Övning till avsnitt 14
Kina och Mao
avsnitt 14: Mao och Kina
kejsardöme
ett land som styrs av en kejsare
sent omsider
efter ett tag, i sista stund
moderniseras
göra modernt
tillträdde
började arbeta
ämbete
viktig plats i en organisation
abdikera
sluta sitt ämbete
välbärgad
rik
bidra
hjälpa till med
utdraget
under lång tid
påföljande
efter detta
stabilitet
lugn
inflationen
när ett värde sjunker
initiativ
nytt
reformer
förändringar, nya lagar
förstatligande
staten tar över ägandet
arbetskvoter
hur mycket man ska arbeta
produktionsplaner
planer för hur många varor man ska producera
passerade
gick förbi
korruption
när en person med makt tar emot pengar för att besluta
lanserades
presenterades
intellektuella
personer som tänker i arbetet, och inte arbetar med kroppen
missförhållanden
när något fungerar mycket dåligt
oppositionella
de som tyckte och tänkte annorlunda än de som styrde
regimkritiker
de som vågade säga att de var emot regimen
mobilisera
samla ihop militären inför ett krig
främja
ge stöd till
förverkligandet
att något blir verklighet
resurser
pengar, tid, material
beordrade
gav order
gigantiska
mycket stora
cirka
ungefär
omfattningen
storleken			
ekonomisk linje
ekonomisk politik
bundsförvanter
de som står på samma sida
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etablissemanget
dateras
regelrätt
omplacerades
administrativa uppgifter
upphöjd kultperson
ikonstatus
avvisats

de som styr i samhället
vara denna tid
riktigt
fick lämna sina platser
kontorsarbete
en person som många avgudar, ser upp till
bli som ett helgon
sagts nej till

avsnitt 16: Slutord
framstått
verkat vara
sympatisk
trevlig och bra
ideologi
illustrera
praktiken
förverkliga idéer
fråntar
regimer
engagerade
verka inom
demokratins ramar
moraliska
ställningstaganden
överlåta
förbli
för givet

tankar om hur allting är och vad man kan göra åt det
visar
i verkligheten
göra idéer verkliga
tar ifrån
de som styr länder
att bry sig om och vara intresserad
arbeta inom
regler för vad som är demokrati
vad som är rätt eller fel
säga vad man tycker
ge till någon annan
fortsätter
som något självklart
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