i en av de utvalda klasserna och det har stor betydelse att du deltar i 
undersökningen och besvarar frågorna i formuläret.   
 
Undersökningen handlar bland annat om hur du och andra ungdomar ser på andra 
människor och tänker kring etniska, religiösa och kulturella frågor men också om hur du 
ser på dig själv och på framtiden.  
 
Din medverkan är frivillig men mycket viktig för studien då du inte kan ersättas av 
någon annan elev. 
 
Undersökningen genomförs i samarbete med Statistiska centralbyrån som finns på 
plats och som du lämnar den besvarade blanketten till.  
 
SCB:s representant samlar klassens svar i en speciell kartong. Kartongen 
skickas med post till SCB i Örebro där materialet databearbetas. Efter 
bearbetningen tas alla kopplingar till individer bort. Ingen person på skolan har 
möjlighet att läsa dina svar och SCB ser till att Forum för levande historia inte får 
några uppgifter om namn eller personnummer. Rapporten från undersökningen 
redovisar resultaten i tabeller där inga individer kan urskiljas. Vi garanterar fullständig 
sekretess. 
 
SCB kommer att komplettera svaren från frågeblanketten med data från SCB:s register 
över totalbefolkningen (RTB). SCB kommer att göra områdesbeskrivningar där skolan 
ligger och där du bor. Dessa beskrivningar kan på inget sätt peka ut enskilda personer. 
 
Forum för levande historia är en statlig myndighet som har i uppdrag att stärka 
människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde och främja arbetet med 
demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.  
 
Tack för din medverkan 
 
 
Forum för Levande Historia Statistiska Centralbyrån 
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Klassbeteckning   

 
 
 

 
Vad har du för personnummer?  
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Använda kulspetspenna med svart eller blå färg, inte röd. Använd inte blyertspenna! 

 Skriva tydliga siffror: 

 Skriva  tydliga och STORA bokstäver: 

 Markera dina svar med kryss, så här 

 Om du vill ändra ditt svar, täck hela rutan: 

 Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade raderna/boxarna            
eller om du vill förklara/förtydliga något: 
 
- skriv inte mellan eller i närheten av svarsrutorna 
- skriv i stället på eventuell kommentarsida 

Instruktioner: 

Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig 
därför tänka på att: 

och INTE så här 
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V1 Hur trivs du i området där du bor? 

 Mycket 
dåligt 

Ganska 
dåligt 

Ganska bra Mycket 
bra 

  

 1 2 3 4   

       

V2 Skulle du vilja stanna kvar i området där du bor när du blir vuxen eller skulle du vilja flytta 
någon annanstans?  

1  Jag vill stanna 
2  Jag vill flytta 
3  Vet inte 

V3 Har du några vänner i området där du bor? 

 Nej Ja, en Ja, några Ja, många   
 1 2 3 4   

       

V4 Har du en stadig pojkvän eller flickvän?  

1  Nej 
2  Ja, pojkvän 
3  Ja, flickvän 

V5 Om du svarat ja, var har flick-/pojkvännen sin bakgrund? 

1  I Sverige 
2  I övriga Norden 
3  I övriga EU eller Nordamerika 
4  Utanför EU och Nordamerika 
5  Vet inte 
6  Jag struntar i vilken bakgrund hon/han har 

 Har du någon vän som har följande bakgrund: 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Nej, ingen Ja, en Ja, ett par Ja, flera   
  1 2 3 4   

V6  Afrikansk       

V7  Arabisk       

V8  Finsk       

V9  Judisk       

V10  Latinamerikansk       

V11  Muslimsk       

V12  Romsk (”zigensk”)       

V13 vensk S       
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V14 Har du någon vän som är fysiskt eller psykiskt funktionshindrad (handikappad)? 

1  Nej 
2  Ja 

V15 Har du någon vän som är homosexuell? 

1  Nej 
2  Ja 
3  Inte vad jag vet 

 Vilka egenskaper tycker du är viktiga för att du ska respektera en människa mycket? 
Markera med ett kryss på varje rad. 

Att personen … 

  Mycket 
oviktigt 

Ganska 
oviktigt 

Ganska 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

  

  1 2 3 4   

V16 … tänker kritiskt       

V17 … är modig       

V18 … vågar visa känslor       

V19 … tar initiativ       

V20 … är klok       

V21 … är generös       

V22 … är fysiskt stark       

V23 … är djupt troende       

V24 … är mycket självständig       

V25 … aldrig sviker       

V26 … har massor av humor       

V27 … vågar ta strid       

V28 … står för sina åsikter       

V29 … är snygg       

V30 … är väldigt intelligent       

V31 … är en kändis       

V32 … är en stark ledare       

V33 … är hjälpsam       

V34 … är oberoende av andra       

V35 ... är orädd för konflikter       

V36 … älskar sitt hemland       
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V37 Om du skulle få problem, t ex drabbas av sjukdom eller sorg, har du någon att tala 
med/vända dig till? 

1  Nej 
2  Ja, en god vän 
3  Ja, familjen 
4  Ja, annan vuxen 
5  Vet inte 

V38 Hur trivs du i din klass? 

1  Mycket dåligt 
2  Ganska dåligt 
3  Ganska bra 
4  Mycket bra 

 Vilka skolämnen tycker du bäst om? 
Du kan markera flera ämnen. 

V39 1  Matte 
V40 1  Språk 
V41 1  Idrott 
V42 1  Slöjd 
V43 1  Biologi/fysik/kemi/geografi 
V44 1  Religion 
V45 1  Samhällskunskap/ historia 
V46 1  Teknik 
V47 1  Bild 

V48 1  Annat: 
 

V49 1  Har inget ämne jag tycker bäst om 

V50 Är det lugnt i klassrummet på lektionerna? 

1  Nej, aldrig 
2  Ja, ibland 
3  Ja, för det mesta 
4  Ja, alltid 

V51 Tycker du att dina lärare försöker få er att tänka kritiskt?  

1  Nej, ingen 
2  Ja, någon 
3  Ja, flera 
4  Har inte tänkt på det 
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 Har du någon gång under din skoltid fått undervisning om: 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Nej, ingen 
alls 

Ja, lite Ja, en hel 
del 

Ja, mycket Kommer 
inte ihåg 

  1 2 3 4 5 

V52 Buddhism      

V53 Hinduism      

V54 Islam      

V55 Judendom      

V56 Kristendom      

V57 Sveriges nationella minoriteter 
(samer, judar, romer, Tornedals- och 
Sverigefinnar)      

V58 FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna      

V59 Terrorism      

V60 Rasism och främlingsfientlighet      

V61 Nazisternas massmord på judar 
(Förintelsen)      

V62 Nazisternas massmord på andra 
folkgrupper (t ex romer)      

V63 Brott mot mänskligheten under 
kommunistiska regimer      

V64 Slaveri och kolonialism      

V65 Svensk rasbiologi      

V66 Har det förekommit att främlingsfientliga, rasistiska eller nynazistiska grupper kommit till din 
skola och t ex delat ut flygblad?  

1  Nej, inte vad jag vet 
2  Ja, någon gång 
3  Ja, flera gånger 
4  Ja, många gånger 

V67 Har du hört elever säga negativa saker som ”bögjävel”, ”jävla jude”, ”jävla blatte”, ”jävla arab”, 
”hora” och liknande till andra i din skola? 

1  Nej, aldrig 
2  Ja, någon gång 
3  Ja. ganska ofta 
4  Ja, mycket ofta 

V68 Har du sett ungdomar från din skola dricka sig fulla? 

1  Aldrig 
2  Någon gång 
3  Ganska ofta 
4  Mycket ofta 
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V69 Förekommer mobbing i din skola? 

1  Nej, inte vad jag vet 
2  Ja, någon gång 
3  Ja, ganska ofta 
4  Ja, mycket ofta 

V70 Har du själv blivit utsatt för någon form av mobbing (inklusive nätmobbing)? 

1  Nej, aldrig 
2  Ja, en gång 
3  Ja, flera gånger 
4  Ja, många gånger 

 Tycker du att alla människor i världen … 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Nej Tveksamt Ja, till viss 
del 

Ja, absolut Har ingen 
uppfattning 

  1 2 3 4 5 

V71 ... ska ha rätt att gifta sig med  
vem de vill?      

V72 … ska ha rätt till fri skolutbildning?      

V73 … ska ha rätt att ha vilken religion 
de vill?      

V74 … ska ha rätt till ett arbete?      

V75 … ska ha rätt att bo i vilket land  
de vill?      

 Tycker du att alla människor i Sverige … 

  Nej Tveksamt Ja, till viss 
del 

Ja, absolut Har ingen 
uppfattning 

  1 2 3 4 5 

V76 ... behandlas jämlikt?      

V77 … har samma möjligheter?      
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 Tycker du … 

  Nej Tveksamt Ja, till viss 
del 

Ja, absolut Har ingen 
uppfattning 

  1 2 3 4 5 

V78 ... att de flesta människor i Sverige 
försöker vara snälla mot andra?      

V79 … att det går att lita på de flesta 
människor i Sverige?      

V80 … att det är bra för Sveriges ekonomi 
att människor från andra länder 
kommer hit och bosätter sig?      

V81 … att det är bra för Sveriges kulturella 
liv om människor från andra länder 
kommer hit och bosätter sig här?      

V82 … att det är viktigt att Sverige ger 
bistånd till fattiga länder?      

V83 … att Sverige borde tillåta människor 
från de fattigare länderna utanför 
Europa att komma och bo här?      

V84 … att demonstrationstillstånd bara ska 
ges till politiska partier som är för 
demokrati?        

V85 … att man ska förbjuda demonstra-
tioner som man vet leder till bråk?      

V86 … att nynazism är ett problem i 
Sverige idag?      

V87 … att rasism är ett problem i 
Sverige idag?      

 Ungefär hur många i Sverige tror du har följande bakgrund…. 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Högst 
20.000 

20.000-
50.000 

50.000-
100.000 

100.000-
500.000 

500.000-
1.000. 

000 

Över 
1.000. 

000 

Vet ej 

  1 2 3 4 5 6 7 

V88 … afrikansk        

V89 … amerikansk        

V90 … dansk        

V91 … engelsk        

V92 … muslimsk        

V93 … finländsk        

V94 … judisk        

V95 … latinamerikansk        

V96 … polsk        

V97 … romsk (zigensk)        

V98 … samisk        
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 Vilken uppfattning har du om människor med följande bakgrund? 
Markera på skalan från mycket positiv till mycket negativ, ett kryss på varje rad. 

  Mycket 
negativ 

    Mycket 
positiv 

Har ingen 
uppfattning 

  1 2 3 4 5 6 7 

V99  Afrikansk        

V100  Amerikansk        

V101  Arabisk        

V102  Israelisk        

V103  Irakisk        

V104  Iransk        

V105  Judisk        

V106  Kurdisk        

V107  Muslimsk        

V108  Palestinsk        

V109  Polsk        

V110 Romsk (Z  igensk)        

V111  Rysk        

V112  Somalisk        

V113  Samisk        

V114  Turkisk        

 Hur viktiga tycker du att de här sakerna är för att man ska kunna sägas vara ”svensk”? 
Sätt ett kryss på varje rad. 

  Mycket 
oviktigt 

Ganska 
oviktigt 

Ganska 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

  

  1 2 3 4   

V115 att man bott i Sverige minst fem år       

V116 att man har jobb och bostad i Sverige       

V117 att man fått svenskt medborgarskap       

V118 att man pratar svenska helt utan 
brytning     

  

V119 att man är född i Sverige       

V120 att man följer svensk kultur och 
svenska traditioner     

  

V121 att familjen/släkten bott minst två 
generationer i Sverige.     

  

V122 att familjen/släkten bott minst fem 
generationer i Sverige.     

  

V123 att det inte syns på utseendet att man 
har rötter i ett annat land     

  

V124 att man är kristen       

V125 att man respekterar svenskt 
statsskick och svenska lagar     
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V126 Vilket politiskt parti tycker du bäst om? 
Endast ett kryss. 

01  Centerpartiet 
02  Feministiskt Initiativ 
03  Folkpartiet 
04  Kristdemokraterna 
05  Miljöpartiet 
06  Moderaterna 
07  Piratpartiet 
08  Socialdemokraterna 
09  Sverigedemokraterna 
10  Vänsterpartiet 

11  Annat, skriv i rutan: 
 

12  Jag är inte intresserad av politik 

 Hur är ditt förtroende för följande yrkesgrupper och myndigheter? 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Inget alls Ganska litet Ganska 
stort 

Mycket stort Har ingen 
uppfattning 

  1 2 3 4 5 

V127 Arbetsförmedlingen      

V128 Journalister      

V129 Kommunalpolitiker      

V130 Lärare      

V131 Polisen      

V132 Präster/religiösa ledare      

V133 Riksdagspolitiker      

V134 Skolans rektor      
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 Nu presenterar vi ett antal påståenden som uttrycker åsikter människor kan ha. 
Markera om du håller med eller inte håller med dessa åsikter. 

  Håller inte 
med 

Håller delvis 
med 

Håller helt 
med 

Vet ej   

  1 2 3 4   

V135 ”Judarna har för stort inflytande i 
världen i dag.”     

  

V136 
nazismen och utrotningen av judar.” 
Det talas alldeles för mycket om 

    
  

V137 ”Att HIV oh AIDS drabbar så många 
homosexuella män är nog naturens 
straff för ett perverst levnadssätt.”     

  

V138 ”Invandrare i Sverige som kommit 
från länder utanför Europa ska 
återvända till sina hemländer.”     

  

V139 ”Det är mot naturens lagar att 
människor från olika raser får barn 
tillsammans.”     

  

 Håller du med om följande? 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Nej, absolut 
inte 

Nej, 
knappast 

Tveksam Ja, kanske Ja, absolut 

  1 2 3 4 5 

V140 Alla individer har lika stort 
människovärde      

V141 Man kan bli kompis med alla, oavsett 
var  kommer ifrån de      

V142 Sverige bör fortsätta att ta emot 
flyktingar      

V143 De flesta invandrade muslimer är nog 
laglydiga      

V144 En programledare i TV ska tillåtas 
bära slöja      

V145 Homosexuella ska få adoptera barn      

V146 Det ligger mycket sanning i 
påståendet ”judar är snåla”      

V147 De flesta muslimer vill bara leva på 
bidrag      

V148 Homosexualitet är en sjukdom      

   

”
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 Vad tänker du om du hör någon säga att … 
Markera för varje påstående om du instämmer eller tar avstånd. 

  Tar avstånd 
helt 

Tar avstånd 
delvis 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Har ingen 
uppfattning 

  1 2 3 4 5 

V149 ”Det skulle vara bra om man lät 
invandrare få förtur till jobb”      

V150 ”Rörelsehindrade har lika lätt att 
förstå som andra”      

V151 ”Det skulle vara helt okej att bo 
granne med en romsk (”zigensk”) 
familj”      

V152 ”När man har det bättre än andra, är 
det lätt att inbilla sig att man också är 
en bättre människa”      

V153 ”Svenskarna är mer fördomsfria och 
generösare mot flyktingar än andra 
nationaliteter”      

V154 ”Man kan säga ´jävla CP´ utan att 
ogilla CP-skadade”      

V155 ”Det är lika naturligt att vara 
homosexuell som heterosexuell”      

V156 ”Muslimska män förtrycker kvinnor 
mer än vad andra män gör”      

V157 ”På grund av Israels politik tycker jag 
allt mer illa om judar”      

V158 ”Man kan säga jävla bög utan att 
ogilla homosexuella”      

V159 ”Av alla religioner är islam den som 
mest naturligt leder till terrorism”      

V160 ”Invandrare som vill stanna i Sverige 
bör i sitt eget intresse bli så lika 
svenskarna som möjligt”      

V161 ”Romerna (”zigenarna”) utnyttjar 
sociala förmåner mer än andra”      

V162 ”Barn med ADHD ska för sin egen 
skull gå i specialklasser”      

V163 ”Det är bra om folk gifter sig enbart 
inom den egna kulturella gruppen”      

V164 ”Romerna ägnar sig åt kriminalitet i 
större utsträckning än andra 
människor i Sverige”      

V165 ”Alltför stor invandring från länder 
utanför Europa förstör den svenska 
kulturen”      
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 Hur lik dig är denna person? 
Här beskriver vi några personer. Läs och fundera om personen liknar dig. Ett kryss per rad. 

  Är väldigt 
mycket 
som jag 

Är som 
jag 

Är till viss 
del som 

jag 

Är lite 
grann 

som jag 

Är inte 
som jag 

Är inte 
alls som 

jag 
  1 2 3 4 5 6 

V166 Att komma på nya idéer och vara 
kreativ är viktigt för honom/henne. 
Han/hon tycker om att göra saker på 
sitt eget speciella sätt       

V167 Det är viktigt för honom/henne att 
vara rik. Han/hon vill ha mycket 
pengar och dyra saker       

V168 Han/hon tycker att det är viktigt att 
alla människor i världen behandlas 
jämlikt. Han/hon anser att alla bör ha 
samma möjligheter i livet       

V169 Det är viktigt för honom/henne att 
visa vad han/hon kan. Han/hon vill att 
människor ska beundra det han/hon 
gör       

V170 Det är viktigt för honom/henne att 
leva i en trygg omgivning. Han/hon 
undviker allt som skulle kunna 
äventyra hans/hennes säkerhet       

V171 Han/hon tycker om överraskningar 
och letar alltid efter nya saker att 
göra. Han/hon tycker att det är viktigt 
att göra många olika saker i livet       

V172 Han/hon anser att människor ska 
göra som de blir tillsagda. Han/hon 
tycker att människor alltid ska följa 
regler, även när ingen annan ser        

V173 Det är viktigt för honom/henne att 
lyssna på människor som är 
annorlunda än honom/henne själv. 
Även när han/hon inte håller med 
dem, vill han/hon ändå förstå dem       

V174 Det är viktigt för honom/henne att 
vara ödmjuk och anspråkslös. 
Han/hon försöker att inte dra till sig 
uppmärksamhet       

V175 Att ha kul är viktigt för honom/henne. 
Han/hon tycker om att "skämma bort" 
sig själv       

V176 Det är viktigt för honom/henne att 
fatta sina egna beslut om vad 
han/hon ska göra. Han/hon vill vara 
fri och inte vara beroende av andra        

V177 Det är mycket viktigt för 
honom/henne att hjälpa människorna 
omkring sig. Han/hon vill se till att de 
har det bra       
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V178 Att vara mycket framgångsrik är 
viktigt för honom/henne. Han/hon 
hoppas att människor ska erkänna 
hans/hennes prestationer       

V179 Det är viktigt för honom/henne att 
staten garanterar honom/henne 
skydd mot alla hot. Han/hon vill att 
staten ska vara stark så att den kan 
försvara sina medborgare       

V180 Han/hon söker äventyr och tycker om 
att ta risker. Han/hon vill ha ett 
spännande liv       

V181 Det är viktigt för honom/henne att 
alltid uppträda korrekt. Han/hon vill 
undvika att göra någonting som 
människor skulle säga är fel       

V182 Det är viktigt för honom/henne att få 
respekt från andra. Han/hon vill att 
människor gör som han/hon säger       

V183 Det är viktigt för honom/henne att 
vara lojal mot sina vänner. Han/hon 
vill engagera sig i människor som 
står honom/henne nära       

V184 Han/hon tycker verkligen att 
människor ska bry sig om naturen. 
Att värna om miljön är viktigt för 
honom/henne       

V185 Traditioner är viktiga för 
honom/henne. Han/hon försöker följa 
de seder som hans/hennes religion 
eller hans/hennes familj har lärt 
honom       

V186 Han/hon söker varje möjlighet att ha 
roligt. Det är viktigt för honom/henne 
att göra saker som gör honom/henne 
glad       

 Hur ofta eller sällan … 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Aldrig Ganska 
sällan 

Ganska ofta Mycket ofta   

  1 2 3 4   

V187 … känner du dig orättvist behandlad?       

V188 … känner du en ilska inom dig?       

V189 … känner du dig nöjd med dig själv?       
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V190 Till vilken tro, religion eller församling hör du? 
Endast ett kryss. 

1  Judisk 
2  Kristen katolsk 
3  Kristen svenska kyrkan  
4  Kristen frikyrklig 
5  Kristen ortodox 
6  Muslimsk shia 
7  Muslimsk sunni 

8  Annan, skriv i rutan: 
 

9  Ingen alls 

V191 Är du med i någon förening eller klubb? 

1  Nej 
2  Ja 

 Om du svarat ”ja”, vilken typ av förening eller klubb är det? 
Du kan kryssa för flera alternativ. 

V192  Politisk förening 
V193  Religiös förening/samfund 
V194  Kulturförening (t ex teater, musik) 
V195  Idrottsklubb 

V196  Annan förening/klubb: 
 

 Hur mycket av din fritid ägnar du åt följande saker: 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Aldrig Några 
timmar per 

månad 

Några 
timmar per 

vecka 

Någon 
timme per 

dag 

Flera 
timmar per 

dag 
  1 2 3 4 5 

V197 Idrottar      

V198 Spelar/övar musikinstrument      

V199 Spelar datorspel      

V200 Chattar på dator      

V201 Är på förening/klubb      

V202 Är ute med kompisar      

V203 Ser nyheter på TV      

V204 Läser dagstidning      

V205 Tar det lugnt hemma      

V206 Är hemma hos kompisar      
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 Hur viktigt är det för dig att uppnå följande saker i framtiden? 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Helt oviktigt Ganska 
oviktigt 

Ganska 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

  

  1 2 3 4   

V207 Få en hög chefsbefattning       

V208 Äga ett hus       

V209 Ha familj och barn       

V210 Bli känd i media       

V211 Bli framgångsrik inom ett yrke       

V212 Ha ett jobb (oavsett vilket) där jag 
trivs     

  

V213 Ta högskole- eller universitets 
examen     

  

V214 Tjäna mycket pengar       

V215 Ha ett jobb där man hjälper 
människor i fattiga länder eller andra 
som har det svårt     

  

V216 Hur ser du på dina möjligheter att förverkliga de saker som är viktiga för dig?  

1  Mycket små 
2  Ganska små 
3  Rätt så hyggliga 
4  Riktigt stora 

 Hur orolig är du för att följande saker ska hända i Sverige de närmaste fem åren? 
Markera med ett kryss på varje rad. 

  Inte alls 
orolig 

Lite orolig Ganska 
orolig 

Mycket 
orolig 

  

  1 2 3 4   

V217 Svårare för unga att få arbete       

V218 Svårare för unga att få bostadslån       

V219 Försämrad miljö       

V220 Ökad främlingsfientlighet       

V221 Mer statlig övervakning       

V222 Ökad invandring       

V223 Ökade klasskillnader       

V224 Krig       

V225 Terroristdåd       

V226 Annat, vad? 
Ange nedan: 
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V227 Vad planerar du göra året efter studentexamen?  

1  Fortsätta studera 
2  Söka jobb 
3  Ta en paus och jobba eller resa utomlands 

4  Bilda familj  
5  Har inga planer 

 
 

 

Tack för att du svarade på alla frågorna. 

V228 Skriv gärna vad du tycker om frågorna och frågeformuläret som du besvarat: 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

 

Är du flicka eller pojke? 

 

 

Flicka 

Pojke 
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 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
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