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Odgovori na tri vprašanja.
1) Kip kovinske pištole z zavozlano cevjo, ki so ga postavili pred osrednjim
sedežem OZN v New Yorku, je simbol miru. Kakšen simbol za mir pa bi
izbral ti? Utemelji zakaj? Bodi izviren, ne uporabljaj simbolov, ki so že v
uporabi (npr. znak za MIR ).

Vir: Dnevnik, 2004.

2) Leta 1988 so mirovne sile OZN prejele Nobelovo nagrado za mir. Na
spletni strani spodaj poglej in izpiši, kateri sektorji (področja) OZN so še
prejeli to nagrado.
http://www.unaslovenia.org/node/426

3) Preberi spodnje besedilo in odgovori na vprašanja.
Samo dobrih sto dni je spomladi leta 1994 trajalo, da je bilo v enem najhujših pokolov
v človeški zgodovini ubitih skoraj milijon ljudi. Genocid v Ruandi pred desetimi leti je
bil eden "najhitrejših genocidov", hkrati pa tudi eden tistih, ki bi ga mednarodna
skupnost lahko preprečila, če bi ukrepala dovolj odločno in hitro. Tudi zato genocid v
Ruandi ostaja črn madež v zgodovini moderne mednarodne skupnosti, predvsem pa
Organizacije Združenih narodov. Radikalni pripadniki večinskega plemena Hutu so
se nad stotisoči manjšinskih Tutsijev in zmernih Hutujev znesli večinoma z mačetami,
palicami in kmetijskim orodjem, to pa bi po mnenju mnogih strokovnjakov lahko
preprečilo že manjše število oboroženih pripadnikov mednarodnih mirovnih sil.
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Za povod morije v Ruandi velja sestrelitev letala s takratnima ruandskim in
burundijskim predsednikom, 6. aprila 1994 v Kigaliju. Hutujski skrajneži so
dejanje pripisali Tutsijem in v samo nekaj urah je izbruhnila državljanska vojna,
ki jo je vzpodbujal celo nacionalni radio. Hutujske milice, vojska in ostanki garde
so začele pogrom nad celotnim plemenom Tutsi, ki naj bi predstavljal kakih
deset odstotkov prebivalstva v Ruandi.
Po mnenju mnogih opazovalcev naj bi sicer za sestrelitvijo predsednikovega
letala stali hutujski skrajneži, ki so načrtovali genocid Tutsijev in njihovo
dokončno iztrebljenje. V nasilju, ki so ga izvajale hutujske milice, je bilo vsak
dan na grozovit način pobitih več tisoč Tutsijev, tako moških kot žensk in otrok,
tarča skrajnežev pa so bili tudi zmerni Hutuji, ki niso želeli sodelovati pri pokolih.
Morilci so večinoma pobijali z mačetami, nemalokrat pa tudi z vsem, kar jim je
prišlo pod roke, od palic do kmetijskega orodja. Včasih pa so na žrtve naščuvali
pse ali pa jih zgnali v kočo, ki so jo nato zažgali. Krogle so bile za hutujske tolpe
preveč dragocene, da bi jih trošili.
Medtem je mednarodna skupnost nemo opazovala in večinoma zrla stran.

a) Katerega leta se je pokol zgodil? V kateri državi?
b) Kdo so bili napadalci in kdo žrtve? Zakaj so jih napadli? Koliko žrtev je
bilo?
c) Zakaj so bile mednarodne sile OZN deležne kritik ob tem pokolu?

Odgovore na vprašanja mi oddaj po e-pošti (natasha.kragelj@gmail.com) do
petka, 15.5.2020. Če ne potrdim prejema tvoje pošte pomeni, da je nisem
prejela.
Odgovori morajo biti v celih stavkih.
Če želiš, lahko za utrjevanje rešiš še:
naloge na povezavi https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_8r.html (2 nalogi pod naslovom
Slovenija, Evropska unija in svet)
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KAKO BOSTE PRIDOBILI OCENO PRI DKE?
Do konca maja boste vsak teden dobili nalogo (4 naloge, ta danes je prva), ki bodo točkovane
vsaka s 5 točkami. Skupaj boste lahko v štirih tednih izbrali 20 točk.
1 točka – pravočasna oddaja
1 točka – odgovori v stavkih
1 točka – urejenost
2 točki – pravilnost in natančnost odgovorov
Ocena bo določena glede na število točk po naslednjem točkovniku: za zadostno oceno je
potrebnih 50% , za dobro oceno 65%, prav dobro 80% in odlično 90%.
Tisti, ki ste napisali dobro prošnjo, imate eno nalogo manj (se vam že prišteje 5 točk).

