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Ta znak je ob vprašanjih, na
katera odgovoriš sam/-a.

Ta znak je ob vprašanjih, ki jih
rešujete v manjših skupinah.

Ta znak je ob vprašanjih,
na katera odgovarjate v
skupnem pogovoru vseh
učencev in učenke.

Vprašaj je ob vprašanjih
za preverjanje znanja in
razumevanja.

Besednjak
Tukaj so dodatno pojasnjeni
nekateri pojmi, ki so v
besedilu natisnjeni krepko
in v barvi poglavja.
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1.

Posameznik,
skupnost, država
Vsak človek je nekaj posebnega; razlikuje se od vseh drugih ljudi.
Po čem se ljudje med seboj razlikujemo? Vsakdo zase ve, kdo je
– kako pa drugim dokažemo, kdo smo? S katerimi dokumenti to
dokažemo in kje jih dobimo? Nismo samo posamezniki, temveč smo
člani različnih skupnosti: družine, šolskega oddelka, prebivalstva
nekega kraja, skupnosti slovenskih državljanov. Kako dokažemo,
da smo slovenski državljani? Nekateri posamezniki se v svojih
skupnostih počutijo zelo dobro, drugi imajo težave. Od česa je to
odvisno? Včasih pridemo v spor z drugimi člani skupnosti – kako
lahko spore razrešimo? Na vsakem koraku moramo paziti, da ne
prekršimo kakšnega pravila. Kdo določa pravila? Jih lahko kdaj kršimo?
Pogosto slišimo, da imamo v skupnostih – v šolskem oddelku, v
naši državi – vsi enake pravice in dolžnosti ter da o vsem odločamo
demokratično. Kaj pa sploh pomeni beseda ‚demokracija’? Pogosto
tudi slišimo, da nihče ne bi smel žaliti drugih samo zato, ker so
drugačni od večine ljudi. Vendar posamezniki vseeno to počnejo.
Zakaj? Včasih odrasli govorijo o vrednotah. Kaj pomeni ta beseda?
Vsakdo včasih premišljuje, ali je bilo tisto, kar je rekel ali storil svojemu
prijatelju ali prijateljici, prav? Je morda ravnal narobe in krivično? Za
takšno premišljevanje uporabljamo besedo etika, ki je tudi v naslovu
tega šolskega predmeta.
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1

Posameznik, skupnost, država

Kaj je osebna identiteta?
Gotovo so te že kdaj vprašali:
‚Kdo si?‘ To je vprašanje o tvoji
identiteti. Kaj je torej identiteta?
Identiteta je vse, kar poveš, ko te
vprašajo, KDO SI!
Kaj v takšnem primeru odgovoriš? Navadno poveš
svoje ime in morda še priimek. Tako drugemu
razkriješ svojo osebno identiteto.
Ljudje se drug drugemu predstavijo z imenom in
priimkom, da bi se med seboj spoznali. Ko nekaj
urejamo v uradih in ustanovah, pa se predstavimo
z uradnim dokumentom. Na primer, ko starši
vpišejo otroka v šolo, prinesejo s seboj izpis iz
posebne knjige v elektronski obliki, ki se imenuje
matični register. Ta izpis dokazuje otrokovo
identiteto. Dokument vsebuje informacije o starosti
in naslovu, njegovih starših in državljanstvu. Odtlej
bodo na šoli vedeli, kdo je otrok, ki se pri njih šola,
in komu dajejo spričevala. Morda bo učenec čez
mnogo let izgubil spričevalo. Odšel bo na šolo,
pokazal svojo osebno izkaznico in dobil kopijo
spričevala.

Ko se dojenček rodi, že ima identiteto. Osebje v
porodnišnici zapiše podatke o njem ali njej: ime
mamice, rojstni datum, težo. Dojenček in mamica
dobita okoli zapestja trakec, na katerem imata
isto številko. Tako dojenčka ne morejo zamenjati
z drugim dojenčkom.

V nekaterih naših dokumentih – v osebni izkaznici, potnem
listu – je fotografija, s katero posameznik dokaže, da je to res
njegov dokument. Pokazati ga moramo policistu, če ga od
nas zahteva; pokažemo ga uslužbencu v banki, ko dvigujemo
denar, ali na pošti, ko prevzemamo paket. Uslužbenci morajo
vedeti, komu izročajo denar ali paket.
Vsak otrok ima pravico do imena in priimka. To piše v Konvenciji
o pravicah otrok, ki jo je podpisala večina držav. Kaj bi se
zgodilo, če bi nekje v Sloveniji našli majhnega otroka, nikoli pa
ne bi našli njegovih bioloških staršev? Uslužbenci naše države

Nekateri najpomembnejši podatki o
posameznikovi identiteti so zapisani
na osebnih dokumentih, na primer na
osebni izkaznici. Osebno izkaznico
lahko dobi vsak državljan, tudi
osnovnošolec. Dobi jo na državni
ustanovi, imenovani upravna enota.
Ko mladostnik odrašča, mora seveda
zamenjati osebno izkaznico. Njegov
obraz se spreminja, tako da ga je čez
nekaj let po fotografiji težko prepoznati.

Na osebni izkaznici so samo osnovni podatki o osebi. Identiteto osebe pa določajo še drugi podatki, ki jih ni na
osebni izkaznici. Domisli se vsaj še treh takšnih podatkov!

6

bi morali poskrbeti, da bi dobil ime in priimek in s tem osebno
identiteto. Seveda pa bi morali tudi poskrbeti, da bi otrok
odraščal pri nadomestnih starših ali rejnikih.
Morda se ti zdi, da dokumenti, s katerimi lahko
dokažeš, kdo si, niso zelo pomembni. Vendar pomisli:
na svetu je veliko otrok, ki so zaradi vojn, nesreč ali
revščine ločeni od staršev in nimajo dokumentov, da
bi dokazali, kdo so. Nikamor se ne morejo vpisati, niti
v šolo ne. Ne morejo k zdravniku. Ko odrastejo, se ne
morejo zaposliti ali najeti stanovanja.
Vse, kar je bilo doslej povedano, se nanaša na
uradni del osebne identitete, na identiteto, ki jo
dokazujemo z uradnimi dokumenti. Seveda pa je
vsak od nas – ne glede na uradne dokumente –
predvsem enkratno človeško bitje. Vsak od nas je s
svojimi sposobnostmi, mislimi, željami in čustvi nekaj
posebnega, drugačen je od vseh drugih ljudi. Tisti,
ki nas res dobro poznajo – starši, drugi sorodniki,
prijatelji – nas nikoli ne bi mogli zamenjati s kom
drugim. Za to ne potrebujejo dokumentov.
Vsakemu novorojenčku ob rojstvu dodelijo Enotno
Matično Številko Občana (EMŠO). V tej številki je skrit
tudi datum rojstva novorojenčka. Te podatke vnesejo v matični register. Vanj vpisujejo tudi druge podatke o vsakem
posamezniku, kot so podatki o zakonski zvezi in razvezi ali o spremembi imena državljana Republike Slovenije. Izpisek
iz matičnega registra o rojstvu potrebujemo za vpis v osnovno šolo, za poroko in nekatere zaposlitve.

V nekaj stavkih napiši, kaj bi povedal/-a o sebi, če bi te nekdo
vprašal: »Kdo si?« Po čem se razlikuješ od vseh drugih ljudi?

2

Je identiteta odvisna tudi od članstva v
skupinah?
Ko nas vprašajo ‚Kdo si?‘, včasih povemo več
kot samo svoje ime. Povemo, da hodimo na to
ali ono šolo, delujemo v nekem društvu, smo
zaposleni v nekem podjetju. Prepričani smo
Prijatelji, ki so veliko skupaj, si
po svojem obnašanju in navadah
postanejo precej podobni. Pod
vplivom prijateljev se malce
spremenimo. Občutek imamo, da
pripadamo prijateljski skupini. Z njo
se poistovetimo ali identificiramo.
Člani skupine ‘držijo skupaj’, tako kot
fantje na tej risbi (vsi skupaj bodo
prevzeli krivdo za razbito okno).

Besednjak
Identiteta – posebnost,
drugačnost neke posamezne osebe;
vse, kar je značilno le za določeno
osebo in za nikogar drugega.
Konvencija o pravicah otrok
– konvencija je dogovor, v tem
primeru dogovor med državami
o tem, katere pravice imajo vsi
otroci na svetu.
Biološka starša – moški in
ženska, ki sta spočela otroka.
Nadomestni starši – par, ki
namesto bioloških staršev za
vedno sprejme in vzgaja otroka,
torej dejansko prevzame vse
naloge staršev.
Rejnik – kdor za plačilo vzame v
popolno oskrbo tujega otroka.
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torej, da je v različnih skupnostih del naše identitete, torej
del odgovora na vprašanje, kdo smo. Vsakdo je član ene ali
več človeških skupnosti. V prvih letih življenja smo tesno
povezani predvsem s svojo družino. Kasneje se povezujemo
še z drugimi skupnostmi. Otroci postanejo člani skupine
sošolcev in sošolk, ki hodijo v isti šolski oddelek. Postanejo
člani/-ice krožkov in društev (računalniških, gledaliških itd.),
trenirajo s športnimi ekipami, pojejo v pevskih zborih itd.
Članstvo v takšnih skupinah spada k človekovi identiteti. Če
nas nekdo vpraša: ‚Kdo je učenka v modrem puloverju?‘, bomo
morda odgovorili: ‚To je Andreja iz 7. a‘
Vsakdo od vas je član/-ica različnih skupnosti, ki so večje od
družine. Navedi nekaj teh skupnosti! V pogovoru ugotovite, po čem
se te skupnosti razlikujejo od najmanjše človeške skupnosti, družine.

3

Je tudi to, da si dekle ali fant, del tvoje
identitete?

Posamezniki se lahko poistovetijo
tudi s skupino, ki navija za isti
športni klub. Članstvo v navijaški
skupini je del njihove istovetnosti
ali identitete. Na risbi so navijači
nogometnega kluba.

Tudi spol je del naše identitete. Čeprav se
udeleženci pogovora v spletni klepetalnici
ne poznajo med seboj, si vsakdo nekako
predstavlja, kdo je tisti, s katerim se pogovarja.
Če se pogovarjaš z osebo, ki se ti je predstavila z
ženskim imenom, se boš s to osebo pogovarjal/-la drugače, kot če
bi se ti predstavila z moškim imenom. Spol je del tvoje predstave
o tem, kdo je oseba, s katero govoriš.
Ljudje se delimo na dve veliki skupini, na ženske in moške. Med
spoloma so seveda telesne razlike. Vendar za vsako družbo velja,
da ljudje ne razlikujejo med spoloma samo zaradi telesnih razlik,
temveč tudi zato, ker ženskam pripisujejo drugačne lastnosti
kot moškim. Kakšne lastnosti pripisujejo enim in drugim, je delno
odvisno od dežele. Vsaj nekatere od lastnosti, ki jih v Sloveniji
pripisujejo dekletom, so drugačne od lastnosti, ki jih dekletom
pripisujejo na Japonskem, v Argentini ali v Egiptu.

Mnogi odrasli spodbujajo deklice,
da se igrajo drugače kot dečki.
Tudi oglasi ponujajo deklicam
drugačne video igrice kot fantom.
Prevladuje predstava, da morajo
biti v video igricah za fante bitke z
orožjem in telesni spopadi.

Na vodilnih položajih v gospodarstvu in politiki
je manj žensk kot moških. Vendar v političnih
ustanovah Slovenije in Evropske unije, katere
člani smo, ženske in moški delujejo enakopravno.
Na fotografiji so političarke in politiki, ki v eni od
evropskih ustanov razpravljajo o nekem vprašanju, ki
je pomembno za vse državljanke in državljane.
V dnevnem časopisu preglej prvo
stran. Tam so članki, ki govorijo
o politiki, podjetjih in ustanovah.
V teh člankih so omenjena imena
pomembnih ljudi. Preštej moška in
ženska imena. Katerih je več?
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Fantje in dekleta se delno razlikujejo tudi po tem, kateri šolski
predmeti so jim najljubši in katero snov se najraje in najuspešneje
učijo. Zelo zanimiv je podatek, ki je bil pridobljen tako, da so v
velikem številu držav z enakimi preizkusi znanja ugotavljali, koliko
znanja iz biologije in fizike imajo 13-letna dekleta in koliko
13-letni fantje. V vseh državah, ki so sodelovale, se je pokazalo, da
imajo pri tej starosti dekleta malce manj znanja iz fizike kot fantje,
iz biologije pa imajo malce več znanja kot fantje.
Katere lastnosti, ki jih pogosto pripisujejo dekletom, se razlikujejo od
lastnosti, ki jih pripisujejo fantom? Po skupinah oblikujte odgovore na ta
vprašanja. Potem naj skupine primerjajo svoje odgovore.

4

Kaj je državljanska in kaj narodnostna
identiteta?
Če te v tujini nekdo vpraša, kdo si, najbrž poleg
imena poveš, da prihajaš iz Slovenije. To pomeni,
da si, na primer, Peter ali Ana, poleg tega pa še
slovenski/-a državljan/-ka. Ne le ime, tudi
državljanstvo je del tvoje identitete.

Potrdilo o državljanjstvu je del
posebne elektronske knjige, v
katero so vpisani vsi državljani
Republike Slovenije. Vanjo kot
državljane Slovenije vpišejo
vse novorojenčke, katerih oba
starša sta državljana Republike
Slovenije ali pa je eden od
staršev slovenski državljan in
je bil otrok rojen na ozemlju
Republike Slovenije.

Poleg državljanske identitete imamo tudi narodnostno
identiteto. Ta je odvisna od tega, kateremu narodu pripadamo.
Medtem ko državljansko identiteto lahko dokažemo z uradnim
potrdilom, pa je narodnostna identiteta nekaj, kar sprejme človek
sam, največkrat že v otroštvu. Navadno je narodnostna identiteta
odvisna od tega, katere narodnosti sta starša, saj onadva vplivata
na otrokovo zavest o tem, kateremu narodu pripada. Vendar v tej
zvezi ni nekega trdnega pravila. Mnogi ljudje imajo starše in stare
starše, ki so različnih narodnosti. V tem in drugih primerih
je narodnostna opredelitev nekaj, o čemer se ljudje svobodno
odločamo.
Večina slovenskih državljanov se narodnostno opredeljuje
za Slovence. Vendar so mnogi slovenski državljani druge
narodnosti: italijanske, madžarske, hrvaške, srbske, bošnjaške,
albanske ali še katere.
V Konvenciji o pravicah
otrok je zapisano, da ima vsak
otrok pravico do državljanstva.
Zakaj pa je to tako pomembno?
V svetu je mnogo otrok, ki
nimajo državljanstva. Njihovo
življenje je silno težko. Nimajo
države, ki bi jih ščitila, jim
omogočila šolanje in nudila
zdravstveno pomoč.

Pogovorite se o naslednjih
vprašanjih: Katero
identiteto je mogoče
spremeniti (narodnostno,
državljansko)? Ali imajo
vsi ljudje narodnostno in
državljansko identiteto?
Če sta starša različnih
narodnosti, katere
narodnosti je otrok?
Poizvedi, ali je mogoče imeti
dvojno državljanstvo.

Vir: http://www.soros.org/initiatives/justice/focus/statelessness/
stateless-children-20110909#shed, dostopen 12.12.2011
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Kaj pomeni beseda ‚domovina‘?
Tako kot narodnosti tudi domovine ne
določa noben uradni dokument. Vendar imamo
vsi slovenski državljani skupno domovino,
Slovenijo. Slovencem so dolga stoletja vladali
tuji vladarji; vsiljevali so tuji jezik in podcenjevali
kulturo Slovencev. Zato je toliko večji dosežek, da smo končno
na svojem ozemlju ustvarili svojo državo, v kateri zdaj na
demokratičen način izbiramo oblast in sami odločamo o
tem, po katerih zakonih se bomo ravnali. Ljubezen do svoje
domovine lahko državljani pokažemo na mnogo načinov, med
drugim na naslednje načine: Seznanjati se moramo z zakoni, ki
veljajo za vse državljane enako, in te zakone spoštovati. Zakoni
namreč veljajo za vsakogar, pa če jih poznamo ali ne. Skrbeti
moramo za razvoj svojega jezika, slovenščine, in paziti, da ne
uporabljamo tujih izrazov namesto slovenskih. Zanimati se moramo
za dosežke slovenske kulture in znanosti. Če v naši družbi
opazimo nepravilnosti, moramo pokazati državljanski pogum –
javno opozoriti na nepravilnosti in zahtevati, da se odpravijo.

Že otroci čutijo posebno
povezanost s svojo državo
Slovenijo. Takšni povezanosti
rečemo domoljubje ali
patriotizem (o tem boste več
izvedeli še kasneje).

Takole je iz vesolja
videti ozemlje
naše domovine,
Republike
Slovenije. Sliko je
posnel satelit. Naše
državno ozemlje je
v središču Evrope.
Je zelo razgibano,
vključuje gore,
gozdove, morsko
obalo … Narava s
svojimi lepotami je naša naravna dediščina, ki jo moramo ščititi pred onesnaževanjem. Ohraniti pa moramo tudi
kulturno dediščino: naš jezik, običaje, kulturne spomenike, kot so stare cerkvene in posvetne stavbe, slike,
predmeti, ki so jih uporabljali predniki, glasbo in še marsikaj drugega, kar so ustvarili naši predniki.

Vsakdo naj v nekaj stavkih napiše, kaj mu/ji pomeni beseda ‘domovina’. Potem glasno preberite, kar
ste napisali. Primerjajte svoje zapise in se pogovorite o njih.
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Človeške skupnosti
Ljudje imamo prirojeno potrebo po tem, da se med seboj
povezujemo in družimo. Pogosto se le za kratek čas združimo
v neko skupino. Tako se na primer večje število ljudi prijavi
na turistični agenciji, da si bodo skupaj v avtobusu teden dni
ogledovali Italijo. Med seboj se na začetku sploh ne poznajo. Po
koncu potovanja se razidejo za zmerom.
Vendar se ljudje tudi trajno združujejo; v tem primeru rečemo,
da se povežejo v bolj ali manj trajne skupnosti. Najmanjša
trajna skupnost je družina. To je temeljna človeška skupnost, v
kateri ljudje zadovoljimo svoje osnovne potrebe. V družini smo
praviloma trdneje povezani kot v drugih človeških skupnostih.
Vendar imamo mnogo potreb, za katere ne moremo poskrbeti
v svoji družini. Izobraževati se moramo, pridobivati moramo
dohodek, nabaviti hrano in obleko, zdraviti se, če zbolimo itd.
Vse te potrebe lahko zadovoljimo le v širši skupnosti. Ta se je
organizirala tako, da v bližini našega doma delujejo šole, podjetja,
trgovine, zdravstveni domovi, bolnišnice itd.
Ljudje že od nekdaj niso mogli zadovoljiti vseh svojih potreb v
družini, zato so se povezovali v večje skupnosti, na primer v rodove
in plemena. Sčasoma so ljudje razvili dve vrsti velikih skupnosti,
v katere smo združeni tudi danes: narod in državo. Države
so praviloma zelo dobro organizirane širše človeške skupnosti.
Danes je celotno človeštvo razdeljeno na večje ali manjše države
in državljanske skupnosti. Ena takšnih velikih skupnosti je
skupnost državljanov Republike Slovenije.

Družina je najmanjša človeška
skupnost. Navedi vsaj tri človeške
skupnosti, ki so večje od družine!
Premisli in napiši odgovora na
naslednji vprašanji: Ali se v teh
skupnostih vsi člani med seboj
poznajo? Ali čutijo, da so med
seboj povezani, čeprav se morda
ne poznajo?

Stanovanjsko naselje je primer
dobro organizirane skupnosti, v
kateri prebivalci lahko zadovoljijo
večino svojih potreb. V naselju
nihče nima daleč do vrtca in šole,
lekarne, zdravstvenega doma,
trgovine, restavracije, čistilnice,
športnega igrišča itd.
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Skupnost in posameznik
Posameznik v skupnostih prevzema različne vloge. To vidimo
že v družini. Starši oskrbujejo družino s hrano in obleko. Vendar
prevzemajo tudi druge vloge. Na primer: od očeta v nedeljo
morda pričakujejo, da bo opoldne prevzel vlogo kuharja in
pripravil kosilo za vso družino. Zvečer pa naj bi prevzel vlogo
mojstra, ki zna popraviti pokvarjeni hladilnik ... Če prevzame ti
vlogi, je odgovoren za to, da bo kosilo okusno in da bo hladilnik
deloval. V službi imajo starši spet drugačne vloge. V državljanski
skupnosti imajo vlogo volivcev. To je zelo pomembna vloga.
Volivci ugotavljajo, ali politiki, ki so bili izvoljeni na volitvah,
uspešno vodijo državo. Kritizirajo jih, če menijo, da države ne
vodijo uspešno. Ker je Slovenija demokratična država, volivci
svobodno izbirajo, katero politično stranko bodo podprli na
naslednjih volitvah. Če volivci menijo, da stranke, ki vladajo, tega
ne delajo dobro, lahko podprejo eno od strank, ki nasprotujejo
vladajočim strankam – ki so torej v opoziciji. Seveda pa se vsak
državljan lahko tudi sam odloči, da postane član politične stranke,
za katero verjame, da bi lahko uspešno vladala. (O volitvah in
strankah boš več izvedel/-a v osmem razredu.)
Če nekdo v skupnosti sprejme neko vlogo, sprejme torej tudi
odgovornost za to, da jo bo dobro izvrševal. Vzemimo
smučarski klub. Predsednik kluba mora uspešno voditi
klub: skrbeti za denar, organizirati sestanke članov itd. Nekdo
drug je blagajnik. Odgovoren je za pravilno in varčno porabo
denarja. Spet nekdo drug je trener. Odgovoren je za to, da
tekmovalci uspešno tekmujejo. Mladi člani kluba delujejo v vlogi
tekmovalcev. Njihova naloga je, da čim uspešneje tekmujejo na
tekmovanjih. Vsak od njih se mora na treningih čim bolj potruditi.
K vsaki od teh vlog spada tudi odgovornost.
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Ali potrebujemo pravila?
Ljudje si prizadevamo uresničiti svoje cilje:
izobraziti se, poiskati službo, pridobiti premoženje,
zabavati se, uveljaviti se itd. Ker pa živimo v
skupnostih, so v naši bližini vedno tudi drugi
ljudje. Če bi vsak ravnal, kot se mu zljubi, bi
drug drugega ovirali in si škodovali. Zato v vsaki
skupnosti veljajo za njene člane določena pravila. Pomislimo,
kako pomembna so pravila, po katerih se ravnajo vozniki v
prometu. Če se ne bi ravnali po njih, bi se vozila nenehno
zaletavala, na cestah pa bi bila neznosna gneča. Poleg prometnih
pravil pa poznamo tudi drugačne vrste pravil. Kako so nastala? Tu
je nekaj zgledov.
1. Na taborjenju vsak tabornik enkrat na teden pomije posodo.
Za to pravilo se ustno dogovorijo taborniki sami.
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Tudi otroci delujejo v več vlogah.
Doma sodelujejo pri pospravljanju
stanovanja, pri nakupovanju hrane
itd. V šoli so v vlogi učencev,
vendar tam prevzemajo še
druge vloge: nekdo je predsednik
oddelčne skupnosti, nekdo drug je
vodja ekipe, ki bo sodelovala na
tekmovanju v šahu …

Taborniki se sami dogovorijo
za pravila, po katerih se bodo
ravnali med taborjenjem. Pravila
morajo pravično razdeliti delo,
zato morajo pri določanju pravil
sodelovati vsi taborniki. Risar
je narisal položaj, v katerem
delo najbrž ni najbolj pravično
razdeljeno.

posameznik, skupnost, država
2. Učenci in učitelji se na šolah ravnajo po pravilih, zapisanih v
pravilnikih. Te je določil minister za šolstvo.
3. Če v gostilni strežejo s hrano, se morajo kuharji in natakarji
ravnati po pravilih o čistoči in zdravstveni neoporečnosti
hrane. Ta pravila, ki jim rečemo predpisi, določita kmetijski
minister in minister za zdravje.
4. Poslanci, ki so bili na volitvah izvoljeni v državni zbor,
sprejemajo zakone. To so najpomembnejša pravila v
slovenski državi, ki veljajo prav za vse državljane enako.
Zato morajo biti javno objavljena. Zakoni med drugim
določajo, katere pravice in dolžnosti imajo posamezniki,
na kakšen način delujejo podjetja in ustanove, kako delujejo
stranke in politiki, kako država zbere denar, ki ga potem
porabi za skupne potrebe vseh državljanov (za šole,
bolnišnice, za vojsko itd.), in še vse drugo, kar je pomembno
za skupno življenje v naši državi. V osmem razredu boš več
izvedel/-a o tem, kako pomembna pravila so zakoni in kaj se
zgodi, če kdo prekrši zakon.

Če zaposleni, ki v javnih lokalih pripravljajo hrano, ne bi spoštovali
higienskih predpisov, bi to ogrozilo zdravje ljudi. Zato inšpektorji
nadzorujejo, ali hrano pripravljajo res tako, kot določajo predpisi.

Razdelite se v skupine. Izpišite nekaj šolskih pravil, po
katerih se ravnate v vaši šoli. Če se vam katero od njih ne
zdi dobro, napišite, kako bi ga izboljšali. Vsaka skupina
naj poroča o svojem delu.

Niso vsa pravila enako
pomembna. Med najbolj
pomembnimi so prometna
pravila. Kdor jih krši, ogroža
zdravje in življenje drugih ljudi.

Besednjak
Politična stranka – je
organizirana skupina ljudi,
ki imajo podobno politično
prepričanje in skupne zamisli
o razvoju države ter skušajo
na volitvah dobiti čim večjo
podporo volivcev, da bi potem za
neko obdobje prevzeli oblast in
uresničevali svoje zamisli.
Opozicija – so politične stranke,
ki po volitvah niso prevzele oblasti
in nimajo svojih predstavnikov v
vladi, temveč skrbno spremljajo,
kako deluje vlada, in jo kritizirajo,
če menijo, da deluje slabo.
Minister – je član vlade, ki
ureja neko področje na primer
kmetijstvo, zdravstvo, šolstvo ...
Poslanci v državnem zboru –
na volitvah izvoljeni predstavniki
državljanov, ki sprejemajo
zakone, v ustavi imenovani
‚državni zbor‘. (Več o tem boš
izvedel/-a v 8. razredu.)
Zakon – je za vse ljudi veljaven
predpis, ki ureja pravice in
dolžnosti ljudi; sestavijo ga
pravniki in politiki, sprejme pa ga
parlament (državni zbor).
Inšpektor – je uradna oseba, ki
pregleduje, ali vse poteka tako,
kot določajo predpisi.
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Pravila veljajo za vse
Oglejmo si bolj podrobno pravilo, zapisano v Pravilniku o šolskem
redu, ki velja v neki slovenski srednji šoli:
‚V prostorih šole, na šolskih površinah in povsod, kjer se izvaja
učni proces, je prepovedano:
•
•
•
•

psihično in fizično nasilje,
kajenje, uživanje alkohola in drugih drog,
prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola in drugih drog,
prinašanje, posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola in
drugih drog,
• prinašanje in posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo
varnost in zdravje ljudi in varnost premoženja.‘
Ta pravila ne veljajo samo za učence, temveč za vse, ki vstopajo v
šolske prostore. Velja torej tudi za učitelje, starše, ravnatelja in
vse obiskovalce šole. Veljajo tudi za tiste, ki so pravila sprejeli –
za člane sveta šole.
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V prostorih šole je prepovedano
psihično in fizično nasilje.
Vsakdo ve, kaj je fizično (telesno)
nasilje. Kaj pa je psihično
nasilje? To nasilje izvaja tisti, ki
ustrahuje, ponižuje, zasmehuje
ali drugače povzroča, da je druga
oseba v stiski.

Ali so vsa pravila zapisana?
Doma, v šoli in na javnih krajih upoštevamo
množico pravil, od katerih večina ni zapisana.
Mnoga pravila smo spoznali že, ko smo bili majhni
otroci:
• ‚ne mučimo živali‘,
• ‚ko nekoga srečamo, ga pozdravimo‘,
• ‚ko dobimo darilo, se zahvalimo‘ itd.
Med odraščanjem spoznamo še mnogo drugih pravil, ki veljajo
v naših skupnostih, v družini, naselju, šoli in v skupnosti slovenskih
državljanov.
Nekatera pravila nam puščajo več, druga manj svobode. Za
obisk gledališča velja pravilo, da se malo lepše oblečemo. Vendar
to ni strogo pravilo in pri izbiri oblačila imamo veliko svobode.
Takšnim manj strogim pravilom rečemo tudi norme.
Za kršitev nekaterih zapisanih pravil je predvidena kazen. Za
kršitev pravil, za katera smo se samo ustno dogovorili, navadno
ni predvidena kazen. Vendar pa ljudje obsojajo kršilce in tudi
to je neka vrsta kazni. Sicer pa za večino ljudi velja, da se sami
slabo počutijo, če kršijo pravila.

Pravila vedenja, ki niso
nikjer zapisana, starejši
ljudje prenašajo na mlajšo
generacijo.
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Ob prihodu vlaka na postajo se
lahko zgodi nesreča, če je tam
množica ljudi, ki se prerivajo.
Potniki bi se morali ravnati
po pravilu, ki ni zapisano:
Odmakni se od roba perona in
mirno počakaj, dokler nisi na vrsti,
da vstopiš v vagon.

Razdelite se v skupine.
Zapišite vsaj pet nenapisanih
pravil, po katerih se
ravnamo v vsakdanjem
življenju. Razvrstite jih po
pomembnosti (napišite
zaporedne številke).
Skupine naj preberejo, kar
so zapisale. Pogovorite se o
zapisanem.

posameznik, skupnost, država
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Ali smo kdaj upravičeni, da kršimo pravila?
Ali lahko posameznik krši pravilo (zakon ali predpis),
ki se mu zdi slabo? Nikakor ne, če je bilo pravilo
sprejeto na demokratičen način. Seveda pa ima
posameznik pravico, da opozori na slabo pravilo in
utemelji, zakaj je slabo. Predlaga lahko, kako naj
bi pravilo spremenili, da bi bilo bolj pravično.
Ljudje obsojajo osebo, ki krši pravila (predpise, zakone) zaradi
lastne koristi. Seveda kršitelje kaznuje tudi sodišče. Ali pa
državljani kdaj tudi upravičeno kršijo predpise? Premislimo o
naslednjem primeru:
Skozi neko slovensko vas je speljana cesta, po kateri podnevi in
ponoči vozijo težki tovornjaki. Bilo je že več prometnih nesreč,
ponoči se vaščani zaradi hrupa zbujajo. Več let že zahtevajo
od državnih ustanov, naj zberejo denar za cesto, ki bo promet
speljala stran od vasi. Vendar so bile vse zahteve zaman. Vaščani
nekega dne s traktorji za nekaj ur zaprejo cesto. Na ta način
protestirajo proti neznosnim razmeram v vasi. Nastanejo dolge
kolone čakajočih vozil. Vaščani seveda s svojim dejanjem kršijo
predpise – nihče ne sme brez dovoljenja zapirati cest – in najbrž
bodo morali plačati kazen. Vendar o dogodku pišejo časopisi.
Vaščani dobijo obljubo, da bo nova cesta, ki bo zaobšla vas,
kmalu zgrajena.

Moža na risbi prav nič ne
skrbi, ker bo kršil prepoved
skakanja v vodo. Zanj je mnogo
pomembnejše pravilo, ki zahteva,
da pomagamo osebi, katere
življenje je ogroženo. Kršil bo
predpis, vendar bo rešil življenje.

So vaščani upravičeno kršili predpise?
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Ali se pravila spreminjajo?
Nekatera pravila lahko prilagodimo tako, da
nam bolje ustrezajo. To naredimo, ko s prijatelji
igramo neko igro s kartami. Ta pravila lahko vedno
malo prilagodimo svojim potrebam. Tudi pravila
šolskega reda lahko spremenimo. Spremembo
lahko predlagajo tudi učenci, vendar morajo
spremembo potem potrditi tisti, ki upravljajo šolo. Zakone, ki
veljajo v naši državi, poslanci v državnem zboru večkrat dopolnijo
ali spremenijo. To seveda lahko storijo le tisti, ki smo jim na
volitvah dali to pravico (kmalu boš izvedel, kdo ima to pravico).
Pred leti so lahko ljudje
v slovenskih gozdovih
nabrali neomejeno količino
gob. Kasneje je začel
veljati predpis, da lahko
posameznik nabere do 2
kilograma gob na dan.
Premisli: Zakaj je bilo treba
uvesti takšen predpis?

Besednjak
Svet šole – skupina ljudi, ki
skupaj z ravnateljem vodi šolo.
Protestirati – javno in ostro
nasprotovati proti nečemu, kar se
nam ne zdi prav.

15

13

Kaj so moralna pravila?
Človeštvo je razvilo osnovna pravila, ki določajo,
kako moramo ljudje ravnati drug z drugim. To
so moralna pravila, ki bi veljala, tudi če ne bi
bilo pravilnikov in zakonov. Če se v reki nekdo
utaplja, mu mimoidoči pomagajo. V tem primeru
se ravnajo po moralnem pravilu, ki zahteva, da
pomagamo človeku, katerega življenje je ogroženo. Podobna
moralna pravila prepovedujejo krajo tujega imetja, laganje,
nasilje itd. Eno glavnih moralnih pravil se glasi: Ne stori drugi
osebi ničesar, kar ne želiš, da bi druga oseba storila tebi.
Moralna pravila določajo, kakšen odnos moramo imeti do
drugih ljudi. Na primer: Moralno pravilo narekuje mladim, da
odstopijo sedež v avtobusu ali vlaku starejšim osebam. Drugo
moralno pravilo nam narekuje, da pomagamo ljudem v stiski.
Zato delujejo društva prostovoljcev, kot sta Karitas in Rdeči
križ. Društvi organizirata pomoč za ljudi, ki imajo premalo
dohodkov, so nemočni in bolni. Med prostovoljci, ki pomagajo
ljudem v stiski, so tudi mnogi mladi.

Preberite besedilo pod fotografijo. Opišite še druge načine, kako lahko
mladi pomagajo starejšim. Pogovorite se o teh možnostih.
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Moralna pravila narekujejo
mladim, da so v pomoč
starejšim osebam. V pomoč so
jim lahko na mnogo načinov,
med drugim tudi tako, da jim
pojasnjujejo, kako uporabljati
računalnik. Na Jesenicah so
pripravili zanimiv projekt ‚Stari
starši in vnuki‘, v okviru katerega
se starejši brezplačno naučijo
osnov uporabe računalništva.
Dijaki srednjih šol so ‚učitelji‘,
starejši pa ‚učenci‘.

Kaj je etika?
S to besedo označujemo razmišljanje o
moralnih pravilih, o tem, kdaj ravnamo prav
in kdaj narobe, kaj je pravično in kaj krivično.
Včasih so etična vprašanja težka in zapletena.
Oglejmo si to na primeru:
Nekateri športni copati in oblačila, ki jih prodajajo v Sloveniji,
so bili morda izdelani v Indiji. Tam jih izdelujejo tudi 10-letni
otroci. Delajo po osem ali več ur na dan in ne morejo hoditi v
šolo. Lastniki tovarne imajo velik dobiček, otroci pa zaslužijo
evro ali dva na dan. Vendar s tem denarjem preživljajo starše, brate in sestre. Ali naj bi mi v Sloveniji
kupovali te copate in oblačila? Če jih kupujemo, podpiramo brezobzirno izkoriščanje otrok. Če pa jih
ne kupujemo, otroci ne bodo zaslužili niti tistega evra ali dveh in družine bodo stradale.

Menite, da bi omenjena oblačila in copate morali kupovati? Pisno utemeljite svoje
mnenje! Potem se pogovorite o svojih utemeljitvah. Katere se vam zdijo najboljše?
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Kaj so vrednote?
Vedno skušamo doseči neke cilje. Katere
cilje si postavimo, pa je odvisno od
tega, kaj se nam zdi bolj pomembno
in kaj manj. Mnogim mladim ljudem
največ pomeni druženje s prijatelji, filmi,
moda, glasba in ples. Vse te reči lahko
opišemo z besedo ‚zabava’. Lahko rečemo, da je zanje
zabava nasploh pomembna vrednota. Nekateri
odrasli so najsrečnejši takrat, ko so skupaj z drugimi člani
svoje družine. Zanje je družina pomembna vrednota.
Za mnoge pa sta zelo pomembni vrednoti denar
in poklic. Morda je zanje tudi družina pomembna
vrednota, vendar dajejo prednost poklicnemu uspehu.
Ljudje imamo še mnoge druge vrednote: domovino,
lepoto, znanje, ljubezen itd. Te besede na zelo
splošen način označujejo tisto, kar si ljudje želijo.
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Katerim vrednotam dajejo prednost mladi?
Vrednote razvrščamo po pomembnosti. Če
primerjamo ameriške in slovenske mladostnike,
opazimo nekatere razlike.

Zelo pomembna vrednota je čisto
okolje. To dokazujejo prebivalci
Slovenije, ki se množično
udeležujejo akcije Očistimo
Slovenijo. Odstranjujejo odpadke
in obsojajo tiste posameznike, ki z
njimi onesnažujejo naravo.

Ameriški mladostniki v primerjavi s slovenskimi
bolj cenijo:
• materialne vrednote (denar, premoženje),
• storilnost (delavnost, trdo delo, s katerim dosežemo več kot drugi),
• lastno uspešnost in zunanji videz (priljubljenost, privlačnost).
Slovenski mladostniki pa v primerjavi z ameriškimi bolj cenijo:
• prijateljstvo,
• pomoč bližnjim osebam,
• ljubezen do osebe nasprotnega spola.
Seveda tudi ameriški mladostniki cenijo vrednote, ki jim dajejo
prednost slovenski mladostniki, vendar jih ne postavljajo na prva
mesta. Mnoge vrednote sprejema večina ljudi, razlika je le v tem,
kako jih razvrščajo po pomembnosti.
Ko mladi odrastejo, postane zanje pomembna tudi neka vrsta
vrednot, ki jim rečemo državljanske vrednote. Te vrednote
ceni tisti slovenski državljan, ki hoče, da bi vsi državljani
spoštovali zakone slovenske države; da bi sodniki na
sodiščih sodili pravično; da bi državljani bili solidarni z ljudmi,
ki so se znašli v stiski; da nikomur ne bi bile kršene njegove
pravice; da bi državljani pogumno izražali svoje mnenje,
tudi če se razlikuje od mnenja drugih ljudi.

Prijateljstvo in ljubezen sta
med tistimi vrednotami, ki jih
slovenski mladostniki postavljajo
na prva mesta.

Razvrsti vsaj pet vrednot
tako, da boš na prvem mestu
napisal/-a tisto, ki je zate
najpomembnejša! Primerjaj
svoj zapis z zapisi sošolcev in
sošolk! V pogovoru ugotovite,
katere vrednote ste postavili
na prva tri mesta.
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Kako vplivajo na nas pričakovanja drugih ljudi?
Na naše ravnanje vplivajo tudi pričakovanja, ki jih
imajo do nas drugi ljudje. Vzemimo sedmošolca in
sedmošolko. Od njiju starši pričakujejo, da se bosta
redno učila, hkrati pa bosta pomagala staršem pri
gospodinjskih delih. Prijatelji/-ce pričakujejo od
njiju, da jim bosta pomagala pri matematični nalogi, če jo bolje
razumeta. V samopostrežni trgovini pričakujejo, da bosta po plačilu
pri blagajni košarico postavila na mesto, ki je temu namenjeno. In
da bosta ovitek od čokolade vrgla v koš in ne na tla. Ljudje imamo
drug do drugega mnogo takšnih pričakovanj. Če nekdo meni,
da drugi niso izpolnili njegovih pričakovanj, lahko nastane manjši
ali večji spor ali celo pravi pravcati konflikt.

Poskrbeli bomo, da
bo v Sloveniji manj
brezposelnih.

Vsak učenec/učenka naj
zase oceni, koliko časa (v
urah) je v zadnjih sedmih
dneh porabil/-a za to, da
je doma sodeloval/-a pri
gospodinjskih opravilih
(čiščenje in pospravljanje
stanovanja, nabava hrane,
kuhanje itd.). Potem seštejte
vse ure, ki so jih navedli vsi
učenci in učenk. Skupno
število ur delite najprej s
številom učencev in učenke
v razredu. Potem dobljeno
število delite s sedem.
Rezultat vam bo povedal,
koliko časa povprečno na
dan učenec oziroma učenka
sodeluje pri gospodinjskih
opravilih.

Politiki se skušajo ravnati po pričakovanjih volivcev. V času pred
volitvami napovedo, kaj bodo uresničili, če bodo izvoljeni in štiri
leta vladali. Tem napovedim pravimo predvolilne obljube. Dobri
državljani si obljube zapomnijo in pričakujejo, da jih bodo tisti politiki,
ki so izvoljeni, izpolnili. Navadno je tako, da politiki, ki ne izpolnijo
pričakovanj volivcev, na naslednjih volitvah niso ponovno izvoljeni.
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Kaj povezuje člane skupnosti: primer oddelčne
skupnosti
V večini primerov se učenci in učenke v istem šolskem oddelku
med seboj dobro razumejo in se v njem dobro počutijo. Od česa
pa je odvisno, koliko so učenci v oddelku povezani in kako dobro
se v njem počutijo? Psihologi so to raziskali in ugotovili, da so
učenci v oddelku zelo povezani, če:
•
•
•
•
•
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si med seboj pogosto pomagajo pri učenju,
si zaupajo (če med njimi ni goljufij in laganja),
med njimi ni hujših sporov,
spoštujejo pravila, za katera so se dogovorili,
večkrat pripravijo skupne akcije (npr. obiskujejo učenca, ki je
v bolnišnici),

Učencu, ki je bolan, veliko pomeni,
če ga obiščejo sošolci in ga
seznanjajo z novo učno snovjo.

posameznik, skupnost, država
•
•
•
•
•
•

se skupaj pripravljajo na športna ali druga tekmovanja,
nihče nikogar ne ustrahuje,
se družijo med seboj tudi po pouku,
se veliko pogovarjajo,
nikogar ne izključujejo iz svoje družbe,
se vsak počuti enakopravnega z vsemi drugimi.

Oceni za vašo oddelčno
skupnost, koliko so izpolnjeni
pogoji, izpisani tukaj levo in
na prejšnji strani! Uporabi
lestvico od 1 do 5. V pogovoru
primerjajte, kar ste zapisali.

Noben učenec se ne bi hotel iz takšnega oddelka preseliti v drug
oddelek.
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Kaj povezuje državljane?
Nekaj podobnega kot za učence v šolskem
oddelku velja za državljane, ki skupaj sestavljajo
državljansko skupnost. Državljani so povezani
in se v svoji državi dobro počutijo, če:
• zaupajo drug drugemu in politikom, ki jih izvolijo,
• imajo vsi enake pravice,
• so drug do drugega strpni, tako da ne prihaja do hudih
konfliktov,
• večina državljanov spoštuje zakone,
• razlike med manj in bolj premožnimi niso prevelike,
• so med seboj solidarni,

Besednjak
Psiholog – strokovnjak, ki
raziskuje človekove čustvene in
miselne značilnosti.
V državljanski skupnosti nastanejo napetosti in nezadovoljstvo, če
je zelo težko dobiti službo. Nezadovoljni so tisti, ki iščejo službo. Pri
tistih, ki jo imajo, se pojavi strah, da jo bodo izgubili. Fotografija kaže
brezposelne osebe. Prišli so na Zavod za zaposlovanje in si ogledujejo
sezname podjetij, ki želijo zaposliti ljudi. Na seznamih je navedeno,
kakšno izobrazmo morajo imeti kandidati, ki se bodo prijavili.

Solidaren – biti pripravljen, da
nudiš pomoč drugim.
Zavod za zaposlovanje –
ustanova, ki pomaga brezposelnim
ljudem poiskati zaposlitev.
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• ni veliko brezposelnih,
• se mladi lahko brezplačno izobražujejo,
• je poskrbljeno za varstvo otrok, za starejše ljudi (za
pokojnine), invalide itd.
Skupnost državljanov deluje slabo, če:
• mnogo njenih članov krši skupna pravila (zakone,
dogovore), ne da bi bili za to kaznovani,
• imajo nekateri državljani neupravičeno prednost pred
drugimi (imajo privilegije),
• mnogo ljudi nima sredstev za dostojno življenje (npr.
zaradi brezposelnosti),
• politiki zastopajo interes le ene skupine ljudi, ne pa vseh
državljanov,
• odločanje o skupnih zadevah ni demokratično.
Zdaj je treba natančneje pojasniti besedo ‚demokracija’.
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Kdaj je odločanje v oddelčni skupnosti
demokratično?
‚Demokracija‘ je grška beseda, ki pomeni
‚vladavina ljudstva‘. V demokraciji torej
enakopravno vladajo vsi državljani. Vsi
državljani lahko enakopravno izrekajo predloge,
kako urediti državo. Vsakdo se lahko poteguje
za kakšno vodilno vlogo. Na volitvah državljani izberejo med
kandidati, izvoljen pa je tisti, ki dobi največ glasov.

Državljanska skupnost pokaže
svojo humanost tako, da pomaga
brezdomcem, ki nimajo lastnega
bivališča, službe in družine. Tudi oni
so člani naše človeške in državljanske
skupnosti. Ponekod humanitarne
organizacije zanje pripravijo topel
obrok, pozimi pa tudi toplo prenočišče.
Fotografija kaže mladi prostovoljki
Rdečega križa, ki sta sodelovali pri
razdelitvi toplega obroka za brezdomce
v mrzlem mesecu decembru, tik pred
božičem.

Kdaj je odločanje demokratično? Oglejmo si to na izmišljenem
primeru. Na neki šoli učenci in učenke v oddelku 7. a odločajo o
vprašanju, ki je zanje pomembno. Pred koncem šolskega leta, 15.
maja, bo polovica učencev za dva tedna odšla na mednarodno
tekmovanje pevskih zborov. Učenci bodo predlagali učiteljem, do
kdaj naj bi zaključili ocene. Izbirajo med dvema predlogoma:
1. Ocene naj zaključijo do 15. maja, do začetka tekmovanj.
2. Ocene naj zaključujejo po vrnitvi učencev, v začetku junija.
Kaj bodo učenci predlagali učiteljem? O tem se bodo odločili na
sestanku oddelčne skupnosti, ki ga bo vodila predsednica. Sestanek
morajo izpeljati na demokratičen način. Kakšen pa je ta način?
• Predsednica skliče sestanek. Vnaprej napove, o čem bodo
razpravljali.
• Na sestanku predsednica vodi razpravo. Prosi neko sošolko,
naj piše zapisnik o sestanku.
• Predsednica spodbudi učence, da izrazijo svoje mnenje
o tem, kdaj naj bi bile ocene zaključene, in svoje mnenje
utemeljijo.
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Če se želi skupina ljudi o nečem
demokratično odločiti, mora
pustiti, da vsakdo najprej izrazi
svoje mnenje. Potem glasujejo.
Natančno si oglej risbo. Je to
glasovanje demokratično? Je na
risbi kaj narobe?

posameznik, skupnost, država
• Vsak učenec in učenka lahko govori, ne da bi ga/jo
prekinjali.
• Če kdo postane žaljiv, mu predsednica vzame besedo.
• Potem glasujejo. Nekateri učenci so za prvi predlog, nekateri
pa za drugi predlog. Preštejejo glasove in ugotovijo, za kateri
predlog je glasovala večina učencev in za katerega manjšina.
Vzemimo, da je večina glasovala za predlog, naj učitelji ocene
zaključijo do 15. maja. Ta predlog postane sklep sestanka.
• Sklep zapišejo v zapisnik. Sklep zdaj velja tudi za tiste, ki niso
glasovali zanj.
• Predsednica seznani učitelje s predlogom oddelčne skupnosti.
Učitelji bodo predlog najbrž sprejeli.
V demokraciji manjšina ne sme biti preveč prizadeta. Kako pa
bi lahko v zgoraj opisanem primeru poskrbeli za to? Vzemimo,
da sta bila med učenci, ki so bili v manjšini, dva učenca, ki sta
bila ves april bolna. Ker se še nista naučila nove snovi, bi bila raje
vprašana v juniju. Zato predsednica učiteljem predlaga, naj za ta
dva učenca naredijo izjemo – njune ocene naj zaključijo šele v
juniju.
Ali sestanki vaše oddelčne skupnosti potekajo približno tako, kot je tu
opisano? V čem se razlikujejo od tega opisa? Vsakdo najprej zapiše svoje
mnenje o tem, potem pa naj mnenje prebere. V pogovoru ugotovite, kako
bi lahko sestanke oddelčne skupnosti izboljšali.
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Razlike med člani skupnosti
Učenci, ki sestavljajo šolski oddelek, se med seboj zelo
razlikujejo – po tem, kaj jih zanima, po sposobnostih, po
telesnih značilnostih, morda tudi po narodnosti. Vsak učenec
ali učenka ima kakšno posebnost. Nekateri imajo preveliko
težo, drugi brez očal zelo slabo vidijo. Nekateri pri košarki težko
zadenejo koš ali pa imajo težave pri matematiki. Vendar nobena
od teh stvari ne more biti razlog za slabe odnose med sošolci in
sošolkami, za podcenjevanje ali žalitve.
Tudi v vsakem slovenskem naselju se prebivalci med seboj
razlikujejo – po spolu, premoženju, izobrazbi, narodnosti,

Zveza prijateljev mladine Slovenije
vsako leto poskrbi, da slovenski
osnovnošolci razpravljajo o neki skupni
temi, ki jo sami izberejo. Najprej o
njej razpravljajo po šolah, kasneje se
izbrani predstavniki udeležijo razprave
v svoji občini in na koncu v slovenskem
parlamentu v Ljubljani. V zadnjih
letih so, na primer, razpravljali o
vplivu, ki ga imajo mediji (TV, radio in
časopisi) na mlade. V teh razpravah
se osnovnošolci učijo izražati svoje
mnenje. Na koncu razprave izdelajo
poročilo, v katerega zapišejo mnenja,
ki so prevladala. Mediji ta mnenja
objavijo, tako da se z njimi seznanijo
tudi odrasli.

Besednjak
Humanost – človečnost,
izkazovanje skrbi za osnovne
potrebe vseh ljudi.
Razpravljati – izmenjavati
mnenja.
Zapisnik – pisna navedba vseh
glavnih dogodkov in sklepov
nekega sestanka.
Utemeljiti – navesti vzroke ali
razloge za kako dejanje, ravnanje,
stanje.

Včasih so si mladi po
zunanjosti precej podobni.
Nosijo takšne pričeske in
oblačila, kakršna narekuje
moda. Vendar pa se v resnici
med seboj zelo razlikujejo.

Večina – več kot polovica
ljudi kake skupnosti, na primer
razreda.
Manjšina – manj kot polovica
ljudi kake skupnosti, na primer
razreda.
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političnih prepričanjih. Razlikujejo se po tem, ali so verni ali
ne. Zelo pomembno je, da so državljani strpni do vere in
verovanja. Zato je tudi v našem najvišjem zakonu, Ustavi,
zapisano, da vsi državljani svobodno izpovedujejo svojo vero,
hkrati pa nihče ni dolžan, da pove, kakšno je njegovo versko
prepričanje.
Velike večine prebivalcev Slovenije te razlike ne motijo, temveč
dopuščajo drugim, da ostanejo takšni, kot so, in da živijo na
svoj posebni način. Nihče se ne počuti dobro, če ga drugi na
vsak način hočejo spremeniti. Za vse ljudi velja pravilo: Z drugimi
ravnaj tako, kot bi rad, da bi drugi ravnali s teboj!
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Zelo dobra človekova lastnost je,
da spoštuje ljudi, ki so drugačni
od njega. Na športnih igriščih bi to
pomenilo, da so navijači prijazni
tudi do posameznikov, ki navijajo
za drug športni klub kot oni.

Kako razrešiti konflikt z drugo osebo?
V majhnih in velikih skupnostih se lahko razvijejo
spori. Če jih ne rešimo, lahko nastanejo konflikti
med ljudmi. Takrat vsaka stran skuša prevladati
nad drugo ali jo celo prizadeti. Odnosi med ljudmi
se poslabšajo, kar je neprijetno za vse. Pogoj za
rešitev konflikta je, da se sprti osebi pogovorita,
pri tem pa naj vsaka od sprtih oseb skuša razumeti položaj in
čustva druge osebe. Dober začetek reševanja spora je, če vsakdo
pove, kaj ga moti in zakaj je prizadet. Spore je zelo težko rešiti,
če nekdo žali ali podcenjuje drugo osebo z izjavami, kot sta: ‚Ti
si punca in o tem nimaš pojma‘ ali pa ‚Ti sploh nisi Slovenec‘.
Tudi v sporu smo vsi enakopravni. Spore znajo dobro reševati
tisti, ki znajo sklepati kompromise. Kompromis naredimo, kadar
privolimo v rešitev, ki je vmes med tistim, kar želimo sami, in
tistim, kar želi drugi. Do kompromisa torej pridemo, če obe strani,
zapleteni v spor, malo popustita.
Pomembno je, kako se sporazumevamo. Če nekdo ne dovoli
drugim, da mu segajo v besedo, medtem ko govori, tudi on ne
sme segati v besedo drugim. Predvsem pa se je v sporih treba
izogibati nasilju. Nasilni nismo samo, če nekoga udarimo. Nasilni
smo tudi, če nekoga žalimo z besedami.
Posamezniki se včasih zapletejo v spor zato, ker drug drugega
niso pravilno razumeli. Nekdo lahko brez slabega namena izreče
šalo, ki jo nekdo drug razume kot žalitev. Če je konflikt nastal
zaradi nesporazuma, ga je najlaže razrešiti v pogovoru, ki
pojasni, zakaj je bil nekdo prizadet.

Imaš tudi ti kakšno zamisel o tem, kako bi ljudje lahko reševali
medsebojne konflikte? Če jo imaš, jo napiši v nekaj stavkih in predstavi
sošolcem in sošolkam!
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Čustva naklonjenosti olajšajo
pogovor, negativna čustva
(zlasti jeza) pa ga otežijo.

posameznik, skupnost, država
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Kaj so stereotipi?
Ljudje si hitro ustvarimo
površno in splošno mnenje
o človeških skupinah, ki jih
slabo poznamo. V Sloveniji
imamo, na primer, neko
površno mnenje o Nemcih, Američanih,
Kitajcih, Arabcih, pa tudi o sosednjih narodih.
Od kod smo dobili to mnenje? Prevzamemo
ga od svojih bližnjih ali iz filmov. Takšnim
površnim in splošnim mnenjem pravimo
stereotipi. Pogosto ta mnenja sploh ne
ustrezajo resničnosti.

Napiši v nekaj stavkih, kakšni stereotipi prevladujejo v Sloveniji
o Kitajcih, Arabcih, Nemcih in Italijanih! Napiši tudi, ali meniš,
da so ti stereotipi resnični! Napiši še, kakšne stereotipe bi lahko
sosednji narodi imeli o Slovencih! Svoje zapise preberite sošolcem in
sošolkam. V pogovoru skušajte ugotoviti, zakaj nastajajo stereotipi.
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O Američanih, na primer, si
morda predstavljamo, da so
samozavestni, tekmovalni in
glasni. Morda si predstavljamo, da
so vsi Američani takšni – čeprav
smo jih v življenju srečali zelo
malo ali celo nobenega.

Kaj so predsodki?
Posamezniki si včasih ustvarijo negativne, slabe
predstave o neki skupini ljudi, ki je malo drugačna
od večine prebivalcev, na primer o manjšini, ki
se morda po narodnosti, veri, načinu obnašanja
razlikuje od večine. To pomeni, da imamo do teh
ljudi predsodek.
Nekateri posamezniki težko najdejo svoje mesto v naši človeški in
državljanski skupnosti. Včasih nekdo, ki je sicer zelo sposoben,

Posamezniki
imajo različne
vrste predsodkov,
predsodke o ljudeh
neke narodnosti,
vere, barve kože,
starosti … Predsodke
izražajo na različne
načine, tako da širijo
laži o neki skupini
ljudi, pripovedujejo neslane in žaljive šale o njih, se neke skupine ljudi
izogibajo ali pa so do nje celo nasilni. Najmanj predsodkov imajo otroci.
Prav to prikazuje risba.

Besednjak
Strpni (tolerantni) – so tisti
ljudje, ki dopuščajo o določeni
stvari drugačno ali nasprotno
mnenje.
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vendar ima telesno okvaro, zaradi nje teže najde službo. Podobno
se včasih dogaja ljudem, ki so imeli težave v duševnem razvoju.
Nekateri starejši ljudje so močno osamljeni, saj se mlajši mnogo
raje družijo s svojimi vrstniki. Vse to niso samo hudi problemi za
posameznike, temveč za vso skupnost. Težko je namreč mirno
živeti v skupnosti, v kateri je mnogo nesrečnih in osamljenih
posameznikov.
Predsodki so krivični in žaljivi, kar občutimo takrat, ko ima nekdo
neupravičeno slabo mnenje o nas.
Oddelčna skupnost je malce podobna
skupnosti državljanov. Fotografija
kaže nekaj, kar za to skupnost ni dobro.
Učenci in učenke se v oddelčni skupnosti
dobro počutijo samo, če so vsi prijateljsko
sprejeti in nikogar ne izključujejo zaradi
njegovih posebnosti.

Imaš zamisel o tem, kako bi pri ljudeh
odpravili predsodke? Če jo imaš, jo zapiši!

Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja
1.
2.
3.

Kateri podatki o posamezniku določajo njegovo identiteto?
Na katere človeške skupnosti je vezan vsak posameznik?
Zakaj mnogi ljudje še vedno pričakujejo, da bodo podjetja in države vodili moški,
ne ženske?
4. Kakšna je razlika med državljanstvom in narodnostjo?
5. Zakaj se morajo člani vsake skupnosti ravnati po takšnih ali drugačnih pravilih?
6. Kaj so moralna pravila?
7. Kaj so vrednote?
8. Kaj slabo vpliva na odnose v skupnosti, kaj pa nanje vpliva dobro?
9. Kdaj je odločanje v skupnosti demokratično?
10. Kako lahko razrešimo konflikt?
11. Kaj so stereotipi in kaj predsodki?
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2.

Skupnost državljanov
Republike Slovenije
Živimo v državi z imenom Republika Slovenija. Kdaj in kako
je nastala ta država? Slovenski državljani smo – kako lahko nekdo
postane slovenski državljan? Našo državo prepoznamo po
nekaterih simbolih. Kateri so in ali jih znamo natančno opisati?
S svojo državo se čutimo povezane; včasih slišimo, da je to
patriotizem. Kaj natanko pomeni ta beseda? Naša država je
demokratična, oblast izbirajo državljani na demokratičen način
– kako to poteka, katere vrste oblasti imamo in kdo ima najvišjo
oblast? Imamo najvišji zakon, ki mu rečemo ustava. Kaj je v njej
zapisano? Imamo zakone, ki veljajo prav za vse državljane enako, tudi
za tiste, ki so na volitvah dobili oblast. Kje nastanejo zakoni? Slovenija
je pravna država in pogosto slišimo, da smo vsi enaki pred
zakonom. Kaj pomenijo ti zapleteni izrazi? Mnogi opozarjajo, da
mora Slovenija ostati socialna država. Zakaj je to tako pomembno?
Kaj pomeni, če rečemo, da imamo socialne pravice? Slovenija je
članica zveze demokratičnih evropskih držav, Evropske unije (EU).
Kako je nastala ta zveza? Katere prednosti imamo, ker smo njeni
člani? Slišimo, da se Evropska unija spopada z nekaterimi problemi.
Katerimi? Kako jih bomo rešili?
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2.
1

Skupnost državljanov Republike Slovenije

Kako je nastala Republika Slovenija?
Mnoge evropske države obstajajo že stoletja
(npr. Francija, Španija, Velika Britanija,
Rusija in Portugalska); Kitajska pa obstaja
celo že nekaj tisočletij. O naši državi,
Republiki Sloveniji, pa večkrat rečemo,
da je mlada država. Ta izraz uporabimo zato, ker je
postala samostojna država šele 25. junija 1991.
Slovenija je bila po drugi svetovni vojni del države, ki se
je imenovala Jugoslavija. V njej si je vso oblast prilastila
politična stranka komunistov, ki jo je vodil Josip Broz Tito.
Komunisti so v Jugoslaviji, v kateri so poleg Slovencev živeli
še drugi južnoslovanski narodi, uvedli totalitarni režim.
To je oblika vladavine, v kateri ena sama politična skupina v
celoti ureja in nadzoruje vso družbo, tako javno dogajanje
kot tudi osebno življenje državljanov. S pomočjo policije in
sodstva oblastniki kaznujejo posameznike, ki se upirajo njihovi
oblasti.
V tem času je bil velik del sveta razdeljen na dve veliki skupini
držav ali dva politična bloka. Države Zahodne Evrope in
Severne Amerike so bile demokratične. Ljudje so svobodno
odločali, katere stranke in politiki naj jim vladajo. Države na
vzhodu Evrope si je podredila Sovjetska zveza, v kateri so že
desetletja prej komunisti prevzeli vso oblast in uvedli režim, v
katerem ni bilo ne demokracije ne svobode.
Leta 1980 je v Jugoslaviji umrl Josip Broz Tito. Med narodi
Jugoslavije so že prej nastajali spori, po njegovi smrti pa so se
še okrepili. Gospodarstvo je bilo šibko, v trgovinah ni bilo
stvari, ki jih imamo danes v izobilju. V Sloveniji, ki je bila vseeno
gospodarsko uspešnejša od drugih delov Jugoslavije, je vse več
ljudi zahtevalo demokracijo in svobodo za izražanje mnenj.
Zahtevali so tudi, da oblast spoštuje pravice, ki jih ima vsak človek,
torej osnovne človekove pravice, ki so bile pogosto kršene.
Na vzhodu Evrope so po letu 1989 komunistični režimi
izgubljali oblast. Sovjetska zveza je tam izgubila prevlado in
nadzor nad drugimi državami. Nastajale so politične stranke
in ljudje so lahko prvič do dolgih desetletjih na
demokratičnih volitvah izbirali oblast. V Jugoslaviji
pa večina politikov ni hotela ničesar slišati o tem, da bi
dopustili ustanavljanje strank in svobodne volitve.
Med prebivalci Slovenije je bilo vse manj pripravljenosti,
da bi še naprej živeli v nedemokratični Jugoslaviji.
Leta 1990 so bile v Sloveniji prve svobodne in
demokratične volitve, na katerih so lahko ljudje izbirali
med več strankami. V slovenskem narodu se je okrepila
volja, da prvič v zgodovini ustvari svojo državo. Dne
23. decembra 1990 je bilo splošno ljudsko glasovanje
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Zgoraj je glasovnica, na kateri so
prebivalci Slovenije obkrožili ‚DA‘,
če so glasovali za samostojno in
neodvisno Slovenijo.

Prebivalci Slovenije so med
desetdnevno vojno za našo
samostojno državo močno
podpirali slovenske vojake, ki
so v bojih tvegali svoja življenja.

ali plebiscit, na katerem je velika večina volivcev glasovala
za to, da Slovenija postane samostojna in neodvisna
država. Po pol leta priprav, dne 25. junija 1991, je bila
slavnostno razglašena Republika Slovenija. To je bil največji
zgodovinski dosežek slovenskega naroda, ki je v stoletjih resda
ohranil svoj jezik in kulturo, vendar ni imel svoje države.
Jugoslovanska oblast je osamosvojitev Slovenije skušala
preprečiti tako, da jo je napadla z vojsko. Vendar je
Slovenija s svojo lastno vojsko v desetdnevni vojni uspešno
obranila svoje ozemlje. Jugoslovanska vojska ga je morala
zapustiti. Slovenija je leta 1992 postala članica največje
organizacije držav in narodov, Organizacije združenih
narodov.
Drugi deli Jugoslavije so se potem zapletli v krvavo vojno, ki je
zahtevala mnogo žrtev. Postopno so se tudi ti deli osamosvojili in
nastalo je še pet novih držav.

Poizvedi, katere države so nastale
po razpadu Jugoslavije!

2

Kaj je država?
Slovenski narod je skupaj z drugimi
prebivalci Slovenije v letih 1990 in 1991
ustvaril državo Republiko Slovenijo. Beseda
‚država‘ ima tri pomene:
• državno ozemlje,
• skupnost državljanov,
• državna oblast.
Kmalu po osamosvojitvi so predstavniki državljanov sprejeli
ustavo. To je dogovor državljanov o tem, kakšna naj bo država.
Ustava je nekakšen najvišji zakon – vsi ostali zakoni in predpisi se
morajo ravnati po ustavi.
V ustavi je med drugim napisano: ‚V Sloveniji ima oblast
ljudstvo.‘ Slovenija je demokratična država, se pravi, vladavina
ljudstva. Seveda pa ne more ves čas vladati vse ljudstvo, zato
državljani na volitvah izvolijo svoje predstavnike (poslance), ki v
njihovem imenu vodijo državo.
Naša država je parlamentarna demokracija. Kaj pomeni
ta izraz? Parlament je najvišja politična ustanova v državi. V
njem delujejo poslanci, ki so jih izbrali volivci, torej državljani,
stari vsaj 18 let. Poslanci sprejemajo zakone, ki urejajo življenje

Ob razglasitvi nove države
Republike Slovenije, so na trgu
pred stavbo v Ljubljani, v kateri
je danes slovenski parlament,
slovesno dvignili novo zastavo.
Zbrani državljani nove države
so se jasno zavedali, kako
pomemben zgodovinski trenutek
je to bil.

Besednjak
Komunist – privrženec ideje, da
lahko ena sama skupina ljudi, ki
si za neko obdobje nasilno prilasti
vso oblast, nadzoruje družbo in
doseže, da bodo vsi ljudje enaki.
Politični blok – skupina držav,
ki imajo podobno politično
ureditev in so med seboj
politično ter vojaško povezane.
Sovjetska zveza – država, ki
je nastala v Rusiji po revoluciji
leta 1917, v kateri so vso oblast
prevzeli komunisti in si je
priključila dodatna ozemlja in
narode, po drugi svetovni vojni
pa je komunistično ureditev vsilila
vsej Vzhodni Evropi.
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v naši državi. Poslanci izvolijo vlado, ki bolj v
podrobnostih ureja gospodarstvo, zdravstvo,
šolstvo itd. Če poslanci niso zadovoljni z delom
vlade, jo lahko razrešijo in izvolijo drugo.
Slovenska država ima tudi predsednika.
Izvolijo ga volivci na volitvah. Ko se srečuje s
predstavniki drugih držav, govori v imenu
Slovenije. Opozarja na nepravilnosti v naši državi,
podeljuje priznanja za posebne dosežke, je pa
tudi poveljnik slovenske vojske.
Slovenija ima svojo slavnostno pesem ali himno. To je sedma
kitica pesmi Franceta Prešerna Zdravljica. Zaigrajo jo na
proslavah in ob pomembnih dogodkih. Slovenija ima tudi svoj
grb in zastavo, ki visi na pomembnih stavbah (na pr. šolah).
Na stanovanjskih hišah pa smo jo dolžni obesiti za državne
praznike. Kako in kdaj se uporabljajo državni simboli je
določeno v zakonu.
Večina sedmošolcev, ki hodijo v šolo v Sloveniji, ima slovensko
državljanstvo. Kako so ga dobili? Pridobili so ga ob rojstvu,
ker sta bila oba starša slovenska državljana ali pa je to bil eden
od staršev. Če je bil otrok rojen v tujini in je bil samo eden od
staršev slovenski državljan, je moral ta sporočiti slovenskim
državnim uradnikom svojo željo, da otrok postane slovenski
državljan. Za slovensko državljanstvo lahko zaprosijo tudi osebe,
ki so tuji državljani. Dobijo ga le, če izpolnjujejo nekatere
pogoje. Na primer, če so že dovolj dolgo živeli v Sloveniji in so
dokazali, da obvladajo slovenščino.
Kdo lahko dobi slovensko državljanstvo, je napisano v enem
od zakonov, ki veljajo v naši državi.

Člane državnega
zbora izvolijo volivci
na volitvah. Večina
poslancev pripada
tej ali oni politični
stranki.
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Za spoštovanje ustave skrbi
ustavno sodišče, ki je hkrati
najvišje sodišče v državi. Ukvarja
se samo s primeri, ko so nekomu
kršene pravice, zapisane v ustavi.
Sestavljeno je iz najbolj uglednih
pravnikov v državi.

V zvezek napiši ime
slovenskega skladatelja, ki
je uglasbil slovensko himno?
Pomagaj si s svetovnim
spletom.

Slovensko državljanstvo
so, na primer, dobili nekateri
umetniki, znanstveniki in
športniki, ki so bili prej tuji
državljani. Bi morala katera od
teh treh skupin imeti prednost
pri pridobivanju slovenskega
državljanstva? Trije učenci
naj razpravljajo o tem, katera
od treh skupin je za Slovenijo
najpomembnejša. Vsak od njih
odigra vlogo zagovornika ene
od treh skupin. Prvi zagovarja
pomembnost umetnikov, drugi
pomembnost znanstvenikov,
tretji pomembnost športnikov.

skupnost državljanov Republike Slovenije
3

Prazniki in dela prosti dnevi
Nekateri naši prazniki so dela in šole prosti dnevi, vendar ne
vsi. Pri tistih praznikih, ki niso prosti dnevi, je narisana zvezdica (*).
1. januar

novo leto

8. februar

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

27. april

dan upora proti okupatorju

1. in 2. maj

praznik dela

8. junij *

dan Primoža Trubarja

25. junij

dan državnosti

17. avgust*

združitev prekmurskih Slovencev
z matičnim narodom

15. september *

vrnitev Primorske k matični domovini

1. november

dan spomina na mrtve

23. november *

dan Rudolfa Maistra

26. december

dan samostojnosti in enotnosti

Plebiscit o samostojnosti Slovenije je potekal 23. decembra
1990; vendar so rezultate razglasili 26. decembra, zato ta dan
praznujemo kot dan samostojnosti in enotnosti.
Nekateri dnevi so dela prosti, čeprav niso uradni državni prazniki.
-

velikonočna nedelja, velikonočni ponedeljek

15. avgust

Marijino vnebovzetje

31. oktober

dan reformacije

25. december

božič

Vir: Vlada RS, http://www.vlada.si/si/o_sloveniji/politicni_sistem/prazniki/, dostopen 20.12.2011

Iz besedila na strani 27 razberi, zakaj je 25. junij
dan državnosti. Odgovor zapiši v enem stavku!
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Na dan Rudolfa Maistra se
spomnimo na borce in njihovega
vodjo Maistra, ki so ob koncu I.
svetovne vojne dosegli, da je bila
meja Slovenije začrtana severno
od Maribora.

Tudi športni uspeh je vrednota.
Nekaterim pomeni zelo malo,
športniki pa jo postavljajo zelo
visoko. Najuspešnejši med
njimi postanejo vzorniki za
mnoge mlade ljudi. Na sliki
vidimo slovensko smučarko
Tino Maze, kako se je veselila
svoje veleslalomske zmage na
svetovnem prvenstvu.

Kaj je patriotizem?
Čeprav slovenski državljani spoštujemo druge
države in njihove državljane, čutimo posebno
naklonjenost do svoje države in ji dajemo
prednost. Če tujci povedo, da se jim zdi Slovenija
zelo lepa dežela, smo ponosni. Veseli smo, če
slovenski športniki zmagajo na mednarodnem
tekmovanju. Takšni naklonjenosti do svoje države rečemo
patriotizem.
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Kako državljan dokaže, da je patriot? Tako, da izpolnjuje svoje
državljanske dolžnosti, na primer:
spoštuje zakone,
plačuje davke,
se udeležuje volitev,
spoštuje simbole svoje države (zastavo, grb, himno),
se udeležuje skupnih aktivnosti, ki potekajo v njegovem
domačem kraju (npr. akcij za čisto okolje),
• se informira o dogajanju v državi,
• spremlja, kako delujejo tisti, ki so na volitvah dobili oblast, in
jih v primeru, če ne delujejo dobro, kritizira.
•
•
•
•
•

Če hoče tujec, ki je odrasla oseba, pridobiti slovensko
državljanstvo, mora poleg drugega tudi priseči, da bo zvest
svoji novi domovini Sloveniji. Kaj to pomeni, izveš, če prebereš
besedilo te prisege (besedilo smo malo skrajšali):
‚Izrekam zvestobo moji novi domovini Republiki
Sloveniji in se s prisego zavezujem, da bom
spoštoval svobodni demokratični ustavni red
Republike Slovenije, vrednote in načela svobode
in demokracije in da bom kot državljan Republike
Slovenije izpolnjeval svoje dolžnosti in obveznosti.
Prisegam, da ne bom deloval … proti obstoju
Republike Slovenije in … ogrožal organov Republike
Slovenije ali predstavnikov teh organov. Prisegam,
da ne bom podpiral delovanja zoper interese
Republike Slovenije z uporabo nasilja … ‘

5

Dolžnost državljana je, da
pride na volišče in tam označi
tiste kandidate, za katere meni,
da bodo dobro vladali. Na sliki
sta mama in oče, ki izbirata med
kandidati, in njuna otroka, ki
bosta postala volilca, ko bosta
stara 18 let.

Preberite besedilo
prisege, ki jo morajo
dati tujci, če hočejo
pridobiti slovensko
državljanstvo. Kaj od
tistega, kar je zapisano
v prisegi, velja tudi za
osebe, ki so že državljani
Slovenije? Pogovorite se
o tem.

Kakšna je razlika med narodom in državo?
Slovenska država je država vseh državljanov, ne
glede na njihovo narodnost, vendar ima posebne
dolžnosti do razvoja slovenskega naroda. Varuje
nekaj njegovih bistvenih značilnosti, predvsem
njegov jezik in kulturo. Slovenščina je obvezni
uradni jezik v državi. To pomeni, da morajo uradniki v državnih
uradih delovati v slovenščini. Slovenščino se morajo otroci učiti
v šoli. Država z denarjem podpira slovensko kulturo in izdajanje
knjig v slovenskem jeziku, delovanje slovenskih gledališč in
snemanje slovenskih filmov.
V Italiji, Avstriji in na Madžarskem živijo slovenske narodne
manjšine. To so Slovenci, ki bolj ali manj strnjeno živijo za mejo
in so državljani sosednjih držav. Slovenska država jim pomaga,
da ohranjajo svoj jezik in kulturo. Strokovnjaki iz Slovenije
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Država posebno ščiti slovenščino,
ki ima v primerjavi z nekaterimi
drugimi jeziki manjše število
govorcev. Pred leti je bil v Ljubljani
razstavljen približno tisoč let
star rokopis, napisan v jeziku, iz
katerega se je razvila slovenščina.
Rokopis poznamo pod imenom
Brižinski spomeniki. Ogledalo si
ga je mnogo državljanov Slovenije.

skupnost državljanov Republike Slovenije
jim pomagajo, da v šolah izvajajo pouk v slovenščini. Slovenska
država z denarjem pomaga društvom, ki tam izdajajo knjige in
časopise v slovenščini, igrajo gledališke igre itd.

So am I.

Mnogo pripadnikov slovenskega naroda živi še dlje od Slovenije.
Okoli tristo tisoč Slovencev se je v preteklosti za stalno izselilo v ZDA
in Kanado, večje število tudi v Argentino in Avstralijo. Postali
so državljani teh držav. Ker so se izselili, zanje uporabljamo izraz
‚izseljenci‘. Mnogi od njihovih otrok, ki so se že rodili v omenjenih
državah, še vedno čutijo, da so po narodnosti Slovenci. Tako čutijo
kljub temu, da morda ne govorijo dobro slovensko. Nihče jim ne
more odreči pravice, da se imajo za Slovence.
M
A

MONOŠTER

D
Ž
A

V

S

T

R

I

J

A

MURSKA
SOBOTA

R

A

S

BELJAK

CELOVEC

K
A

MARIBOR
TRBIŽ

PTUJ
VELENJE
BOVEC

KRANJ

CELJE

I
T

LJUBLJANA

A
GORICA

L
I

A

J

Š

A

NOVO MESTO

V

POSTOJNA

K

A

R
H
TRST

KOČEVJE

KOPER

Na zemljevidu je z zeleno barvo označeno, kje v Italiji, Avstriji in na
Madžarskem živijo zamejski Slovenci.
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I’m
Slovenian.

Mnogi ameriški Slovenci se
zelo zanimajo za domovino
svojih prednikov. Čeprav
mnogi ne znajo govoriti dobro
slovensko, skušajo ohraniti svojo
narodno identiteto. Povezani
so v organizaciji, ki se imenuje
Slovenske narodna podporna
jednota. Beseda ‚jednota‘ je
starinska, pomeni pa ‚enota‘.
Slovenski izseljenci, ki še znajo
slovensko, govorijo takšno
slovenščino, kakršna se je v
preteklosti govorila v kraju, iz
katerega so se izselili oni ali pa
njihovi predniki. Oglej si spletno
stran te organizacije (www.
snpj.org). V katerem jeziku je
zapisana? Kolikšen del besedila je
zapisan v slovenščini?

Do koga še ima slovenska država posebno
dolžnost?
Na današnjem slovenskem ozemlju že dolgo živijo
pripadniki dveh sosednjih narodov, italijanskega
in madžarskega. Prvi živijo v Slovenskem
primorju na Obali, drugi pa v Prekmurju. Tudi do
teh dveh narodnih skupnosti ima slovenska
država posebno dolžnost. Na Obali, kjer živi italijanska narodna
skupnost, sta v rabi dva uradna jezika, slovenščina in italijanščina.
V tistem delu Prekmurja, kjer živi madžarska narodna skupnost, pa
sta uradna jezika slovenščina in madžarščina.
Na zgornjem zemljevidu poišči Obalo, kjer živi italijanska narodna
skupnost, in Prekmurje, kjer živi madžarska narodna skupnost.

Kjer ob Slovencih živi madžarska
narodna skupnost, so napisi na
javnih zgradbah v slovenskem in
madžarskem jeziku.

Besednjak
Volišče – kraj, kjer potekajo volitve.
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Navezanost na svoj narod in državo,
spoštovanje do drugih
Ob prijaznem srečanju s tujcem vsakdo občuti
vznemirjenost in radovednost. Kaj si misli o nas in
naši deželi? Kaj naj mu povemo o Sloveniji? Če
pripadamo različnim narodom in državam, smo
drug za drugega zanimivi. Zato ljudje radi potujejo
in spoznavajo druge dežele.
Na svojo deželo smo navezani in ponosni, vendar si ne
domišljamo, da smo boljši od drugih. Če pa bi imeli
zaničevalen in sovražen odnos do pripadnikov
drugih narodov, bi nam upravičeno očitali, da smo
šovinisti.

8

Če smo na tekmi, na kateri naši športniki zastopajo
Slovenijo, jih spodbujamo. Pri tem pa ne smemo
žaliti športnikov, ki zastopajo druge države. Gotovo
bi se nam ne zdelo prav, če bi njihovi navijači žalili
naše športnike. Žalitve športnikov na tekmovanjih
lahko vodijo celo v nasilje.

Razlike med člani državljanske
skupnosti
Prebivalstvo Evrope je že stoletja zelo
raznoliko po svojih verah, jezikih, navadah
in tudi po videzu. Ljudje so se selili, ker so
iskali boljše življenje v drugih krajih. V času
vojn so se preseljevale množice ljudi, ker so
bili preganjani zaradi svoje narodnosti
ali vere. Vsi imamo prednike, ki so ‚od
nekod prišli‘. Večina ljudi brez težav živi
v skupnostih, sestavljenih iz ljudi, ki se
razlikujejo po narodnosti, veri, navadah
in jeziku. To velja tako za Slovenijo kot za
druge evropske države.
Včasih pa kažejo posamezniki ali skupine
sovražen ali zaničljiv odnos do svojih
sodržavljanov, ki so druge narodnosti
ali vere. To se dogaja predvsem takrat,
ko se ljudem življenje poslabša zaradi
gospodarske krize, brezposelnosti ali
česa drugega. Tako so, denimo, nemški
nacisti pred drugo svetovno vojno in med
njo sovražili Jude; okrivili so jih za vse težave
Nemčije in izpeljali strašen zločin – uboj več
milijonov Judov. V času, ko je bila Jugoslavija
v krizi in je Slovenija postajala samostojna
država, je med mnogimi pripadniki narodov,
ki so nekoč živeli v Jugoslaviji, nastalo
sovraštvo. To je povzročilo vojne v Bosni, na
Kosovu in na Hrvaškem.
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Ker so se jim zdele nekatere narodnosti manjvredne,
so nemški nacisti uničili na milijone ljudi. Slika, posneta
januarja 1945, prikazuje peščico preživelih iz najhujšega
nacističnega uničevalnega taborišča Auschwitz na
Poljskem, v katerem je po nekaterih ocenah umrlo milijon
in pol ljudi.Množične zločine je nad svojimi državljani
izvrševala komunistična oblast v Sovjetski zvezi, ker si
je hotela utrditi oblast. Tudi v Jugoslaviji je komunistični
režim izvrševal zločine nad ljudmi. Milijoni ljudi so izgubili
življenje v Kampučiji, kjer je vladal komunistični režim
pod vodstvom Pola Pota. Svoje nasprotnike so zapirali in
ubijali južnoameriški diktatorji in nekateri afriški politiki.
Na Balkanu so po razpadu Jugoslavije nekateri politiki
spodbujali narodnostno in versko sovraštvo, kar je vodilo v
vojaške spopade in poboje. Od leta 1993 deluje v Haagu
na Nizozemskem Mednarodno sodišče za vojne zločine, na
katerem so sodili nekaterim od teh politikov. Žal so mnogi
zločini iz prejšnjih obdobij ostali nekaznovani.

skupnost državljanov Republike Slovenije
V Sloveniji zakoni predvidevajo kazen za vsakogar, ki bi
spodbujal ljudi, naj sovražijo ali preganjajo druge ljudi zaradi
njihove narodnosti, vere, barve kože ali drugih lastnosti.
Takšnega spodbujanja je danes največ na internetu.
Posamezniki, ki so nestrpni do neke skupine ljudi, namreč
menijo, da na internetu ne bodo mogli odkriti njihove identitete.
Na medmrežju (internetu)
se lahko povezujemo
z drugimi ljudmi. Na
njem najdemo mnogo
koristnih informacij. Vendar
najdemo na medmrežju
tudi slaba sporočila, na
primer sporočila, ki so
sovražna do nekaterih
skupin, bodisi zaradi njihove
narodnosti, barve kože,
spolne usmerjenosti ali česa
drugega. Včasih niti ne opazimo, da je neko sporočilo do nekoga
sovražno. Dobro premislimo, kaj nam pripovedujejo!

V razpravi, ki naj poteka v manjših skupinah, skušajte odgovoriti
na vprašanji: Zakaj imajo nekateri posamezniki nestrpna ali
sovražna stališča do nekaterih skupin ljudi? Do katerih skupin
ljudi imajo najpogosteje takšna stališča? V skupnem pogovoru
primerjajte odgovore na vprašanji.

9

Kaj pomeni, če rečemo, da je Slovenija pravna
država?
V Ustavi Republike Slovenije piše, da je
Slovenija demokratična država. Zdaj že veste, kaj
to pomeni. V Ustavi pa piše tudi, da je Slovenija
‚pravna in socialna država‘. Poglejmo najprej,
kaj pomeni izraz pravna država.

Ko sodnik
razglasi sodbo obsodi ali oprosti
obtoženca - vsi
stojijo. Sodnik
predstavlja
sodno oblast.
Sodbo izreče v
imenu ljudstva.

Vir: http://slaw.ca/wp-content/uploads/2010/11/swiss-whitesheep-throwing-out-black-sheep.jpg, dostopen 16.12.2011

Ta plakat, ki ga je v Švici razobesila neka
politična stranka, so mnogi v Evropi
ostro obsodili. Plakat kaže črno ovco,
ki jo bela ovca brca s Švicarske zastave
(torej ven iz države Švice). Črna ovca
predstavlja priseljence (Turke, Albance,
itd.), ki so v Švici kršili zakon in naj bi
jih zato bilo treba izgnati; če bi nek
mladoletnik kršil zakon, naj bi izgnali
celotno družino. Mnogi v Evropi so
menili, da je ta plakat izraz rasizma.

Besednjak
Šovinist – je, kdor ima sovražen
in zaničevalen odnos do nekega
tujega naroda.
Balkan – je polotok v
jugovzhodni Evropi, na katerem
ležijo tudi države, ki so nastale po
razpadu Jugoslavije.
Rasizem – ideja, da človeštvo ni
enotno, temveč se deli na ‚rase‘,
ki se razlikujejo po barvi kože
(nekatere ‚rase‘ naj bi bile vredne
manj kot druge).
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Pravna država pomeni naslednje: zakoni, ki jih sprejmejo
poslanci v državnem zboru, veljajo za vse državljane enako.
Veljajo za ‚navadne‘ državljane in za politike, za bolj in manj
premožne. Vsaka oseba, ki krši zakon, mora biti kaznovana.
Vsakdo je nedolžen, vse dokler mu na sodišču ne dokažejo,
da je kršil zakon. Na sodnika nihče ne sme vplivati. V pravni
državi se vsakdo lahko pritoži, če meni, da mu je sodnik
naredil krivico.

10

Kaj pomeni beseda
‚nepristransko‘? Napiši
odgovor v dveh, treh stavkih!

Kaj pomeni izraz ‚socialna država‘?
Vsakomur se lahko zgodi nesreča, vsakdo lahko
resno zboli. Mnogi državljani izgubijo službo –
postanejo brezposelni. Prizadenejo nas lahko
naravne nesreče. Vendar pa so ljudje razvili
močno moralno pravilo, ki zahteva od vsakogar,
da pomaga drugim, če so v težavah.
Pri ustvarjanju slovenske države je imelo to moralno pravilo
pomembno vlogo. Urejena je tako, da so državljani drug z drugim
solidarni. Državljani plačujejo del svojih dohodkov, da dobijo
pomoč tisti, ki jo potrebujejo. Državljani so, na primer, solidarni
s posameznikom, ki izgubi službo. Dobiva denarno pomoč,
razen tega jim uslužbenci v ustanovah pomagajo iskati novo
zaposlitev ali pa jim omogočajo, da se brezplačno izobrazijo
za nov poklic. Denarno pomoč dobivajo tudi družine, ki imajo
prenizke dohodke, in invalidi, ki se ne morejo zaposliti.
Državljani so solidarni s prebivalci nekega dela Slovenije, če
potres poruši hiše ali pa so hiše poplavljene. Za državo, ki je tako
urejena, rečemo, da je socialna država.
Vendar Slovenija ni samo zaradi tega socialna država. Državljani so se
tudi dogovorili, da bodo vsi prispevali del dohodkov za plačevanje
nekaterih stvari, ki jih potrebujemo vsi: za zdravstvene domove in
bolnišnice, za šole, za gledališča in knjižnice, za policiste in vojake, ki
skrbijo za našo varnost. Če ne bi vsi prispevali, bi si zdravnike in dobre
šole lahko privoščili samo tisti, ki so premožni. To bi bilo krivično.
Slovenijo so njeni državljani zasnovali kot socialno državo tudi zato,
da bi zmanjšali razlike med državljani.

Uslužbenka v domu starejših
občanov pomaga starejši ženi
na sliki. Mnogi starejši ljudje
imajo v življenju težave. Nekateri
imajo nizke pokojnine. Drugi
živijo v stavbah, ki za starejše
niso primerne, saj nimajo
dvigal in dovoznih poti. Zaradi
prezaposlenosti svojih otrok in
vnukov so osamljeni.
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Osebe, ki imajo premalo denarja,
da bi se oskrbele z osnovnimi
življenjskimi potrebščinami, so
materialno ogrožene osebe.
Center za socialno delo odloči,
da taka oseba dobiva poseben
denarni dodatek. Sredstva za
izplačevanje dodatka ogroženim
osebam zbira država, seveda pa
jih država dobi od državljanov, ki
plačujejo davke.

Država je dolžna pomagati tistim,
ki ne najdejo zaposlitve in nimajo
lastnih sredstev za življenje.

skupnost državljanov Republike Slovenije
11

Slovenija je članica Evropske unije
Slovenije je s svojim prebivalstvom in kulturo že stoletja
del velike evropske civilizacije. Ko se je osamosvajala, ni
imela namena, da bi bila izolirana majhna država, temveč
da bi se pridružila zvezi evropskih držav in narodov, ki se
imenuje Evropska unija. Ta cilj je dosegla leta 2004. Preden
pogledamo, kako je narejena in kako deluje ta zveza, si moramo
ogledati, kdaj in zakaj je nastala.
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Slovenija je od 1. maja 2004
članica Evropske unije.

Evropa po drugi svetovni vojni
Evropska celina je razdeljena na večje število držav, ki so se v
preteklosti velikokrat vojskovale med sabo. Najhujša vojna na
evropskem ozemlju je bila druga svetovna vojna. Vojna se je
končala leta 1945 s popolnim porazom države, ki jo je začela,
Nemčije. Vendar je bila Evropa v ruševinah; umrlo je približno 50
milijonov ljudi. Evropejci so spoznali, da je treba celino urediti tako,
da se države ne bodo več spopadale, temveč bodo sodelovale.
Kot zdaj že veš, je bila Evropa po drugi svetovni vojni razdeljena
na dve skupini držav. V državah Vzhodne Evrope, ki so
bile povsem pod vplivom Sovjetske zveze, so totalitarni
režimi povsem zatrli demokracijo. Gospodarstvo je bilo šibko,
vendar je bila vojaška moč tega dela Evrope precejšnja. Države
Zahodne Evrope so bile vojaško šibkejše, vendar so jih močno
podpirale ZDA. Med zahodnim in vzhodnim blokom je bila stalna
napetost. Stikov med njima je bilo malo, bila pa je tekma v
oboroževanju. Za ta položaj so uporabljali ime ‚hladna vojna‘.
Zahodnoevropske države so presodile, da se bodo pred
komunističnim vzhodnim blokom najlaže ubranile na dva
načina: z močnim gospodarstvom in demokracijo. Prebivalci
gospodarsko razvitih in demokratičnih držav so pač pripravljeni za
vsako ceno braniti svoje domovine.
Kmalu po vojni, leta 1951, se je med seboj povezalo šest držav,
ki so bile med vojno nasprotnice: Francija, Zahodna Nemčija
(naslednica Nemčije), Italija, Belgija, Nizozemska in Luksemburg.
Ta povezava je bila sprva samo gospodarska. Vendar pa je bil to
uvod v močnejše povezovanje, ki je kasneje privedlo do nastanka
Evropske unije.

Evropski narodi so spoznali, da ne
bi preživeli še ene takšne vojne,
kot je bila druga svetovna vojan.
Edina rešitev je bila, da začno
tesno sodelovati in ustanovijo
zvezo držav.

Besednjak
Katera evropska država je bila med drugo
svetovno vojno glavna zaveznica Nemčije?

Zahodna Nemčija – Nemčija
je bila po drugi svetovni vojni
razdeljena na Zahodno in
Vzhodno Nemčijo. Slednja je
bila pod vplivom in nadzorom
Sovjetske zveze.
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Nove povezave evropskih držav
V preteklosti so se v Evropi mnoge vojne pričele iz gospodarskih
razlogov – države so hotele povečati svoje bogastvo na
račun drugih držav. Temu bi se izognili, če bi se države mirno
dogovarjale o gospodarstvu. Zato je nastala Evropska
gospodarska skupnost (EGS), ki je imela sprva 6 članic. Vendar
so Evropejci spoznali, da gospodarsko sodelovanje ni dovolj in da
bi bilo dobro, če bi se države dogovorile tudi o drugih stvareh,
šolstvu, skupni izvedbi znanstvenih raziskav, varovanju okolja in
še marsičem drugem. Države lahko namreč skupaj dosežejo več,
kot pa če delujejo vsaka zase. Zato je skupina 12 držav leta 1992
ustanovila Evropsko unijo.

Za državljane Republike
Slovenije je bil 1. maj leta
2004 pomemben dan. Postali so
državljani Evropske unije. Svoje
zadovoljstvo so pokazali na različne
načine. Štirje prebivalci Gornje
Radgone so ga pokazali tako, da
so se s čolnom zapeljali po reki
Muri, pri tem pa razvili slovensko in
evropsko zastavo.

Prvotne članice unije so bile demokratične države. Sklenile
so, da bodo sprejemale še nove države, vendar le tiste evropske
države, ki bodo demokratične, dobro urejene in v njih ne bo
prihajalo do večjih kršitev človekovih pravic. Mlada država
Slovenija na začetku še ni bila članica Evropske unije. Ker pa je
izpolnjevala pogoje za vstop v unijo, je leta 2004 res postala
njena članica. Danes ima Evropska unija že 28 držav. Večina
politikov, ki vodijo unijo, deluje v Bruslju, ki je sicer tudi glavno
mesto Belgije. Tam so torej glavne politične ustanove Unije.
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Na zemljevidu so članice EU in njihove zastave. V Belgiji, v mestu
Bruselj, je sedež Evropske komisije, ki je nekakšna evropska vlada.
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skupnost državljanov Republike Slovenije
Tako kot druge države je tudi Slovenija sprejela dolžnosti, ki jih
imajo vse članice. V skupno ‚blagajno‘ Unije mora prispevati
nekaj denarja, ki ga Unija uporabi za različne skupne cilje – na
primer za podporo kmetom, za znanstvene raziskave, za gradnjo
cest in železnic, ki povezujejo države itd.
Seveda tudi Slovenija potem dobi del tega
Simboli Evropske
skupnega denarja.
unije so: zastava,
Prav tako mora Slovenija spoštovati sklepe,
ki jih sprejmejo politične ustanove Unije.
Na primer: Unija je določila, da bodo morale
biti vse nove stavbe zgrajene tako, da bodo za
ogrevanje porabile zelo malo energije. V vseh
državah bodo morali graditelji to spoštovati.
O takšnih stvareh Slovenija ne more več
samostojno odločati; ne more, na primer,
odločiti, da bomo pri nas stavbe še naprej
gradili tako kot doslej.

himna, 9. maj
- Dan Evrope
in geslo ‚Združeni v različnosti‘. Z geslom želijo poudariti
povezovanje evropskih kultur, tradicij in enakopravnost vseh
njenih jezikov. Podlaga za himno EU je Beethovnova Deveta
simfonija. Na evropski zastavi je krog, ki ga sestavlja dvanajst
zlatih zvezd na modri podlagi. Krog je med drugim tudi
simbol enotnosti – enotne naj bi bile tudi članice Unije. Zvezd
je dvanajst zato, ker to število spominja na število mesecev v
letu ter ur na številčnici.

V ustanovah Unije so predstavniki vseh držav, tudi Slovenije.
Mnoge odločitve, ki jih sprejmejo te ustanove, so koristne za vse
države, ki so članice Unije.
V Evropski uniji je 24
uradnih jezikov, med njimi
tudi slovenščina. Vsi ti jeziki
so enakopravni. Slovenski
predstavniki lahko v Bruslju
uporabljajo slovenščino. Zakoni,
ki jih sprejmejo v Bruslju, morajo
biti prevedeni v vse uradne jezike
Unije. To sicer zahteva veliko
prevajanja, vendar je to dobro,
ker se tako nobenemu narodu ne
godi krivica. V eni od listin Unije
piše, da ta zveza držav spoštuje
jezikovno različnost Evrope. To je
ena od vrednot Unije.
in gospod
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Članstvo v Evropski uniji je za Slovenijo iz
številnih razlogov nekaj dobrega. Dobro je, na
primer, za slovenska podjetja. Oglejmo si to
na primeru. Pred vstopom v Unijo je slovensko
podjetje izdelovalo hladilnike, vendar je bilo
zaradi majhnosti Slovenije malo kupcev. Slovensko
podjetje bi zato želelo prodajati hladilnike v Nemčijo. Vendar bi
bil posamezni hladilnik v nemških trgovinah predrag za kupce.
Cena, ki bi jo določilo slovensko podjetje, bi se namreč povečala
še za večji znesek (carino), ki ga je za prodajo
tujih izdelkov zaračunala nemška država. Odkar je
Slovenija v Uniji, druge države, ki so članice Unije, od
prodaje slovenskih izdelkov v tamkajšnjih trgovinah
ne dobijo več carine. Slovenija lahko več svojega
n und H
blaga izvozi. Seveda pa tudi tuja podjetja lahko
me
e
Da
prosto prodajajo v Sloveniji. Mnoga od njih poznaš,
na primer Spar, Leclerc, Lidl.

Go

Katere prednosti imamo v Evropski uniji?
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Poišči podatek o tem, kdo je bil Beethoven!

Čeprav je Slovenija med manjšimi državami Unije,
je v njej enakopravna članica. Ker se je slovenski
narod v zgodovini ohranjal tudi zato, ker mu je
uspelo ohraniti svoj jezik, je zdaj toliko bolj
pomembno za nas, da je slovenščina eden od
uradnih jezikov Evropske unije.
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Vsak slovenski državljan je danes tudi državljan Evropske unije.
Državljani Unije lahko živijo in se zaposlijo v kateri koli državi
članici. Mladi ljudje se lahko izobražujejo na šolah in univerzah
v vseh drugih državah Unije (seveda pa se morajo prej naučiti tuji
jezik). Večina članic je na mejah ukinila mejne prehode, kjer
so prej obmejni policisti nadzorovali potnike. Zato lahko danes
brez potnega lista in ustavljanja na meji potujemo v mnoge
države, na primer v Italijo, Avstrijo ali na Madžarsko. Članice
Unije skupaj urejajo izobraževanje. Če nekdo, na primer, konča
šolanje v Nemčiji, njegova diploma velja tudi v Sloveniji ali na
Portugalskem. Če pa konča šolanje v Sloveniji, njegova diploma
prav tako velja v drugih državah. Slovenski raziskovalci izvajajo
znanstvene raziskave z denarjem, ki ga za ta namen zberejo v
državah Unije. Države po skupnem dogovoru gradijo nove
ceste in železnice tako, da je mogoče kar najhitreje potovati z
enega konca Evrope na drugi konec. To je dobro tako za turiste
kot za tovornjake in vlake, ki dostavljajo blago v naše trgovine. Ker
uporabljajo mnoge članice – tudi Slovenija – isti denar (evro), ni
treba menjati denarja, ko obiščemo drugo državo.

Vsaka država, ki uporablja evre
kot denar, je izbrala nekaj zanj
pomembnih podob in napisov,
ki so vtisnjeni na del skupnih
kovancev. Na sliki so podobe in
napisi, ki jih je izbrala Slovenija.
Katere od njih prepoznaš?

Če slovenski turist v
državi, ki je članica
Unije, kupi blago
in ga odpelje v
Slovenijo, na meji
ne plača carine.

15

Ima Evropska unija tudi težave?
V veliki skupnosti evropskih držav odločanje o skupnih zadevah ne
poteka brez težav. Včasih njene politične ustanove sprejmejo
sklepe, s katerimi državljani v nekaterih državah
niso zadovoljni. Razen tega nekateri državljani
Unije očitajo politikom, ki delujejo v Bruslju, da
se premalo zanimajo, kaj potrebujejo državljani v
posameznih državah.
Med državami, ki so članice, so velike razlike. Nekatere so bolj,
druge manj razvite, razlike pa so tudi v navadah in načinu
razmišljanja ljudi. Razlike se zmanjšujejo prepočasi, čeprav Unija
porablja za manj razvite države veliko denarja. Med državami
včasih pride do sporov (ki pa še zdaleč niso tako hudi kot v časih,
ko je prihajalo do vojn).
Poseben problem Evropske unije je kmetijstvo. V nekaterih
državah – na primer v Franciji in Španiji – je kmetijstvo zelo
pomembna gospodarska dejavnost. Velik del denarja, ki ga
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Si slišal/-a ali bral/-a še o kateri
težavi, s katero se spopada EU? Če
si, v nekaj stavkih opiši težavo.

skupnost državljanov Republike Slovenije
države prispevajo v skupno ‚blagajno‘ Unije, dobivajo kmetje
v teh državah kot pomoč za posodabljanje kmetijstva. Nekatere
druge države, kjer kmetijstvo ni tako pomembna dejavnost, s tem
niso zadovoljne, saj bi želele skupni denar porabiti za kaj drugega.
S kmetijstvom so še druge težave. Včasih je pridelkov preveč;
ker ni kupcev zanje, morajo kmetje močno spustiti njihovo
ceno pridelkov, da jih sploh lahko prodajo. To pa zanje seveda ni
dobro, saj potem premalo zaslužijo. Kmetje takrat protestirajo
in celo javno uničujejo pridelke.
Vseeno pa je Evropska unija vsaj delno podobna skupnosti
narodov, o kateri so nekoč sanjali umetniki in filozofi, med njimi
slovenski pesnik Prešeren, ki je v Zdravljici – sedanji slovenski
himni – izrazil željo, da med narodi ne bi bilo prepirov, temveč
sodelovanje.

Evropska unija bolj kot nekateri drugi deli sveta (ZDA,
Kitajska, Indija) skrbi za okolje. Nekateri državljani
Unije pa menijo, da je še vedno storila premalo. Na sliki
je skupina, ki v Bruslju protestira pred zgradbo, v kateri
zaseda vodstvo Unije. Skupina zahteva, naj v Evropi
porabimo manj energije (električne energije, nafte) in tako
zmanjšamo segrevanje ozračja.

Razdelite se na štiri skupine. Dve skupini naj odigrata vlogo kritikov
Evropske unije. Zapišeta naj razloge, zakaj je za Slovenijo slabo, da
je članica Unije. Dve skupini naj igrata vlogo zagovornikov našega
članstva v Uniji. Zapišeta naj razloge, zakaj je za Slovenijo dobro, da
je članica Unije. Vsaka skupina izbere enega predstavnika, ki bo v ustni
razpravi odigral vlogo kritika ali zagovornika našega članstva v Uniji.
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Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja
1.
2.

Del katere države je bila Slovenija po drugi svetovni vojni?
Katera stranka je imela v tisti državi, katere del je bila Slovenija pred osamosvojitvijo,
izključno oblast?
3. Kdaj je bila slovesno razglašena samostojna in neodvisna Republika Slovenija?
4. Kakšna država je po svoji politični ureditvi Republika Slovenija?
5. Kako je večina učencev v slovenskih šolah dobila slovensko državljanstvo?
6. Kdo so slovenski izseljenci in v katerih delih sveta živijo?
7. Kateri narodni skupnosti že dolgo živita poleg Slovencev na ozemlju današnje
Slovenije?
8. Kaj je bistvo strpnega in nestrpnega odnosa do drugačnih?
9. Kdaj lahko rečemo, da je neka država socialna država?
10. Katerega leta je Slovenija postala članica Evropske unije?
11. Naštej nekaj prednosti, ki jih imamo slovenski državljani zaradi članstva v Evropski uniji!
12. Naštej nekaj težav, ki jih ima Evropska unija!
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3. Slovenija je utemeljena na
človekovih pravicah

Iz zgodovinskih knjig in filmov izvemo, kakšne zločine so nad ljudmi
izvajali tisti, ki so imeli oblast. Se to danes še dogaja? Kaj nima vsak
človek pravice do življenja, do varnosti in do tega, da ga nihče ne
muči ali mu jemlje imetje? Gotovo ima te pravice, pa vendar – je to
kje zapisano, je to uradno sprejeto? Kdaj in kje je človeštvo sprejelo
te ideje? Nobenemu človeku ni mogoče odvzeti njegovih temeljnih
pravic, te brezpogojno veljajo za vse. Ljudje danes očitno veliko
razmišljajo o človekovih pravicah. Ali ima takšno razmišljanje
kaj opraviti z etiko? Slovenska država je bila ustanovljena tudi z
namenom, da bodo v njej posebej zaščitene človekove pravice
njenih državljanov. Samo njenih državljanov ali vseh, ki živijo na
ozemlju slovenske države? V Ustavi piše, da so človekove pravice
eden od temeljev naše države. Ali to pomeni, da v Sloveniji sploh
ne prihaja do kršitev človekovih pravic? Komu se lahko pritožimo,
če menimo, da je nekdo kršil katero od naših temeljnih človekovih
pravic? Ne smemo se samo potegovati za svoje pravice. Spoštovati
moramo tudi pravice, ki jih imajo drugi ljudje. Njihova in naša
pravica si včasih lahko celo nasprotujeta. Morda nekomu drugemu
kršimo njegovo pravico, ker hočemo na vsak način uresničiti svojo
pravico. Kako ravnati v takšnih primerih?
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3. Slovenija je utemeljena na
človekovih pravicah

1

Pravica do življenja in svobode
V zgodovini so mnogi oblastniki zlorabljali svojo politično
in vojaško moč za to, da so izvajali zločine nad ljudmi.
Zelo redka so bila obdobja, v katerih je bil posameznik
vsaj malo zaščiten pred zlorabami in nasiljem tistih,
ki so imeli več moči od njega. Še v dvajsetem stoletju
so diktatorji in voditelji totalitarnih držav
zapirali, mučili in ubijali ljudi samo zato, ker naj bi imeli
‚napačna’ prepričanja ali vero ali pa naj bi bili ‚napačne’
narodnosti.
Z današnjimi besedami rečeno – oblastniki niso
spoštovali človekovih pravic, kot sta pravici do življenja
in osebne svobode. Velika verstva, kot je krščanstvo,
so sicer prepovedovala ubijanje, književniki ter filozofi pa
so poudarjali, da ima človek pravico do svobode. Vendar to
oblastnikov ni odvrnilo od surovosti.
Pravico do življenja in svobode so poudarjali že književniki in
filozofi v stari Grčiji, vendar so bili prepričani, da to ne velja za
njihove sužnje. Sploh pa so premožni in močni ljudje imeli sužnje
skoraj vso zgodovino; še pred 150 leti so jih imeli v nekaterih
delih Amerike.

Stari Grki so se v mestu Atene močno zavzemali za nekatere
pravice, ki bi jim danes rekli osnovne človekove pravice – za
pravico sodelovati pri urejanju države in za pravico do osebne
svobode. Vendar prve pravice niso priznavali ženskam; ne
prve ne druge pravice pa niso priznavali ljudem, ki so bili
njihovi sužnji. Čeprav so Atenci ustvarili državo, ki jo zaradi
njenih dosežkov (demokracije, umetnosti in filozofije) še danes
občudujemo, so imeli takšen odnos do žensk in zasužnjenih ljudi,
ki bi ga danes vsi obsojali.
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Osebna svoboda je pravica,
ki se je človeštvo morda najdlje
zaveda. Kljub temu celo danes
po svetu zapirajo ljudi, ki niso
prekršili nobenega zakona.

Vir: http://operaomnia.tumblr.com/page/3, dostopno 17.12.2011

V Franciji se je pred več kot
220 leti ljudstvo uprlo kralju in
plemstvu. Karikatura kaže, zakaj.
‚Navaden‘ državljan nosi na
hrbtu dva bogatina, ki imata
veliko več pravic od njega. Ljudje
so se začeli zavedati, da bi morali
imeti vsi ljudje enake pravice.

2

Kdaj je nastala ideja o človekovih pravicah?
Ideja o enakosti ljudi je občasno krožila med
ljudmi že v starem veku. Med drugim je bila
prisotna v zgodnjih krščanskih skupnostih.
Krščanstvo je poudarjalo tudi enakost ljudi pred
Bogom in v posmrtnem življenju.
V novem veku so francoski filozofi 18. stoletja, ki jih imenujemo
razsvetljenci, širili idejo, da dobijo vsi ljudje ob rojstvu enake
pravice. Nasprotovali so privilegijem, ki so jih v Franciji zaradi
svojega rodu imeli plemiči, in širili idejo o enakosti ljudi.
Niso mislili, da bi ljudje morali imeti enako premoženje in da so
vsi enako sposobni. Trdili so le, da si je treba uspeh v življenju
pridobiti z delom in izobrazbo. Zavzemali so se tudi za to, da
sme vsakdo svobodno izražati svoja prepričanja.
Njihove ideje so uporabili voditelji ljudstva, ki se je v Franciji leta
1789 uprlo in odvzelo oblast kralju ter plemstvu. Ideji o svobodi
in enakosti so dodali še idejo o bratstvu med ljudmi, torej idejo,
da smo vsi pripadniki iste, človeške vrste. Vse te ideje so francoski
revolucionarji vnesli v besedilo, ki ima naslov Deklaracija o
pravicah človeka in državljana. Na začetku tega besedila je
zapisano: ‚Ljudje se rodijo in živijo svobodni ter enaki v pravicah.‘
Vendar oblastniki v Evropi in na drugih celinah tudi še potem niso
priznavali osnovnih pravic ‚navadnim‘ ljudem. Jemali so svobodo
lastnim državljanom, hkrati pa se zapletali v vojne z drugimi
državami. Ideja o bratstvu med ljudmi je bila vedno znova
pozabljena. Med drugo svetovno vojno je izgubilo življenje več
ljudi kot v kateri koli prejšnji vojni.
Če bi se takšne vojne in preganjanja ponovila, bi bilo konec
človeške civilizacije, kakršno so ljudje ustvarili v zadnjih stoletjih.
Postalo je jasno, da morajo vse države sprejeti trden dogovor o
spoštovanju osnovnih pravic, ki jih ima vsak človek, ne glede na
spol, barvo kože, vero, narodnost ali kaj drugega. Za te pravice
so uporabili ime ‚človekove pravice‘. Vpisali so jih v besedilo
z naslovom Splošna deklaracija človekovih pravic. Besedlo
so leta 1948 sprejeli v OZN in je postalo obvezno za vse države,
članice te organizacije.
Misel o osebni svobodi
posameznika se je najprej uresničila
v Franciji in ZDA. Francoski kipar
Bartholdi je leta 1884 izdelal kip,
ki predstavlja žensko z dvignjeno
plamenico; plamenica je simbol
svobode. Kip je bil namenjen
prebivalcem ZDA kot darilo. Postavili
so ga v newyorškem zalivu. Tam
je deloval kot nekakšen pozdrav
priseljencem, ki so v ZDA prišli z
ladjami prek Atlantika.

Med prebivalci Severne Amerike
se je ideja o pravici do svobode
in enakosti razširila med ljudmi
že v 18. stoletju. Leta 1776 so
prebivalci nekdanjih angleških
kolonij v Severni Ameriki razglasili
novo neodvisno državo z imenom
Združene države Amerike.
Napisali so Deklaracijo o
neodvisnosti, v njej pa med
drugim zapisali: ‚Vsi ljudje so ob
rojstvu enaki.‘ To je pomenilo: Vsi
se rodimo z enako pravico do
življenja in svobode.

Besednjak
Diktator – kdor si z nasiljem
pridobi oblast in zatira vse, ki mu
nasprotujejo.
Filozof – kdor premišlja in piše o
najbolj splošnih vprašanjih, kot je
‚Kaj je človek, kaj je resnica’ itd.
Privilegij – neupravičena
prednost pred drugimi.
Revolucionar – kdor sodeluje
pri nenadni in nasilni preureditvi
skupnosti in spremembi oblasti.
Civilizacija – vse glavne
pridobitve nekega velikega dela
človeštva v umetnosti, znanosti,
politiki itd.
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3

Kaj nam o človekovih pravicah pove etika?
Ljudje se na pogled razlikujemo po mnogih
telesnih značilnostih: velikosti, barvi kože in las,
obliki oči, telesni moči itd. Vendar smo se vsi
rodili kot pripadniki iste vrste živih bitij, človeške
vrste. Znanstveniki so ugotovili, da so si vsi ljudje,
ki živijo na različnih koncih planeta, zelo podobni po večini
lastnosti, ki se podedujejo; skupno imamo zelo veliko večino
svojih genov. Zato bi morali ravnati drug z drugim kot bratje in
sestre. Te etične zamisli so skrite že v starih verskih naukih, med
drugim v krščanstvu. Tudi na začetku Splošne deklaracije o
človekovih pravicah piše:
‚Vsi ljudje bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje.‘
Človeštvo že dolgo pozna etično pravilo, ki zahteva, da z
drugimi ravnaš tako, kot bi želel, da oni ravnajo s teboj. V vseh
kulturah najdemo tudi pravilo, da je treba pomagati drugemu
človeku, če je v stiski.
Ljudje se razlikujemo tudi po svojih duševnih lastnostih. Navedite vsaj pet
duševnih lastnosti, po katerih se ljudje med seboj razlikujemo! Kaj imamo
vsi ljudje skupnega? Vsakdo naj zapiše odgovore na ta vprašanja. Potem
jih glasno preberite sošolcem in sošolkam. V pogovoru ugotovite, ali lahko
vaše odgovore na zastavljena vprašanja vsaj delno poenotite.

4

Katere so glavne človekove pravice?
Osnovni pravici sta pravica do življenja in
prostosti (svobode). Temu je dodana pravica
do dostojanstva: nihče nima pravice človeka
poniževati. V Splošni deklaraciji o tem piše:
‚Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali okrutnemu,
nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.‘

Vsak človek ima pravico do varnosti, do zatočišča v primeru,
da ga preganjajo, in do pravičnega sojenja, če je osumljen
kaznivega dejanja.
Vsak človek ima pravico do stanovanja ... Slika je bila posneta v zgodnjih
jutranjih urah na ulicah indijskega glavnega mesta New Delhi. V tej veliki
deželi živijo štirje od desetih prebivalcev v popolni revščini. To pomeni, da
nimajo nikakršnega dohodka in prebivališča. Zaposlitve ne morejo dobiti,
njihova glavna dejavnost je beračenje.
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Človek se je v nekaj sto tisoč
letih razvil v vrsto živih bitij, ki
ima sposobnost razmišljanja
in čustvovanja. V teh in drugih
lastnostih smo si vsi predstavniki
vrste med seboj zelo podobni.

Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah
Tudi v zasebnem življenju imamo osnovne pravice, pravico
do družine, poroke, stanovanja, premoženja. V Splošni
deklaraciji med drugim piše
‚Nikogar se ne sme nadlegovati s samovoljnim
vmešavanjem v njegovo zasebno življenje, v njegovo
družino, v njegovo stanovanje ali njegovo dopisovanje in
tudi ne z napadi na njegovo čast in ugled.‘

V javnem življenju imamo pravico do izražanja svojega mnenja in
prepričanja in pravico, da dobivamo in dajemo informacije: O
tem v Splošni deklaraciji piše:
‚Vsakdo ima pravico do svobode mišljenja in izražanja, vštevši
pravico, da nihče ne sme biti nadlegovan zaradi svojega mišljenja,
in pravico, da lahko vsak išče, sprejema in širi informacije in ideje
s kakršnimi koli sredstvi in ne glede na meje.‘

Vsakdo ima pravico, da veruje ali ne
‚Polnoletni moški in ženske
veruje.

imajo brez kakršnih koli omejitev
glede na raso, državljanstvo ali
vero, pravico skleniti zakonsko
zvezo in ustanoviti družino.‘

Potem imamo pravico do vere in prepričanja:

‚Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in
veroizpovedi; ta pravica vključuje svobodo spreminjati
prepričanje ali vero, kakor tudi njuno svobodno, javno ali
zasebno izražanje … s poučevanjem, z izpolnjevanjem
verskih dolžnosti, z bogoslužjem in opravljanjem obredov.‘
Pravico imamo do tistega, kar nam lahko nudi dobro urejena
skupnost: do dela, dohodka, zdravstvene oskrbe, prostega
časa. V Splošni deklaraciji lahko še preberemo:

Risar je narisal nekaj, kar se
ne bi smelo dogajati. Nihče
nima pravice poizvedovati, kaj
berejo odrasle osebe, pa tudi
ne, katere filme gledajo, s kom
se pogovarjajo po telefonu ali
klepetajo v omrežjih.

‚Vsakdo ima pravico do izobraževanja.
Izobraževanje mora biti brezplačno vsaj na začetni
stopnji. Šolanje na začetni stopnji mora biti obvezno.‘

Besednjak
Vsak človek ima tudi pravico, da v stiski dobi sredstva za
preživetje, v primeru bolezni pa zdravniško pomoč:
‚Vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja
njemu in njegovi družini zdravje in blaginjo, vključno s
hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo … pravico
do varstva v primeru brezposelnosti, bolezni, delovne
nezmožnosti, vdovstva ter starosti.‘

Podedovati – prevzeti od
staršev in drugih prednikov
telesne lastnosti.
Geni – tisti del celice v živem
bitju, ki prenaša lastnosti od
prednikov na potomce.
Blaginja – stanje, v katerem je
življenje dobro.
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To so samo nekatere od človekovih pravic, v Splošni deklaraciji
so navedene še druge. Nekatere so opisane z bolj zapletenimi
izrazi. Vseeno pa se jih splača ogledati. Najdemo jih med drugim
na internetni strani http://www.varuh-rs.si/index.php?id=102].
Na strani 42 je omenjena človekova pravica do
osebne svobode. Vendar lahko sodišče v nekem
primeru odloči, da nam osebno svobodo odvzame.
V katerem primeru?

Pravica do šolanja je pravica
vsakega človeka. Žal v svetu veliko
število otrok nima prave možnosti
za pridobivanje izobrazbe.
Ponekod skušajo otrokom
kljub revščini dati vsaj osnovno
izobrazbo. Slika kaže pouk, ki
poteka kar na pločniku. Ti otroci
najbrž ne bodo znali uporabljati
računalnika, vendar bodo znali
brati, pisati in računati.

Na strani 42 je omenjena človekova pravica do
življenja. V državah Evropske unije ta pravica
ni omejena. Nikomur se ne sme vzeti življenja,
tudi najhujšim hudodelcem ne. Sodišča jih ne
morejo obsoditi na smrtno kazen. V nekaterih
drugih državah pa hudodelce še vedno kaznujejo
s smrtjo. Pogovorite se o naslednjem: Zakaj so
države Evropske unije odpravile smrtno kazen? Se
vam zdi to prav?

5

Zakaj je Splošna deklaracija človekovih pravic
tako pomembna?
Splošna deklaracija je slovesna izjava, zato
bi lahko pomislili: ‚To so žal samo lepe besede,
pravice ljudi pa bodo še naprej kršene.‘ Vendar je
to samo delno res. Potem ko so države podpisale
Splošno deklaracijo, so mnoge podpisale še
dodatne izjave, ki jim rečemo konvencije. Te
pa niso samo slovesne izjave, ampak so zelo natančni obvezni
dogovori, ki veljajo tako, kot veljajo zakoni.
Slovenija je tako kot mnoge druge države sprejela konvencije, ki
ščitijo pravice otrok, žensk, zaposlenih, invalidov, duševno
prizadetih oseb in nekaterih drugih skupin prebivalcev.

Po eni od konvencij morajo države omogočiti
invalidom, da se na javnih krajih prosto gibajo.
Invalidi v vozičkih potrebujejo dvigalo in klančine.
Ponekod tega ni, zato imajo težave z gibanjem. Na
sliki je invalid, ki želi vstopiti v eno od slovenskih
ministrstev, vendar ne more - dostop ni urejen za
invalide na vozičkih.
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6

Slovenija temelji na človekovih
pravicah
Prebivalci Slovenije so hoteli svojo samostojno
državo tudi zato, da jim v njej ne bi nihče več mogel
odrekati njihovih osnovnih pravic. Zato je tudi v
najvišjem zakonu, v Ustavi Republike Slovenije,
zapisano, da so ‚vsakomur zagotovljene enake
človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede
na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali
drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo,
družbeni položaj ali katero koli drugo osebno
okoliščino‘. Slovenski zakoni predvidevajo kazen
za tiste, ki bi kršili človekove pravice. Zato lahko
rečemo, da so v naši državi – podobno kot v drugih
demokratičnih državah – človekove pravice veliko
več kot le lepe besede.

V slovenski ustavi preberi 17., 18. in 19. člen. Izpiši
besede, ki jih ne razumeš, in poizvedi, kaj pomenijo.

7

Ena od človekovih pravic je, da ne živi v revščini.
Žal je to pravico težko uresničiti, zlasti v zelo revnih
državah Afrike in Azije. Pa tudi v Sloveniji. Čeprav
je precej razvita, večje število ljudi živi v revščini.
Revna človeka na sliki izbirata med oblačili, ki so jih
ljudje darovali Rdečemu križu, organizaciji, ki zbira
pomoč za ljudi v stiski.

Kako je danes s človekovimi pravicami v svetu?
V vsej preteklosti človeštva so posamezniki in
skupine, ki so imeli politično oblast in moč
orožja, izvrševali zločine nad soljudmi. Še
v drugi polovici 20. stoletja so diktatorji in
voditelji totalitarnih držav izvrševali zločine
nad svojimi državljani. Nekatera od teh barbarskih dejanj so bila
omenjena v prejšnjem poglavju. Zločine je nad svojimi političnimi
nasprotniki izvršila tudi komunistična oblast v Jugoslaviji,
katere del je bila Slovenija. Po razpadu Jugoslavije je v nekaterih
delih bivše države prišlo do množičnih pobojev; najhujši primer
je množični poboj pripadnikov bošnjaškega naroda v Bosni,
v kraju Srebrenica. Vse to so razlogi, zakaj človekove pravice
državljanom Slovenije veliko pomenijo.
Danes se človekove pravice kršijo v mnogih drugih delih sveta.
Več mednarodnih organizacij opozarja na te kršitve in si
prizadeva, da bi se končale.

Zdaj poznate osnovne
človekove pravice. V dnevnih
časopisih izberite 5 člankov,
ki govorijo o stiskah ljudi.
Natančno jih preberite. Z
nekaj stavki povzemite opise
teh stisk in napišite, katere
človekove pravice so bile kršene
ljudem. Uporabite besedilo, ki
je natisnjeno na straneh 42, 44
in 45.

Besednjak
Klančina – nekoliko nagnjena
površina za lažji dostop.

Oglej si spletno stran slovenske podružnice
Amnesty International http://www.amnesty.si/.

Svoboščine – pravica, da ravnaš
svobodno.
Barbarsko – kar osnovna
človeška kultura in spodobnost
prepovedujeta.
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Slika prikazuje, v
katerih delih sveta
kršijo človekove
pravice. V
državah, ki
so pobarvane
zeleno, ne kršijo
človekovih pravic.
V državah,
pobarvanih
rumeno, je manjše
število tovrstnih
kršitev. V državah,
pobarvanih
vijolično, prihaja
do množičnih
kršitev osnovnih
človekovih pravic.
Vir: http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw09/MOF09.pdf, dostopen 20.12.2011

8

Kaj so otrokove pravice?
Človekove pravice so splošne, kar pomeni, da
jih imajo moški, ženske in otroci. Ena od teh treh
skupin ljudi je še manj zaščitena pred zlorabami
in nesrečami kot drugi dve – otroci. Zato so
predstavniki držav, ki so bile članice največje
mednarodne organizacije OZN, podpisali
pomembno izjavo, Konvencijo o otrokovih pravicah.
Konvencija je takšna vrsta dogovora, ki je za vse podpisnike

Med hude kršitve otrokovih pravic sodi otroško
delo. Otroke izkoriščajo, ker se sami ne morejo
postaviti za svoje pravice. Otroci za opravljeno delo
dobijo precej manj denarja kot odrasli. Na fotografiji
so otroci iz kraja Sonakhali v Indiji, ki s pripravo
opeke za gradnjo hiš služijo denar za hrano.
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obvezna; države, ki so konvencijo podpisale (tudi Slovenija), so
dolžne kaznovati tiste, ki kršijo nekaj, kar je v njej zapisano.
Bistvo konvencije lahko opišemo takole: otroci imajo pravico do
dobrega otroštva, do tega, da razvijejo svoje sposobnosti in
postanejo enakopravni člani skupnosti. Tu so glavne pravice otrok:
1.		Otroci imajo pravico biti s svojimi družinami ali s tistimi, ki bodo
najbolje skrbeli zanje.
2. 		Otroci imajo pravico do zadostne količine hrane in do čiste vode.
3. 		Otroci imajo pravico do ustrezne življenjske ravni.
4. 		Otroci imajo pravico do zdravstvenega varstva.
5. 		Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do posebne skrbi in do
usposabljanja.
6. 		Otroci imajo pravico do igre.
7. 		Otroci imajo pravico do brezplačnega izobraževanja.
8. 		Otroci imajo pravico do varnosti in do zaščite pred poškodbami in
zanemarjanjem.
9. 		Otroci ne smejo biti poceni delovna sila ali vojaki.

V tistih delih sveta, kjer je nekoč
divjala vojna, so ponekod
zakopane mine, ki eksplodirajo,
če stopiš nanje. To se zlasti
pogosto dogaja otrokom, ki se
radi igrajo na prostem. Na teh
krajih je kršena pravica otrok
do varnosti. Slovenija se je
tu zelo izkazala - sodeluje pri
odstranjevanju skritih min v Bosni.

10. Otrokom mora biti dovoljeno govoriti njihov materni jezik in
izražati njihovo lastno vero in kulturo.
11. Otroci imajo pravico do izražanja lastnega mnenja in do druženja
ter izmenjevanja mnenj.
Vir: UNICEF (povzeto po Amnesty International)

9

Kdo v Sloveniji varuje človekove in otrokove
pravice?
Slovenija mora na svojem ozemlju poskrbeti za
varstvo človekovih pravic in pravic otrok. Kako
to doseže? V zakonih je predvidena kazen za
kršitelje; če sodnik ugotovi, da je nekdo res kršil te
pravice, določi za kršitelja kazen.

Učenci in učenke naj se
razdelijo na skupine. Do
naslednje ure naj vsaka od
skupin v časopisih poišče
zgodbo o otroku ali otrocih,
ki jim je bila kršena ena od
njihovih pravic. Nato naj
vsaka skupina pove zgodbo
in predstavi svoje mnenje o
tem, zakaj so tudi v Sloveniji
večkrat kršene pravice otrok.

Na varuha človekovih pravic se lahko
obrnejo odrasli in otroci, če menijo, da
so kršene njihove temeljne pravice.
Kršitev pravic lahko opišejo v navadnem
pismu ali pa v elektronski obliki.
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V Sloveniji razen sodišč varuje človekove in otrokove pravice
tudi oseba, ki je bila imenovana za varuha človekovih pravic.
Posamezniki, ki menijo, da so jim bile kršene njihove pravice, se
pritožijo varuhu. Varuh in njegovi pomočniki presodijo, ali so jim
pravice res bile kršene. Varuh sicer ni sodnik in za kršitev pravic ne
more nikogar kaznovati, lahko le opozarja na kršitve. Vendar pa
po njegovem opozorilu kršitelji navadno popravijo svoje ravnanje.
Ker pa ima velik ugled v Sloveniji, na osnovi njegovega opozorila
kršitelji navadno popravijo svoje ravnanje.
Evropejci danes močno
podpirajo ustanove,
ki branijo človekove
pravice. V Strasbourgu
deluje Evropsko sodišče
za človekove pravice. Na
sliki so sodniki tega sodišča,
oblečeni v tradicionalna
oblačila sodnikov, toge.
Tem sodnikom se lahko
pritoži prebivalec Evrope, čigar človekove pravice so bile kršene,
sodna oblast v njegovi državi pa ob tem ni ustrezno ukrepala. To
sodišče ne ščiti le državljanov iz držav Evropske unije, temveč
tudi državljane iz drugih evropskih držav. Ščiti torej pravice 760
milijonov Evropejcev.

Slovenska država ni dolžna samo
ščititi človekove pravice svojih
državljanov, temveč pravice vseh
ljudi na svojem ozemlju, tudi
tistih, ki niso slovenski državljani.
Če na naše ozemlje vstopijo
državljani druge države in
dokažejo, da jih v njihovi državi
preganjajo, jim mora dati naša
država zatočišče in poskrbeti
zanje. Na fotografiji je prehodni
dom za tujce v Ljubljani, kjer
begunci čakajo, da slovenske
oblasti odločijo, ali jih bo Slovenija
sprejela ali ne.

Oglej si fotografijo desno zgoraj. Na njej je prizor iz prehodnega doma za
tujce. Kaj ti pove fotografija? V nekaj stavkih napiši svoje razmišljanje!

10

Ali so moje človekove pravice omejene?
Vsakemu posamezniku pripadajo vse človekove
pravice, vendar te pripadajo tudi vsem drugim
ljudem, s katerimi je posameznik v stiku. Zato
mora vsakdo spoštovani pravice drugih ljudi. Še
več, braniti mora pravice drugih ljudi. Francoski
filozof Voltaire je v pismu prijatelju Helvetiju napisal naslednji
stavek: ‚Morda se ne strinjam s tistim, kar govorite, vendar se bom
do konca boril za vašo pravico, da to poveste.‘
Kaj je hotel reči filozof? To je mogoče pojasniti na naslednjem
primeru: neka učenka ima na svoji majici veliko sliko filmske igralke.
Njenemu sošolcu ta igralka ni všeč. Če sošolko drugi sošolci zaradi
majice dražijo, bi sošolec moral reči tako kot Voltaire:
‚Ni mi všeč igralka na tvoji majici, ampak branil bom tvojo pravico,
da nosiš takšno majico, kakršno želiš.‘
Francoski filozof Voltaire (izg. ‚volter‘) je živel v 18. stoletju. Branil je pravice
‚navadnih‘ državljanov in zahteval, naj bodo ljudje različnih ver in prepričanj med
seboj strpni, ne pa nasilni. Branil je človekovo osebno svobodo in dostojanstvo.
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Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah
Posameznik je svoboden, vendar ne sme storiti
nekaj, s čimer bi kršil pravice drugih ljudi. Drugi
ljudje imajo enake pravice kot on. Pravica ene
osebe lahko pride v nasprotje ali konflikt z neko
pravico druge osebe.
Na primer: vsakdo ima pravico do izražanja
mnenj. Vendar so lahko mnenja, ki jih izraža neka
oseba, tako žaljiva za drugo osebo, da prizadenejo
njeno dostojanstvo. In druga oseba ima pravico
do dostojanstva! Zato bi v tem primeru prva oseba
kršila človekovo pravico druge osebe.
Človekove pravice torej same po sebi ne rešujejo
vseh problemov. Niti sodišče niti varuh človekovih
pravic v naši skupnosti ne moreta povsem zavarovati
vseh naših pravic. S človekovimi pravicami se
moramo najprej vsi dobro seznaniti. Potem pa se
moramo med seboj nenehno dogovarjati o tem,
kako bomo v skupnosti poskrbeli za svoje pravice, ne da bi kršili
pravice drugih.

Ker se razmere za
življenje na našem planetu
spreminjajo, se začenjamo
zavedati novih človekovih
pravic. Živimo v vse bolj
onesnaženem okolju in
zdaj smo postali pozorni na
to, da imamo pravzaprav
še eno pravico - pravico do
čistega okolja.

Mladi prebivalci mesta imajo
pravico do razvedrila, zato
včasih priredijo zelo hrupen
koncert v središču mesta, ki traja
pozno v noč. To je zelo moteče za
starejše prebivalce v tistem delu
mesta. Ti pa imajo pravico do
miru in počitka. Pravici mlajših
in starejših si v tem primeru
nasprotujeta.

Preberi besedilo pod fotografijo desno zgoraj. V
pogovoru poiščite rešitev za opisani problem.
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Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja
1.
2.

Ideja o človekovih pravicah se je najprej pojavila v dveh deželah. Katerih dveh?
Zakaj se je človeštvo po drugi svetovni bolj zavedalo pomena človekovih pravic
kot v prejšnjih obdobjih?
3. V katerem pomembnem mednarodnem dokumentu so bile po drugi svetovni
vojni zapisane temeljne človekove pravice? Katera organizacija je ta dokument
sprejela in razglasila?
4. Neko etično pravilo je vgrajeno v človekove pravice. Katero?
5. Naštej vsaj šest (lahko seveda več) temeljnih človekovih pravic!
6. Katere tri človekove pravice se zdijo tebi najpomembnejše? Zakaj?
7. Kaj pomeni, če rečemo, da je Slovenija utemeljena na človekovih pravicah?
8. Naštej vsaj tri države, v katerih so v zadnjih desetletjih grobo kršili temeljne
človekove pravice! Katere pravice so kršili?
9. Zakaj so se države posebej dogovorile o pravicah, ki jih imajo vsi otroci?
10. Kdo v Sloveniji varuje človekove in otrokove pravice?
11. Kaj pomeni izraz ‚konflikt pravic’?
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4. Verovanje, verstva in
država

Ena od človekovih pravic je, da sprejema neko vero ali pa ne
veruje. Kaj je vera in kaj je verstvo? Kdo je pravzaprav vernik? Verniki
se povezujejo v verske skupnosti. Katera je največja verska skupnost
v Sloveniji? Vsepovsod po Sloveniji naletimo na znamenja vere, ki
jo sprejemajo člani največje verske skupnosti. Katera so ta znamenja?
Vendar delujejo v Sloveniji poleg najštevilnejše verske skupnosti še
druge verske skupnosti. Katere? V slovenski ustavi piše, da so vsa
verstva enakopravna. Piše pa tudi, da so verske skupnosti ločene
od države. Kaj pomeni za izraz? Slovenska država ne more biti
brezbrižna do verskih potreb svojih državljanov. Kako pomaga verskim
skupnostim? Neverujoči ljudje si zastavljajo nekatera vprašanja,
podobna tistim, ki si jih zastavljajo verujoči. Katera vprašanja so to?
Verujoči in neverujoči imajo enake pravice. Drug drugemu morajo
dopuščati, da na svoj način iščejo odgovore na vprašanja. Med
človeštvom je razširjenih mnogo verstev. Nekatera imajo majhno
število vernikov. Katera so najbolj razširjena svetovna verstva? V
katerih delih sveta prevladujejo? Kaj so njihove značilnosti, v čem se
med seboj razlikujejo in kaj jim je skupno?
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4. Verovanje, verstva in država
1

Svoboda veroizpovedi
Ena od osnovnih pravic človeka je tudi, da veruje, izpolnjuje
verske dolžnosti in izraža svojo vero. Seveda ima vsak človek
tudi pravico, da ne veruje. Slovenska država mora skrbeti, da
ljudje lahko uveljavljajo ti dve pravici. Ljudje lahko svojo vero
javno izražajo, vendar nihče ni dolžan, da javno izpove, ali
veruje, katero verstvo sprejema ali pa ne veruje. Vse to je zapisano
v slovenski ustavi:
‚Izpovedovanje vere … v zasebnem in javnem življenju
je svobodno. Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega
verskega in drugega prepričanja.‘
Kaj je verstvo? To so vsa verska prepričanja, verske zapovedi
in obredi, ki jih sprejema neka verska skupnost. Za večino verstev
je značilno, da učijo o obstoju enega ali več bogov. Mnoga
verstva govorijo o stvarjenju sveta in človeka. Prav vsa verstva se
ukvarjajo s človekom, ki išče odgovore na vprašanja: Kaj je človek?
Zakaj obstaja svet? Kako je svet nastal? Kaj sme človek upati?
Kaj je s smrtjo? Kaj je smisel življenja? To so seveda zahtevna
vprašanja; verstva nanje ne dajejo lahkih odgovorov.
Verstva učijo vernike, da človek ne sme storiti vsega, kar bi sicer
lahko storil. Človeku torej postavljajo omejitve in moralna
pravila. Verstva opozarjajo na pravila, ki jih človek nikoli ne bi
smel spreminjati; učijo, da so ta pravila od Boga. Eno takšnih
pravil se glasi: ‚Ne jemlji si lastnine drugih ljudi’, ali preprosteje,
‚Ne kradi’. Takšno pravilo so zapovedala verstva pred več tisoč
leti, ko so skoraj vsi ljudje bili verniki. Pravilo se do danes ni
spremenilo, vendar danes to ni le versko pravilo, temveč je
moralno pravilo, ki ga sprejema velika večina ljudi, verujočih in
neverujočih.
Večina verstev govori o tem, da je človek nepopoln, njegovo
življenje pa sestavljeno tako iz veselja kot iz trpljenja. Mnoga
verstva tudi razglašajo, da si mora človek s svojimi dobrimi deli
zaslužiti odrešitev.

2

Kaj so verske skupnosti in cerkve?
Verniki se povezujejo v verske skupnosti. Člani
verske skupnosti so ljudje, ki:
• verujejo v istega boga,
• so organizirani (imajo verske ustanove,
razdelijo si naloge),
• opravljajo skupne obrede,
• z obredi in praznovanji spremljajo dogodke v človekovem
življenju od rojstva do smrti,
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Nekatere verske skupnosti imajo
duhovnike. To so osebe, ki vodijo
obrede, razlagajo verske nauke
in za vernike vzpostavljajo zvezo
z bogom. Na risbi so katoliški,
islamski in judovski duhovnik.

Zakaj je bilo treba pravico do
izpovedovanja vere uvrstiti
med osnovne človekove pravice?
Premisli: Ali so kdaj v preteklosti
preganjali ljudi zaradi
njihove vere? Jih preganjajo
danes? Če da, kdaj in kje se je
to dogajalo, oziroma kje se to
dogaja?

• sprejemajo isti verski nauk, ki je morda zapisan v svetih
knjigah (na primer Svetem pismu, Koranu),
• sprejemajo iste prepovedi in zapovedi.
Nekatere verske skupnosti se zbirajo v posebnih stavbah, ki veljajo
za svetišča. Kristjani opravljajo obrede v svetiščih, ki jim pravimo
cerkve. Vendar izraza ‚cerkev‘ ne uporabljamo samo za verske
stavbe. Govorimo, na primer, o treh krščanskih cerkvah, katoliški,
luteranski in pravoslavni cerkvi (o njih boš več izvedel/-a kasneje).
V tem primeru beseda ‚cerkev‘ pomeni vse ustanove in pravila teh
verskih skupnosti, pa tudi duhovnike in obrede.
Za Sveto pismo uporabljamo še neki izraz. Kateri?

3

Na fotografiji so člani katoliške
verske skupnosti, ki na Brezjah
skupaj slavijo praznik Marijinega
vnebovzetja.

Kdo je vernik?
Za koga lahko rečemo, da je vernik? Nekateri
ljudje menijo, da je vernik tisti, ki se udeležuje
verskih obredov. Ampak ta opredelitev je mogoče
preveč preprosta. Kaj pa, če nekdo ne hodi
redno v cerkev, vendar veruje v Boga, redno
moli in praznuje verske praznike? Je ta oseba vernik? Najbrž je
pravilnejše, če rečemo, da je vernik tisti, ki veruje v Boga in se
drži verskih zapovedi.

4

Katere verske skupnosti delujejo v Sloveniji?
V Sloveniji živijo verujoči in neverujoči ljudje. Med
verniki je največ kristjanov; krščanstvo je torej
pri nas verstvo okolja. Zdaleč največ prebivalcev
Slovenije pripada rimokatoliški cerkvi.
Manj vernikov imata drugi dve krščanski cerkvi,
protestantska in pravoslavna.

Besednjak
Verske zapovedi – kar vera
zapoveduje svojim vernikom.
Obredi – slovesna dejanja, ki
jih izvajajo tako, kot zapoveduje
vera.
Dobra dela – različne oblike
pomoči ljudem, ki pomoč
potrebujejo.
Odrešitev – konec vsega
slabega, kar obremenjuje človeka.
Sveto pismo, tudi Biblija –
celota besedil, ki jih priznava
krščanstvo (starih judovskih svetih
besedil in krščanskih besedil).
Svetišče – prostor, namenjen za
verske obrede.

Poleg večjih verskih skupnosti delujejo v Sloveniji tudi manjše. Tudi
te skupnosti iščejo odgovore na vprašanja o svetu in življenju. Zato
se morajo vse verske skupnosti vzajemno spoštovati.

Verstvo okolja – verstvo, ki
prevladuje v neki deželi.
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V Sloveniji živijo seveda tudi verniki verstev, ki niso krščanska.
Med njimi so najštevilnejši pripadniki islamskega verstva. Pri nas
deluje še mnogo manjših verskih skupnosti.

Okoli nas je množica znamenj, ki kažejo, da so bili prebivalci Slovenije
že stoletja povečini kristjani. Mnoga slovenska naselja nosijo imena
krščanskih svetnikov: Sv. Jurij (ob Ščavnici), Šentjur, Sveta Ana, Sveti
Martin, Št. Vid itn. Ta stara imena je treba ohraniti, saj so del naše
kulturne dediščine, ki jo je zanimivo raziskovati. V mestih, vaseh in na
gričih stojijo cerkve. Samo na ozemlju Slovenije je kakih 2600 krščanskih
cerkva. Ob cestah so kapelice in znamenja. Na sliki je eno od mnogih
znamenj, ki stojijo ob poteh.

Pridobi podatke o manjši verski skupnosti, ki
deluje v Sloveniji! Izpiši jih!

5

Kaj pomeni, da so država in verske skupnosti
ločene?
V slovenski ustavi je zapisano:
‚Verske skupnosti so enakopravne;
njihovo delovanje je svobodno.‘
Prvi stavek pomeni, da pravice, ki jih imajo verniki, niso
odvisne od tega, koliko članov ima neka verska skupnost. Vse
te skupnosti imajo enake pravice. V drugem stavku pa izvemo,
da imajo verske skupnosti lahko svoja svetišča, organizacije
in duhovnike, in da verniki lahko svobodno opravljajo svoje
obrede, izražajo svoja verska prepričanja in se učijo o svojih verah.
V slovenski ustavi pa tudi piše:
‚Država in verske skupnosti so ločene.‘
To pomeni, da verske skupnosti ne morejo odločati o skupnih
zadevah vseh državljanov, verujočih in neverujočih. Ne morejo
odločati o politiki, gospodarstvu, javnem šolstvu in zdravstvu itd.
Verski voditelji pa odločajo o stvareh, ki se tičejo njihove verske
skupnosti.
Vse to pa ne pomeni, da je slovenska država brezbrižna do
verskih potreb državljanov. Verniki potrebujejo svetišča, kjer
lahko skupno opravljajo obrede. Potrebujejo časopise in knjige.
Če je verska skupnost velika, želi imeti svoj radijski ali televizijski
program. Ker mora država služiti vsem svojim državljanom,
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verovanje, verstva in država
pomaga vernikom, da vse to laže dosežejo.
Verske skupnosti prejemajo od države denar
za svoje delovanje. Država prispeva denar za
obnovo nekaterih cerkvenih stavb, ki niso le
svetišča, temveč tudi kulturni spomeniki, lepi in
zanimivi za vse ljudi.
V Sloveniji lahko verska skupnost ustanovi vrtec
ali šolo, ki vzgaja in izobražuje mlade tako kot
javni vrtci in šole, hkrati pa poudarja tudi svoje
verske vrednote. Slovenska država prispeva večji
del sredstev za delovanje takšnega vrtca in šole.
Ker so država in verske skupnosti ločene,
verski prazniki ne morejo biti državni prazniki.
Vendar je država razglasila tiste dneve, ki so
prazniki največjega verstva, za dela proste
dneve. Odrasli takrat ne delajo, šole so zaprte.
Kateri so ti verski prazniki?

6

Katoliška cerkev je ustanovila nekaj gimnazij, med
njimi Škofijsko klasično gimnazijo v Ljubljani. To je
bila prva gimnazija, na kateri je že v času, ko je bila
Slovenija še del Avstro-ogrskega cesarstva, potekal
pouk v slovenščini (drugje je potekal v nemščini).
Leta 1913 pa so dijaki tu prvič opravljali tudi maturo
v slovenščini.

Kakšen naj bi bil odnos med verujočimi in
neverujočimi državljani?
Tako kot v večini drugih evropskih držav tudi v
Sloveniji živijo skupaj ljudje, ki imajo različno vero
ali pa ne verujejo. V demokratičnih državah lahko
verniki ene vere mirno živijo skupaj z verniki druge
vere. Prav tako lahko v sožitju živijo skupaj verujoči
in neverujoči državljani. Pogoj za to je, da drug drugemu dovolijo
biti različni – da so torej drug do drugega strpni in se med seboj
spoštujejo.
Neverujoči ljudje si zastavljajo podobna vprašanja kot verujoči,
na primer: Kaj je človek? Kako je nastal svet? Kaj je smisel
življenja? Ljudje ne iščejo odgovorov na ta vprašanja le v veri,
temveč tudi v znanosti, umetnosti ali osebnem razmišljanju o
življenju. Ta vprašanja so za neverujoče prav tako zahtevna kot za
verujoče. Verujoči in neverujoči morajo drug drugemu omogočiti,
da vsakdo na svoj način išče odgovore.
Po naši ustavi ima vsakdo pravico, da se svobodno odloči za
vero ali nevero. Pa to ni le pravica slovenskih državljanov, temveč
pravica, ki pripada vsakemu človeku, torej ena od človekovih
pravic. Vsak posameznik je seveda tudi dolžan spoštovati vero ali
nevero drugih posameznikov. Če bi se norčevali iz vere ali nevere
drugega človeka, bi delovali proti njegovemu dostojanstvu.

Znanost in vera nista v
nasprotju. Mnogi znanstveniki
so verni. Na drugi strani pa
verske skupnosti – na primer
katoliška cerkev – priznavajo, da
je znanstvena razlaga sveta
pomembna za človeštvo.
Poglavar katoliške cerkve, papež
Benedikt XVI., se močno zanima
za vprašanja znanosti. Fotografija
prikazuje njegovo srečanje s
slovitim fizikom Stephenom
Hawkingom.
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7

Verske skupnosti v svetu
Krščanstvo je verstvo okolja v večjem delu Evrope, v Severni,
Srednji in Južni Ameriki ter Avstraliji. Islam je verstvo okolja v
arabskih deželah, v Turčiji, Iranu, Pakistanu, Indoneziji. Judovska
vera prevladuje v Izraelu, mnogo judovskih vernikov pa živi v
različnih drugih državah. Hinduizem prevladuje v Indiji. Budizem
je razširjen v Indokini, Tibetu, razširjen je na Japonskem, v Koreji
in na Kitajskem. Bolj nazorno kaže to zemljevid.

Vir: Prirejeno po http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prevailing_world_religions_map.png, dostopen 5. 4. 2012

Kako razširjena so posamezna verstva v svetu? To razberemo iz razpredelnice.
(% človeštva)

Kristjani

33,73

2,12

Plemenska verstva

1,96

Druga verstva

0,53
0,34
0,25

katoličani

16,93 %

protestanti

6,93 %

pravoslavni

3,81 %

anglikanci

1,23 %

Sikhi

drugi kristjani

4,82 %

Judje

Muslimani

19,24

Neopredeljeni, neverujoči

18,57

Hindujci

13,65

Budisti

5,67

Kitajska ljudska verstva

3,94
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Nova verstva
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Kaj je judovstvo?
Judovstvo je najstarejše enoboštveno verstvo.
Iz njega izvirata tako krščanstvo kot islam, ki sta
ravno tako enoboštveni verstvi. Bistvo judovstva je
prepričanje, da obstaja en sam bog, ki je stvarnik
in vladar vsega.
Judovstvo je vera judovskega ljudstva. Zgodovina tega ljudstva
se je začela, ko je Abraham začutil božji klic, naj zapusti svojo
deželo Mezopotamijo (današnji Irak) in se preseli v obljubljeno
deželo, Kanaan, ki ga danes poznamo kot Izrael. Ko je v
Kanaanu zavladala lakota, se je judovsko ljudstvo preselilo v Egipt.
Tam pa so jih zasužnjili.
Judovsko ljudstvo so vodili očaki, preroki in kralji. Med
najslavnejšimi je Mojzes, ki naj bi leta 1259 pr. n. š. vodil
svoje ljudstvo iz egiptovske sužnosti čez Rdeče morje nazaj v
obljubljeno deželo. Med štiridesetletnim vračanjem naj bi Bog
na gori Sinaj razodel Mojzesu deset božjih zapovedi, ki jih
spoštujejo tudi kristjani.
Od Mojzesa izvira prvih pet knjig Biblije ali Svetega pisma,
ki jih kristjani sprejemajo kot Staro zavezo. V njih so zapisani
zakoni in navodila (med drugim deset zapovedi), po katerih se
ravnajo verni Judje. Zanje so to božji zakoni ali božja postava.
Zakoni natančno določajo, kako morajo vzdrževati čistočo, kako
morajo pripravljati hrano, kako morajo praznovati dan, ko je
Bog pri stvarjenju sveta počival (soboto). Na primer: jesti smejo
le meso živali, ki imajo preklano kopito (govedo ali ovca); žival
mora biti zaklana po posebnih predpisih. Ob sobotah, na dan
počitka, ne smejo nositi tovorov, pisati, potovati ali kuhati. Za
fante velja, da se pri trinajstih letih vključijo v družbo odraslih.
Takrat postanejo odgovorni za morebitne kršitve verskih zakonov
in pravil, lahko se z odraslimi udeležujejo verskih obredov. Ko fant
dopolni trinajsto leto, priredijo slavje. Dekleta naj bi dozorela pri
dvanajstih letih. Za verne Jude je značilno, da zelo zavzeto iščejo
smisel vsega obstoječega, zgodovine, človekovega življenja,
pravičnosti, trpljenja, odrešenja in Boga.
Na sliki pravoverni izraelski Jud (Žid)
kaže mladega belega petelina svojemu
novorojenemu sinu (le-ta ga ne vidi,
saj spi). Po židovskem verovanju je
mogoče na petelina prenesti grehe, ki
so jih v zadnjem letu naredili odrasli.
Petelina kasneje pojedo. Takšna
verovanja se v današnjem času morda
zdijo nenavadna. Vendar jih moramo
obravnavati spoštljivo. Vsak vernik ima
pravico, da se ravna po izročilu svojega
verstva.

Nekatera imena, ki so danes
med slovenci priljubljena, so
judovskega izvora. Navedi
vsaj dve takšni imeni.

Besednjak
Enoboštveno verstvo –
verstvo, ki priznava enega
samega boga.
Abraham – svetopisemska
oseba in oče vseh Judov.
Obljubljena dežela – dežela, ki
naj bi jo bog namenil vernikom,
da bodo nekoč v njej srečno živeli.
Očak – pomemben prednik
judovskega naroda.
Prerok – kdor razširja verski
nauk in napoveduje dogodke,
pomembne za vero.
Deset zapovedi – deset
zakonov, ki jih je na gori Sinaj
Bog oznanil Mojzesu.
Stara zaveza – celota starih
judovskih verskih besedil.
Postava – starinski izraz za
zakon ali zapoved.
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Kaj je bistvo krščanstva?
Od vseh verstev je krščanstvo najbolj razširjeno.
Nastalo je na podlagi judovskega verstva. Njegov
začetnik je Jezus, ki se je rodil pred približno 2000
leti (najbrž leta 4. pr. n. š.) v Betlehemu. Jezus je
bil učitelj in prerok, kristjani ga priznavajo tudi
za Božjega Sina, ki ga je Bog poslal na Zemljo z namenom, da
s svojim žrtvovanjem (smrtjo na križu) premaga zlo in greh pri
ljudeh. Kristjani imajo zato Jezusa za odrešenika. Mnogi Judje so
v tistem času pričakovali odrešenika; vendar so pričakovali osebo, ki
bo na tem svetu za Jude ustvarila novo kraljestvo. V krščanstvu pa je
Jezus oseba, ki za ljudi pripravlja kraljestvo, v katero bodo prišli po
koncu svojega življenja na Zemlji.
Jezusa so nasprotniki obsodili na smrt in ga usmrtili na križu.
Vendar krščanska vera uči, da je vstal od mrtvih in tako
premagal tudi smrt. Verujočim naj bi tako pokazal pot v večno
življenje. Ob koncu časa naj bi se vrnil in sodil ljudem. To je temelj
krščanskega verovanja.
Tako kot judovski nauk tudi krščanstvo govori o enem samem
Bogu, ki pa obstaja v treh osebah. Bog Oče je stvarnik sveta. Bog
Sin se je pokazal ljudem v osebi Jezusa. Sveti Duh pa je tista Božja
oseba, ki ljudi uči, kako naj živijo in ravnajo. Krščanski nauk zahteva
od vernikov, da se kesajo za svoje grehe in odpuščajo drugim
ljudem. Ta nauk ima močne etične poudarke, ki posamezniku
kažejo, kakšen odnos naj ima do drugih ljudi. Bog zahteva od ljudi,
da so pravični in usmiljeni ter da se zavzemajo za mir. Posebno
mesto ima v krščanski veri ljubezen do ljudi in vsega človeškega.
Krščanstvo, ki je nastalo v judovskem ljudstvu, se je hitreje širilo pri
ljudstvih, ki so govorila grški jezik, in v jedru rimske države, v Italiji
ter v mestu Rim. Kristjane so rimski vladarji sprva kruto preganjali,
vendar je krščanstvo kljub temu postopno spodrivalo poganska
mnogoboštvena verovanja in v četrtem stoletju našega štetja
postalo uradna vera rimske države.
Pri širjenju krščanstva so imeli pomembno vlogo Jezusovi učenci,
apostoli. Kristjani so judovsko Biblijo sprejeli za svojo. Vendar
so napisali tudi Novo zavezo, ki je sestavljena iz pripovedi o
Jezusovem življenju (evangelijev), pisem apostolov in drugih
zgodnjih besedil.
Leta 1054 se je pravoslavna cerkev, ki je imela sedež v
Carigradu, ločila od rimske cerkve, ki so jo vodili papeži. Znotraj
pravoslavne verske skupnosti je nastalo več ožjih skupnosti, ki so
vezane na posamezne narode (ruskega, grškega, srbskega itn.).
V 16. stoletju so mnogi kristjani po Evropi zahtevali, da se katoliška
cerkev zaradi svojih takratnih pomanjkljivosti temeljito prenovi.
Nova protestantska gibanja so se uprla papeški oblasti in
ustanovila svoje krščanske cerkve. V Nemčiji in na Švedskem je
nastala luteranska cerkev, v Švici kalvinistična, v Angliji
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Slika, posneta med prvim obiskom
papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji
(17. maja 1996), kaže papeža
med molitvijo v romarski cerkvi
na Brezjah. Beseda ‚romanje’
označuje potovanje vernikov v svete
kraje ali k cerkvam, ki imajo za
versko skupnost poseben pomen.
Takšen pomen ima za slovenske
vernike cerkev na Brezjah. V njej se
pogosto obračajo na Jezusovo mater
Marijo s prošnjami za pomoč.

Besednjak
Etičen – povezan s
premišljevanjem o tem, ali je
nekaj dobro ali slabo, pravično
ali krivično.
Mnogoboštveno verovanje –
verovanje v več kot enega boga.
Apostol – Jezusov učenec in
priča njegovega delovanja.
Nova zaveza – sveta krščanska
besedila, ki jih priznavajo
krščanske cerkve.
Pravoslavna cerkev – skupna
oznaka za vzhodnoevropske
krščanske skupnosti, ki so se
pred skoraj tisoč leti ločile od
rimskokatoliške cerkve.

verovanje, verstva in država
anglikanska cerkev. Protestantsko gibanje je zahtevalo, naj ljudje
sprejemajo božji nauk v svojem narodnem jeziku, ne v latinščini.
Razširjeno je bilo tudi na Slovenskem; v Prekmurju se je ohranilo do
danes.
V Sloveniji deluje še več manjših krščanskih verskih skupnosti.
Pripadniki Evangelijske binkoštne cerkve slavijo petdeseti dan po
Kristusovem vstajenju, ko je po Svetem pismu v Kristusove učence
vstopil sveti duh, s čimer je bila ustanovljena krščanska cerkev.
Pripadniki Krščanske adventistične cerkve poudarjajo pomen
pričakovanja, da bo Kristus drugič prišel med ljudi. Pripadniki
verske skupnosti Jehovih prič se posebej posvečajo tolmačenju
prerokb, ki jih najdemo v Bibliji. Vendar je danes med Slovenci
največ katoličanov.
Po drugi svetovni vojni se je med kristjani, ki pripadajo različnim
cerkvam, močno razmahnilo ekumensko gibanje, ki želi
krščanske cerkve tesneje povezati med seboj.
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Katere dele Jezusovega nauka
sprejemajo za svoja moralna
pravila tudi neverujoči?

Kaj je bistvo islama ali muslimanstva?
To je drugo največje verstvo na svetu. Njegov
začetnik je prerok Mohamed (570—622).
Ko je začutil, da dobiva sporočila od Boga,
jih je prenesel drugim ljudem. Božja sporočila
Mohamedu so zapisana v sveti knjigi Koran.
Preroka Mohameda in njegove somišljenike so začeli preganjati.
Mohamed, ki je deloval v mestu Meka v današnji Savdski Arabiji,
je moral leta 622 zbežati pred svojimi nasprotniki v mesto
Medino, ki je danes v isti državi. To preselitev štejejo za začetek
islamske dobe.

Besednjak
Protestantski – izraz za versko
gibanje, ki se je pred skoraj 500
leti v srednji, severni in zahodni
Evropi ločilo od rimskokatoliške
cerkve in ni več priznavalo
papeža za verskega voditelja.
Luteranska cerkev – cerkev je
dobila ime po Martinu Luthru,
duhovniku iz 16. stoletja, ki je
javno obsodil napake tedanje
katoliške cerkve.
Kalvinistična cerkev – ime
je dobila po francoskem
protestantskem bogoslovcu
Jeanu Calvinu.
Anglikanska cerkev –
angleška protestantska cerkev,
ki ima lastno cerkveno oblast.
V 16. stoletju se je odcepila od
katoliške cerkve.

Na sliki več deset tisoč palestinskih muslimanov moli pred veliko
mošejo v Jeruzalemu. To je čas ramadana, meseca, v katerem se
muslimani postijo. Podnevi se odrekajo hrani, pijači in telesni ljubezni.

Ekumensko gibanje – gibanje,
ki si prizadeva za združitev vseh
krščanskih verskih skupnosti v
eno samo veliko skupnost.
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Beseda ‚koran‘ pomeni recitirati, kar kaže na to, da so si vsebino
svete knjige ustno pripovedovali. Koran določa zakone, po
katerih se morajo ravnati muslimani v vsakdanjem življenju. Za
te zakone uporabljajo skupno ime šeriat. Določajo, kako je
treba moliti, se prehranjevati, poročati, skrbeti za otroke, deliti
lastnino itn.; med drugim tudi predvidevajo kazni za tiste, ki
kršijo zakone. Islam, ki je tako kot krščanstvo enoboštvena
religija (monoteistična) priznava del krščanskega izročila. Med
drugim je Jezus tudi v islamski religiji priznan kot prerok.
Islamska vera ali veroizpoved temelji na petih stebrih:
• Vera v Boga: v Koranu je zapisano: ‚Ni boga razen Boga in
Mohamed je njegov prerok.‘
• Molitev: pravoverni musliman moli petkrat na dan – ob zori,
ob poldnevu, popoldne, ob sončnem zahodu in pred spanjem
– obrnjen je proti Meki.
• Dobrodelnost.
• Post: posebno pomemben je v ramadanu, islamskem
svetem mesecu
• Romanje v Meko: verniki ga morajo opraviti vsaj enkrat v
življenju (če so le zdravi in imajo dovolj denarja).
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Kaj je hinduizem?
Hindu je perzijska beseda in pomeni ‚Indijec‘.
Hinduizem je pet tisoč let staro verstvo. Ni ga
ustanovila samo ena oseba, temveč so ga mnogi
ljudje razvijali postopno. Najstarejša sveta besedila
hinduizma se imenujejo Vede. Govorijo o davni
preteklosti, o bogovih, obredih, duhovnikih (brahmanih) in
zgodovini Indije. Indijska reka Ganges je sveta reka hindujcev
in je prispodoba neskončnosti. Mnogi romajo, da bi se okopali
v njej. Hindujec lahko časti enega boga, dva ali več bogov, lahko
pa se odloči, da ne bo častil nobenega boga. Verjame, da se po
smrti človekova duša naseli - reinkarnira - v novem človeškem
ali živalskem telesu. Tako naj bi bila duša obsojena na krog, v
katerem se dogajajo smrti in rojstva. Kako boš živel v novem telesu,
je odvisno od dejanj, ki si jih storil, ko si živel v prejšnjem telesu.
Za hindujca je veliki cilj življenja rešitev iz tega kroga. Do rešitve in
boga je mogoče priti po štirih poteh:
• s spoznanjem,
• z ljubeznijo,
• z delom,
• z vajami (joga).
Najbolj znani hindujski bogovi so Brahma (bog, ki je vse
ustvaril), Višnu (bog ohranjevalec) in Šiva (bog uničenja).
Hindujci častijo bogove v templjih ali doma. Darujejo jim cvetje,
dišeče kadilo, pa tudi hrano.
Hinduizem govori o več bogovih, zato pravimo, da je
mnogoboštvena (politeistična) religija.

62

Islam je tako kot krščanstvo
enoboštveno verstvo. Kaj
pomeni ta izraz? (Namig:
ponovno preberi zapis prvega od
petih stebrov islama, ki ga najdeš
v besedilu na levi.)

Včasih se zgodi, da verniki različnih
verstev drug do drugega postanejo
nestrpni. V Indiji živiji skupaj hindujci,
muslimani in kristjani. Skrajneži
v vseh treh skupinah povzročajo
napetosti, občasno pa tudi spopade.
Hindujski aktivist Sunderlal Bahuguna
se zgleduje po indijskem mislecu in
politiku Mahatmi Gandiju, ki se je
zavzemal za strpnost in mir. Zato je
na ulici v New Delhiju javno protestiral
proti vsem skrajnežem. Nit, ki jo
vrti v rokah, predstavlja prepletanje
različnih verstev.

Ljubezen do sočloveka je
zapovedana tudi v nekem
drugem verstvu. Katerem?

verovanje, verstva in država
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Kaj je budizem?
Je veliko verstvo, ki se je razvilo iz Budovih
naukov. Buda (Sidharta Gautama) se je rodil okoli
leta 560 pr. n. š. v bogati družini. Uvidel je, da bo
tudi on nekoč bolan in star. Zapustil je svoje okolje
in ljudi ter se podal na potovanje. Spoznal je, da
ljudje trpijo zaradi svojih mnogih želja in ker ne morejo sprejeti,
da se vse spreminja in da mineta tudi največje zadovoljstvo
in sreča. Da bi se znebili svoje navezanosti na tisto, kar mine
– navezanosti na želje, na ljudi in lastnino - moramo globoko
premišljevati o nenehnem minevanju in spreminjanju sveta. V
takšnem premišljevanju, ki mu rečemo meditacija, ne gre toliko
za logično mišljenje, ki ga uporabljamo pri reševanju vsakdanjih
težav. Gre za versko spoznanje, v katerem prevladujejo občutki,
slutnje in miselno ukvarjanje z najglobljim smislom sveta ter
človekovega obstoja.
Obstaja več razlag temeljnega budističnega nauka. Po nekaterih
razlagah je bil Buda navaden človek, nekdo z imenom Gautama,
in ne bog. Po drugih razlagah pa je Buda nekakšna vesoljna ideja
ali moč, ki je skrita v vseh stvareh.
Tako kot hindujci tudi budisti verjamejo, da se človekova duša po
smrti znova naseli v drugem telesu in da bomo v prihodnjem
življenju srečnejši, če v tem življenju storimo veliko dobrih dejanj.
Dobro ravnamo, če živimo disciplinirano, nismo odvisni od velikih
želja, čustev in strasti in ne poškodujemo drugih živih bitij. Po
budističnem nauku je cilj življenja ‚nirvana‘. Naše želje so kot
plameni ognja. ‚Nirvana‘, pomeni utrnitev teh plamenov, stanje, v
katerem postanemo popolnoma mirni. Tedaj izstopimo iz večnega
kroga vnovičnih rojstev.
Razdelite se v več skupin. Vsaka od skupin naj poskusi odgovoriti na
vprašanje, kaj imajo vsa verstva skupnega. Skupine naj glasno preberejo svoje
odgovore. V pogovoru poskušajte najti skupni odgovor na to vprašanje.

Na sliki vidimo budistično nuno,
ki se s svojim zajcem sprehaja po
ulicah tajvanskega mesta Tajpej.
Po pripovedovanju nune naj bi
njen zajec verjel, da je pes, zato se
pogosto spopade z drugimi psi.

Besednjak
Post – odrekanje hrani ali pijači
iz verskih razlogov.
Reinkarnacija – ponovno
utelešenje in življenje duše
v novem telesu. Nauk o
reinkarnaciji trdi, da telesa
propadajo, duša pa je večna.
Meditacija – globoko razmišljanje.

Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja
1.

V katerem pomembnem dokumentu naše države je zapisana pravica državljana,
da svobodno izpoveduje svojo vero?
2. Kaj je verstvo?
3. Kako bi ti opisal/-a vernika?
4. Katera vprašanja si zastavljajo tako verujoči kot neverujoči ljudje?
5. Katere verske skupnosti obstajajo v Sloveniji?
6. V slovenski ustavi piše: Država in verske skupnosti so ločene. Kaj to pomeni?
7. Kakšen naj bi bil odnos med verniki, ki pripadajo različnim verskim skupnostim,
pa tudi med verujočimi in neverujočimi?
8. Kako sta povezana judovstvo in krščanstvo?
9. Opiši nekaj glavnih značilnosti krščanstva!
10. Opiši nekaj glavnih značilnosti islama, hinduizma ali budizma!
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