
GLOSAR 
DE TERMENI

Acquis comunitar – totalitatea textelor cu caracter juridic emise
de cãtre Curtea de Justiþie Europeanã, dupã 1962, ºi aflate în
vigoare. El include legislaþia europeanã, precum ºi
ansamblul politicilor ºi instituþiilor create pentru a asigura
aplicarea, respectarea ºi dezvoltarea corespunzãtoare ºi
continuã a acestei legislaþii. Termenul face referire directã la
drepturile ºi obligaþiile statelor Uniunii Europene. Înainte
de a adera la Uniune, orice stat candidat trebuie „sã accepte
acquis-ul comunitar”, adicã „sã accepte Uniunea aºa cum
este ea”. Ca urmare, el va transpune legislaþia comunitarã în
legislaþia naþionalã.

Antiterorism – mãsuri defensive luate pentru prevenirea
terorismului.

Asimilare – proces de integrare a unor indivizi într-o societate,
astfel încât individul devine asemãnãtor membrilor
societãþii, renunþând la deosebirile semnificative pe plan
cultural, social ºi moral.

Azil – loc în care gãseºti adãpost în caz de pericol. A oferi azil
înseamnã a asigura protecþie, într-o altã þarã, persoanelor
care sunt în pericol în propria þarã.

Azilant – persoanã care are dreptul de a cãuta azil ºi de a
beneficia de azil în altã þarã, din cauza persecuþiilor la care
este supusã în þara sa.

Cetãþenie europeanã – termen care se referã la faptul cã orice
persoanã, având naþionalitatea unui stat membru al Uniunii
Europene, este, în acelaºi timp, ºi cetãþean al Uniunii
Europene.

Colaboraþionism – sprijinul acordat de indivizi sau de forþe
politice din cadrul unei naþiuni ocupate pentru forþele de
ocupaþie.

Colonizare – termen care desemneazã transformarea în colonie a
unui teritoriu sau a unei þãri.

245



ISTORIA SECOLULUI AL XX-LEA ªI EDUCAÞIA PENTRU CETÃÞENIE DEMOCRATICÃ

Comunicare interculturalã – termen care se referã la competenþa
cognitivã – capacitatea de a cunoaºte cultura ºi limba celui
cu care se intrã în contact, istoria, instituþiile, concepþiile
asupra lumii, credinþele, normele, regulile de relaþionare;
competenþa afectivã – disponibilitatea de adaptare
interculturalã prin capacitatea de a folosi empatia;
competenþa operaþionalã – capacitatea de a te comporta
într-un anumit fel, de a experimenta conduite interculturale
pozitive.

Culturã – termen care desemneazã apartenenþa fiecãrui om la un
mediu cultural. Acesta constã în obiceiuri, tradiþii,
simboluri, valori, limbã ºi alte forme de comunicare.
De asemenea, reprezintã modul în care învãþãm sã gândim,
sã ne comportãm ºi sã acþionãm.

Decolonizare – proces socio-economic, specific epocii
contemporane, care constã în destrãmarea sistemului
colonial ºi obþinerea independenþei de cãtre fostele colonii.

Deportare – trimiterea forþatã a unei persoane într-o regiune
îndepãrtatã, ca mãsurã represivã.

Discriminare – politicã prin care un stat sau o categorie de
cetãþeni ai unui stat sunt lipsiþi de anumite drepturi pe baza
unor considerente neîntemeiate. Discriminarea poate fi de
naturã economicã sau rezultat al intoleranþei ºi rasismului.

„Discriminare pozitivã” – termen care se referã la acþiunea
pozitivã, referindu-se la acordarea unor drepturi
suplimentare comunitãþilor dezavantajate de practici
discriminatorii anterioare.

Dubla responsabilitate – termen care face referire la faptul cã
intrarea femeilor pe piaþa muncii nu le-a degrevat pe acestea
de obligaþiile pe care ele le au în mod tradiþional, în raport
cu sfera privatã.

Egalitate – termen care desemneazã respectul reciproc faþã de
identitatea personalã ºi culturalã a fiecãruia. Se doreºte o
atitudine ºi un comportament egal faþã de fiecare persoanã,
astfel încât fiecare sã participe pe deplin în societate.

Egalitate – principiu conform cãruia toturor oamenilor li se
recunosc aceleaºi drepturi ºi li se impun aceleaºi îndatoriri.

Emigrare – termen care desemneazã miºcarea de migrare, care se
realizeazã dintr-o þarã cãtre exterior.

Erou – persoanã care se distinge prin vitejie ºi prin curaj
excepþional în rãzboaie sau într-o situaþie deosebitã.
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Etnicitate – termen care desemneazã o caracteristicã culturalã,
care leagã un grup anume sau grupuri de oameni unii de
alþii. Este utilizat deseori drept sinonim pentru minoritãþi.

Etnie – termen care desemneazã modul cum sunt definiþi sau
diferenþiaþi oamenii, ca membri ai unui grup, ca urmare a
caracteristicilor fizice sau culturale comune. Este utilizat, de
asemenea, cu sensul de reper pentru un sistem de credinþe,
valori, practici, împãrtãºit de cei care se percep pe ei înºiºi
ca membri ai unui grup.

Etnocentrism – atitudine a unui grup cultural de a se plasa în
centrul atenþiei ºi de a minimaliza valorile altor grupuri.
Etnocentrismul transformã regulile particulare în norme
universale, desconsiderând valorile celorlalþi, judecând totul
de la nivelul valorilor specifice.

Eurosceptic – termenul este utilizat frecvent ºi desemneazã o
persoanã ostilã integrãrii europene ºi „scepticã” faþã de
Uniunea Europeanã ºi obiectivele acesteia.

Fanatism – Ataºament faþã de o convingere politicã, credinþã
religioasã, însoþit de o totalã intoleranþã ºi faþã de opiniile
oamenilor ºi normele etice, sociale ºi civile.

Feminism – miºcarea socialã care susþine egalitatea în drepturi a
femeii cu bãrbatul în toate sferele de activitate.

Fundamentalism – termen referitor la persoanele care îºi dedicã
viaþa promovãrii fundamentelor religiei lor.

Gen – concept care se referã la aspectele sociale, culturale ºi
psihologice legate de bãrbaþi ºi femei în contexte sociale
particulare.

Gherilã (Guerilã) – formã de acþiune armatã, care considerã
revolta ca fiind opusã terorismului, cu toate cã foloseºte ºi
metode teroriste. Desemneazã ºi o organizaþie revoluþionarã
care opereazã deschis în þãrile mai puþin dezvoltate.

Grup cultural – ansamblu de indivizi care au aceleaºi origini,
obiceiuri, stil de viaþã. Grupul îºi structureazã un sentiment
al identitãþii ºi posedã o limbã proprie.

Grup etnic – grup de persoane care se identificã ºi este identificat
de ceilalþi în baza diferenþelor culturale ºi lingvistice.

Imigrant – individ care a pãrãsit þara de origine ºi se aºeazã într-o
þarã de primire.

Imigrare – sosirea într-o þarã pentru stabilirea statornicã.
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Integrare – proces de încorporare a indivizilor în societate pentru
participarea activã la viaþa societãþii de primire, fiind
toleratã menþinerea unor deosebiri semnificative, de
exemplu: culturale, sociale, morale etc. Acest termen este
folosit în opoziþie cu cel de asimilare.

Intifada – revolta palestinienilor, care a început în octombrie
1987, împotriva ocupaþiei israeliene, din zonele de pe malul
de vest al fluviului Iordan ºi din fâºia Gaza.

Jihad – termen din limba arabã, care desemneazã „rãzboi sfânt”.
Doctrina jihad este invocatã, în prezent, pentru a justifica
rezistenþa, inclusiv actele teroriste, pentru a combate
regimurile „ne-islamice” sau pentru descoperirea inamicilor
externi ai Islamului, precum sunt etichetate, de cãtre unele
state, Israelul ºi Statele Unite.

Lingua franca – limba acceptatã, în vederea comunicãrii, de cãtre
persoane sau grupuri umane, care au limbi materne diferite,
de exemplu folosirea limbii franceze sau engleze în
diplomaþie.

Mercenar – persoanã angajatã într-o armatã strãinã ºi care, pentru
bani, presteazã orice fel de servicii militare.

Migrant – individ care migreazã fie în interiorul unei þãri, fie
dintr-o þarã în alta, pentru a se instala.

Migraþie – deplasarea unui individ dintr-o regiune în alta sau
dintr-o þarã în alta pentru a se instala.

Migraþia provocatã de globalizare – variantã foarte modernã a
migraþiei economice – fiind legatã de multiplicarea reþelelor
economice, mediatice ºi culturale. Aceastã deplasare
antreneazã ºi migraþia cadrelor de conducere, cu o înaltã
calificare, specialiºti cu un alt statut decât cel al oamenilor
care cautã un loc de muncã mai bine plãtit decât în þara de
origine.

Migraþia în spaþiul virtual – tip foarte modern de nomadism din
epoca contemporanã, urmare a dezvoltãrii tehnologiei
comunicaþiilor, a Internetului în special.

Migraþia etnicã – deplasarea oamenilor din þara în care locuiesc,
care este de cele mai multe ori ºi þara în care s-au nãscut,
cãtre þara cu aceeaºi origine etnicã ºi/sau religie.

Migraþia provocatã de colonizare ºi decolonizare – variantã a
migraþiei forþate, consideratã însã un tip de sine stãtãtor,
deoarece intervin ºi motive etnice, culturale, economice etc.
Este provocatã de decolonizare, procesul prin care, dupã al
doilea rãzboi mondial, ºi mai ales în anii 1960-1970, fostele
colonii ºi-au redobândit, prin diplomaþie sau forþã,
independenþa.
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Migraþie internã – pãrãsirea unei unitãþi administrative a unei
þãri, spre exemplu departament sau judeþ, pentru a se stabili
într-o altã unitate administrativã.

Migraþie forþatã – migraþie provocatã de cauze care nu þin de
libera voinþã a individului, cum sunt diferite tipuri de
persecuþii, rãzboaie etc.

Mobilizare – acþiune de convocare de urgenþã a persoanelor
combatante la unitãþile militare, în vederea rãzboiului.

Mujahedini – termen ce îi defineºte pe luptãtorii musulmani din
cadrul Jihad-ului, cât ºi numele mai multor grupãri politice
ºi paramilitare, cum ar fi Afganii Mujahideeni.

Naþionalism – ideologie care creeazã ºi susþine ideea de naþiune
ca un concept al identitãþii comune a unui popor. Conform
acestei teorii, pãstrarea nealteratã a identitãþii ºi glorificarea
propriei naþiuni reprezintã valori fundamentale.

Naturalizare – proces prin care se acordã cetãþenia unei persoane
de altã naþionalitate. Este ºi un instrument de integrare a
grupurilor de imigranþi în þãrile de primire. Legea asupra
naturalizãrii poate prevedea, dupã caz, simplificarea
procedurilor pentru anumite grupuri de imigranþi, de
exemplu: copiii imigranþilor.

Naþionalitate – termen ce desemneazã relaþia legalã, oficialã care
existã între o persoanã ºi un stat. Persoana devine subiectul
jurisdicþiei statale chiar dacã nu se aflã pe teritoriul statului
respectiv.Termenul trebuie distins de termenul de cetãþenie.

Nonviolenþã – doctrinã social-politicã ce neagã necesitatea
violenþei ca mijloc de acþiune politicã.

Partizan – membru al unui detaºament de luptã, care acþioneazã
în timp de rãzboi contra inamicului, în spatele frontului.

Pãrinþi fondatori – termen care desemneazã câteva personalitãþi,
între care Robert Schuman ºi Jean Monet, care, dupã al
doilea rãzboi mondial, s-au gândit sã reuneascã popoarele
Europei, astfel încât acestea sã trãiascã în bunã înþelegere ºi
într-un climat de pace durabilã. Pe parcursul deceniilor
urmãtoare, visul lor a devenit realitate, punându-se bazele
instituþiilor europene.

Prejudecãþi – opinii ºi atitudini nefondate, legate de un individ
sau de un grup social, care îl prezintã într-o luminã
nefavorabilã. Prejudecata cuprinde credinþe personale ºi
judecãþi de gândire, care permit aprecieri nedrepte din
partea altor grupuri sociale, deseori ducând la discriminare.
Deºi legile nu pot elimina prejudecãþile, ele pot interzice
comportamentele ºi practicile discriminatorii bazate pe
prejudecãþi.
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Rasism – termen care desemneazã o teorie, care afirmã cã specia
umanã este subîmpãrþitã în rase, unele fiind inferioare
altora. Aceastã teorie pe care ºtiinþa modernã o combate,
dovedind-o falsã, ramâne totuºi fundamentul unor grave
fenomene de intoleranþã, în special faþã de strãini.

Rechiziþie – mãsurã excepþionalã prin care o instituþie a statului
sau a puterii ocupante obligã pe cetãþeni la cedarea unor
bunuri pentru nevoile frontului sau ale armatei.

Refugiat – individ care, din diverse motive, ºi-a pãrãsit þara de
origine. Conform legilor azilului, poate face cerere pentru a i
se acorda statutul de refugiat.

Segregaþie – formã extremã de discriminare naþionalã, etnicã,
religioasã, rasialã etc.

Rezistenþã – miºcare popularã de eliberare desfãºuratã în timpul
rãzboiului contra unei armate de ocupaþie.

Solicitant de azil – persoanã de altã naþionalitate care, din
diferite motive, ºi-a pãrãsit þara de origine, pentru a gãsi
adãpost în altã parte ºi a cãrui cerere de azil nu are încã
rãspuns din partea þãrii de primire.

Spaþiul Schengen – termen care desemneazã un teritoriu fãrã
graniþe interne, în interiorul Uniunii Europene. A fost iniþiat
în 1985, când cinci state: Franþa, Germania, Belgia, Olanda
ºi Luxemburg au convenit sã renunþe la controalele de
identitate care se fãceau la frontierele lor comune. Spaþiul
Schengen s-a extins treptat, incluzând acum toate statele
Uniunii Europene, plus Islanda ºi Norvegia. În prezent,
acordul face parte integrantã din tratatele Uniunii. Marea
Britanie ºi Irlanda nu participã totuºi la acordurile privind
controalele la frontierã ºi vizele.

Stat – comunitate politicã organizatã, ocupând un anumit
teritoriu, având instituþii proprii ºi dispunând de
suveranitate.

Stat naþional – concept care se referã în mod obiºnuit la un stat,
în care o singurã naþiune este consideratã dominantã. De
obicei, i se asociazã termenul de stat unitar.

Stereotip – imagine prefabricatã a unui grup de oameni. Aceastã
imagine este, de obicei, bazatã pe informaþii false sau
incomplete. În general, stereotipurile sunt negative.

Sufragetã – partizanã a miºcãrii femeilor din Anglia de la
sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al
XX-lea, care milita pentru obþinerea dreptului de vot pentru
femei.
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ªanse egale – concept care asigurã lipsa oricãrei atitudini sau a
unui comportament necorespunzãtor ºi care ar putea acþiona
în detrimentul oricãrei persoane, din cauza unor factori
irelevanþi, cum ar fi: culoarea pielii, originea etnicã, sex,
orientare sexualã, religie, deficienþe etc.; aplicarea
conceptului permite fiecãrui adult sau copil sã aibã acces la
servicii ºi sã participe în societate în mod egal.

Terorism – folosirea violenþei împotriva unor non-combatanþi.
Desemneazã actele de violenþã destinate sã transmitã, prin
teamã, teroare, un puternic mesaj politic ºi religios ºi care
au drept scop fie câºtigarea simpatiei unui segment de
populaþie, fie provocarea unei þãri sã acþioneze, sã ia
anumite decizii pripite.

Toleranþã – respectarea, acceptarea ºi aprecierea diversitãþii
culturale.

Voluntar – persoanã care intrã în armatã din dorinþa de a lupta
sau înainte de a fi împlinit vârsta armatei prevãzutã de
legile statului.

Xenofobie – sentiment sau comportament ostil faþã de strãini.
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