
Nove besede z 2. strani

Nove besede z 8. strani
Državljanstvo: pripadnost določeni državi, kar vključuje tudi zakonske pravice in zaščito 

Odgovornosti: dolžnosti, stvari, za katere nekdo odgovarja

Človekove pravice: pravice, ki jih ima vsak človek

Demokracija: sistem oblasti, ki jo predstavljajo s strani ljudstva izvoljeni predstavniki 

Sprava: ponovna vzpostavitev prijateljskega odnosa po konfliktu 

Konflikt: resno nestrinjanje ali prepiranje, pogosto nasilno

Zatiranje: nasilno obvladovanje in nadzorovanje nekoga

Nove besede z 9. strani
Razseljeni: ljudje, ki so prisiljeni zapustiti dom zaradi vojne in preganjanja

Preganjanje: sovražnost in trpinčenje zaradi rase ali prepričanj 

Ostro: neprijetno grobo, kruto ali težko

Sklical: pripeljal ljudi skupaj, da sestankujejo 

Odvila: postopoma razvila ali razkrila

Nastanjeni: tisti, ki imajo zagotovljeno prebivališče 

Repatriirani: ljudje, ki so poslani nazaj v svoje prvotne države

Agencije: organizacije, ki nudijo določene storitve

Nove besede z 11. strani
Predsodek: vnaprej ustvarjeno mnenje (navadno negativno), ki ni podprto razumsko ali z
dejanskimi izkušnjami

Diskriminacija: nepravično obravnavanje ljudi zaradi njihove rase, vere, spola, starosti,
invalidnosti ali spolne usmerjenosti

Ustrahovanje: uporaba moči ali vpliva za zastraševanje ali siljenje nekoga v poslušnost

Strpnost: pripravljenost sprejeti mnenje ali obnašanje, ki nam ni všeč ali se z njim ne strinjamo

Zbadljivke: opazke, ki koga razjezijo, prizadenejo ali izzovejo
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Kolaboranti: ljudje v okupiranih državah, ki so pomagali nacistom

Ideologije: sistemi idej, ki lahko vplivajo na javno mnenje in vladne politike

Politike: dejanja, ki jih stori ali predlaga organizacija, kot je politična stranka

Etnične manjšine: skupine znotraj skupnosti, ki imajo drugačno kulturno tradicijo kot večinsko
prebivalstvo

Ranljivi: tisti, ki potrebuje posebno zaščito pred napadom ali poškodovanjem

Grešni kozli: ljudje, ki so po krivem obdolženi, kadar se zgodi kaj slabega

Geti: predeli mest pod nadzorom nacistov, kjer so bili prisiljeni živeti Judje
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POZITIVNE

Raznolikost: razpon različnih lastnosti in značilnosti

Zatočišče: varen kraj in zavetje pred preganjanjem, nevarnostjo ali težavami

Spoštovanje: upoštevanje čustev, želja ali pravic drugih

Strpnost: pripravljenost sprejeti mnenje ali obnašanje, ki nam ni všeč ali se z njim ne
strinjamo

Vključenost: vključevanje vseh, brez izključevanja kogarkoli ali kateregakoli dela
družbe

Prijaznost: zmožnost biti prijazen, radodaren in uvideven

Azil: državna zaščita, odobrena ljudem, ki zapustijo svojo državo kot politični
begunci

Varnost: stanje brez nevarnosti ali groženj

NEGATIVNE

Rasizem: škodovanje nekomu, ki pripada drugi rasi, kulturi ali etničnosti

Preganjanje: sovražnost in trpinčenje zaradi rase ali prepričanj

Ksenofobija: sovraštvo ali predsodki do ljudi iz drugih držav ali kultur

Diskriminacija: nepravično obravnavanje ljudi zaradi njihove rase, vere, spola,
starosti, invalidnosti ali spolne usmerjenosti

Izključenost: odrekanje dostopa do določenega kraja, skupine ali privilegijev

Genocid: načrten poboj večje skupine ljudi določene narodnosti ali etnične skupine

Projekt Krokus – Priročnik za učitelje
Prenos pozitivnih/negativnih besed (z 11. strani)
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Prenos zastav držav članic Evropske unije (do leta 2019)
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Države članice leta 2019 (28)
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