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Assad:
Bashar al-Assad er Syriens nuværende præsident siden år 2000.
CIA:
Central Intelligence Agency, CIA, er et amerikansk efterretningsvæsen, der har ansvar for indsamling og analyse af efterretning om udenlandske stater, selskaber og personer.
Fuldt etableret beredskab:
Rigspolitiet kan i særligt farlige situationer iværksætte “fuldt etableret beredskab” for at beskytte
Danmark.
Grundloven:
Grundloven trådte i kraft d. 5. juni 1849, dagen vi nu kalder Grundlovsdag. Grundloven bestemmer,
hvem der kan lovgive, hvordan det foregår, og hvilke grænser, der gælder for lovens rækkevidde.
ISIS:
Islamisk stat (ISIS) er en sunnimuslimsk militant gruppe i Irak og Syrien, som kæmper for at
oprette et islamisk kalifat, en islamisk statsform, i Mellemøsten. Sunni er en bestemt trosretning
inden for islam.
Justitsminister:
Justitsministeren er den øverste chef i Justitsministeriet.
Justitsministeriet:
Justitsministerietet varetager opgaver vedrørende politi, anklagemyndighed, retsvæsen og
kriminalforsorg.
Kemiske våben:
Kemiske våben er kemiske gifte, som anvendes i krigsførelse og militære operationer. Eksempler
på kemiske våben kunne være tåregasser, peberspray og nervegasser.
Krudttønden (terrorangreb):
Angrebet på Krudttønden fandt sted i København på Østerbro den. 14. februar 2015 og natten til
d. 15. februar ved Synagogen i Krystalgade. 6 personer blev sårede og 3 personer døde, herunder
gerningsmanden.
Nødret:
Under særlige omstændigheder hvor der ellers ville være tale om lovbrud, kan loven tilsidesættes
til fordel for nødret.
Politiets Efterretningstjeneste - PET:
En ambassade er et kontor, der udgør et lands officielle tilstedeværelse i et andet land. En ambassade arbejder bl.a. for at styrke samarbejdet imellem hjemlandet og landet, hvor ambassaden er i.
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Propaganda:
Propaganda, som er en form for reklame, bruges til at overbevise nogen om noget. Dette kan f.eks.
spredes gennem bøger, film, plakater, taler, aviser, sange og blogs. Et eksempel på propaganda,
som lykkedes, var nazisternes omfattende propaganda indsats i 1930’erne og 40’erne, som påstod
at jøderne forpestede det tyske samfund.
Propaganda kan også være myter og rygter, som spreder fordomme om en bestemt gruppe.
Radikalisering:
Radikalisering er når nogen påvirkes i en fundamentalistisk eller kriminel retning. F.eks. når en
fredelig ung borger med ‘normal’ vestlig livsstil bliver påvirket af udemokratisk propaganda for til
sidst at blive en samfundstrussel.
Rigspolitiet:
Har det overordnede ansvar for politiarbejdet i Danmark, som ellers er opdelt i politikredse.
Statsministeriet:
Statsministeriet samarbejder med statsministeren i ledelsen af Danmark.
Terrorpakker:
Dækker over en række ændringer i loven, der tilsammen udgør en pakke. Ændringerne skal hjælpe
de danske myndigheder i forebyggelsen og håndteringen af terrorisme.
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