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Toleranță și respect
Pentru copii intel ig en ți

Explicații simple și clare date de Brigitte Hoffmann,
cu desene de Dorothea Tust

Fiecare om e altfel
În clasa ta sunt copii cu părul negru, blond,
șaten sau roșcat. Unii au părul creț, alții nu.
Unii poartă părul lung, alții sunt tunși scurt.
Și acestea nu sunt nici pe departe singurele
deosebiri. Cum ar fi dacă toți oamenii ar fi
identici?

La tine î
n clasă cum e?
Ia o foaie de hârtie și desenează capetele
câtorva colegi de clasă. Prin ce se deosebesc
acestea unele de altele?
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Altfel î
nseamnă mai interesant
Nicu își repetă deseori trucurile, Teo aleargă foarte
repede, pe Marius îl interesează știința, Sanda
iubește animalele, Aylin dezleagă toate misterele,
lui Mihai îi place să cânte. La fiecare om este ceva
deosebit de descoperit. Uneori, calitățile deosebite
ale cuiva îți sar în ochi din prima secundă. Alteori,
este nevoie să îl cunoști mai bine.
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Toți oamenii au sentimente
Când Aylin se enervează, se înroșește
în obraji. Nicu, dimpotrivă, începe să plângă.
Dar ambii simt același lucru. O arată însă în moduri diferite. Fiecare om poate avea sentimente
precum furia, teama, afecțiunea, tristețea sau
bucuria.

Oamenii au adesea sentimente diferite: Aylin este furioasă
că și-a pătat hainele cu înghețată, pe când Nicu găsește asta
foarte amuzant.
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Toți oamenii au nevoi
Fiecare om trebuie să mănânce și să bea. Și iubirea,
îngrijorarea, mișcarea, învățarea sau joaca sunt
importante.

Drepturile omului
Toți oamenii sunt egali. Nu contează ce culoare a
pielii ai, dacă ești de sex masculin sau feminin, ce
limbă vorbești, în ce Dumnezeu crezi, ce gândești,
ce avere ai sau unde te-ai născut. Nimeni nu trebuie
defavorizat din cauza aspectului său, al limbii sale,
al religiei sau din orice alt motiv.
5

