Pojmy spojené
s problematikou
extremismu
Pojmů spojených s problematikou extremismu je
zejména ve spojení s různými ideologiemi a směry
opravdu velké množství. A to ještě nové vznikají
a rovněž rozvíjením činnosti extremistů vznikat budou.
Je důležité se v souvislosti s extremismem zabývat
i jinými obory (historie) – je to však kámen úrazu ve
smyslu špatného nastavení osnov zejména na základních
školách. Troufám si tvrdit – a vycházím z dlouholeté
lektorské praxe – že již v osmé třídě se někteří žáci
dostávají, zejména v souvislosti s tzv. obdobím protestu
do styku s problematikou extremismu. Chybí jim však
informace týkající se některých historických mezníků
zejména v souvislosti s nástupem bolševiků v Rusku,
nástupem fašistů v Itálii a nacistů v Německu. Již vůbec
nelze hovořit o kvalitě osnov v souvislosti se zločiny
komunismu. Tím dochází k absolutní nevědomosti
ve vztahu historie a současného stavu ve společnosti
v návaznosti na hrozby extremismu.“
Vraťme se však k některým pojmům, které souvisí
s touto problematikou:
1. Fašismus 20-30 léta min.st – neofašismus současnost
2. Nacismus 30 léta min. st. – neonacismus současnost

RAHOWA (Racial Holy War), slogan neonacistické
organizace World Church of Creator (dnes Creativita
Movement). Revoluce, která má zbavit svět od Židů
a jejich přisluhovačů z řad nižších ras, zlikvidovat
demokracii, liberalismus, humanismus a komunismus.
Nastolit vládu árijců sjednocených pod vládou vůdce.
Pojem Rahowa se vyskytuje na tričkách, v názvech
a textech písní neonacistických kapel, v tetování apod.
Zejména nejmladší (8. a 9. třída ZŠ a prváci SŠ) se většinou
chtějí přizpůsobit starším kamarádům (aktivistům)
a například nášivky nebo trička s tímto pojmem nosí
a riskují právní či jiný postih (starší aktivisté si dávají
pozor a od nošení závadové symboliky ustupují).

Nošení nebo jiná propagace symboliky spojené
například s ideologií nacismu – neonacismu na
veřejnosti je trestné (velmi zjednodušeně). O tom,
zda došlo k porušení zákona ve smyslu nošení
závadové symboliky rozhoduje soud na základě
důkazů předložených policií. Jedna se také mimo jiné
o odborně zpracovaný posudek. Nikdy o vině nemůže
rozhodnout pedagog na základě toho, že se jedná
o dějepisáře.

3. Antisemitismus
4. Marxismus – leninismus,stalinismus, trockismus,
5. Komunismus, diktatura, totalita (1917–1990)
6. Bolševismus – neobolševismus současnost,
7. Anarchofeminismus
8. Autorita, Antifašismus, Antikapitalismus
9. Anarchismus, Třídní boj, Přímá akce, Revoluce
10. Antisemitismus
11. Rahowa
12. Turnerovy deníky

TURNEROVY DENÍKY Jedná se o knihu

Wiliama L. Pierce, (Andrew MacDonald, až do své smrti
v roce 2005 byl hlavou přední americké neonacistické
organizace „National Alliance“). Fiktivní válečný
konflikt mezi americkými neonacisty a federální vládou
ovládanou židovskými spiklenci. Kniha s rasovým
a xenofobním podtextem je také nebezpečná tím, že
je pro mládež velice přitažlivá s akčním příběhem. Ke
stažení je i volně na internetu.

13. Třetí cesta
14. Hate Crime
15. Národnostní menšiny
16. Sociálně vyloučená lokalita
17. Populismus
18. Autonomní nacionalismus
19. Hooligans
20. Ultras
21. Bitka
22. A.C.A.B (Všichni policajti jsou bastardi)
23. 18 (Adolf Hitler)
24. 88 (Heil Hitler)
25. 161 (Antifa)
26. 1-161 (Anti-antifa)
27. 1312 (A.C.A.B)

HATE CRIME Nebo-li kriminalita z nenávisti.

Problém, který se objevil ve Zprávě o extremismu za rok
2011 MV ČR a BIS. Útočí proti obětem trestných činů
také ve spojitosti s extremismem. Týká se zejména menšin
či obětí s jiným politickým názorem, náboženským
vyznáním, v souvislosti s gengerovou politikou,
s problematikou sexuálních menšin apod. Obětem hate
crime mohu doporučit občanské sdružení In Iustitia, o.s.
ve vedení s právničkou Mgr. Klárou Kalibovou.
V rámci zájmu o problematiku extremismu existují ještě
pojmy spojované s oblečením, hudebními skupinami,
subkulturním hnutím, symbolikou čísel apod.

jak postupovat
Poradil bych asi následující: stačí se podívat občas do
školních sešitů dítěte, kdy dochází k tomu, že z „nudy“
si kreslí různé znaky či symboliku na obaly sešitů
(číslice 18 – Adolf Hitler, 88 – nacistický pozdrav Heil
Hitler!, A.C.A.B./1312 – Všichni policajti jsou bastardi,
v souvislosti s radikálními ekology a anarchisty tzv. tagg
„ALF“ – Animal Liberation Front, písmeno „A“ v kruhu,
squaterský znak, nápis ANTIFA, AFA apod.) Věnujte
pozornost změnám v chování (agresivita, militantnost),ve
vystupování (rasismus, xenofobie), vzhledu (krátký
sestřih) či oblečení (stále ještě u mladších aktivistů letecká
bunda Bomber, oblečení fa. Everlast, Lonsdale, Thor
Steinar, Umbro, Grassel apod.). Varovným signálem
může být i oblečení ve stylu Black blok (černé oblečení,
čepice, kukla, značková černá větrová bunda, černé brýle,
kukla), rovněž doplňky k oblečení (bílé tkaničky v černých
vysokých botách zn. Martens značí příslušnost k čisté
rase), ale také dready, emo oblečení či účesy. Rovněž
doplňky spojené s satanismem (pentagramy, obrácené
tz. Svatopetrské kříže, bafomet, číslice 666 a další
pekelné ikony). Důležité je také věnovat se internetu, kde
tzv. „Kinderskins“ naleznou nejvíce informací. Změna
také přichází ve výběru hudby (skupiny Vlajka, Agresse
95, Útok, Zášť 88, Diktátor, Juden Mord dříve Krátký
proces, Skullheads, Skrewdriver, ale také zejména
poslech metalové hudby /Black metal, Pagan metal/.
Dobré je všimnout si výběru literatury. V mnoha případech
si mladý člověk, který je sympatizantem neonacistického
hnutí, kupuje legální knihy s tématikou Třetí říše, která
je dostupná v knihkupectví, nebo si stahuje z internetu
či jiným způsobem obstarává materiály týkající se
Rahowy, Turnerových zápisků, teroristické neonacistické
organizace Combat 18, Blood and Honour, Runového
písma, hnutí Skinheads, Iana D. Stuarta apod. Také je
u neonacistů viditelný zájem o bojové sporty. V mnoha
případech je propojeno s neonacistickým hnutím také tzv.
Divácké násilí spojované zejména s kopanou. Hlavním
znakem příslušnosti k Hooligans /chuligánům jsou časté
podlitiny a hematomy na těle spojené s bitkami mezi
těmito fanoušky a dále „výjezdy“, tzn. návštěva fotbalového
utkání soupeře spojená opět s bitkou.

Jen o jedno žádám: „neškatulkujte!“ Je třeba si
uvědomit, že ve školním prostředí se jedná o protest
v období vzdoru! Mladý člověk si většinou v tomto
věku neuvědomuje, že některé jeho kroky v souvislosti
s jeho projevem mohou být právně stíhatelné. Jedná se
většinou o propagaci hnutí směřující k potlačování práv
a svobod občanů (právně viz trestní zákoník). Dnešní
mladá generace v mnoha případech nechápe pojmy
totalita, diktatura, omezování svobody projevu apod.
Při setkání s žáky zejména devátých tříd ZŠ a studenty
SŠ jsem zjistil, že často nejsou obeznámeni se situací
v minulém režimu, nebo nemají o tuto problematiku
zájem. Je to jedna z chyb společnosti, protože záporné
příklady z režimu před rokem 1989 by jednoznačně
mohly přispět k lepšímu pochopení problematiky
extremismu a s ním spojeným nebezpečím.
Vzhledem ke skutečnosti, že mladý člověk je velmi
ovlivnitelný a mnohdy podlehne různým směrům,
subkulturám, názorům apod., je zásadním problémem
neinformovanost. Poté dochází k odklonu od pouhého
protestu proti rodičům, pedagogům, společnosti
k promyšlenému prosazení cílů pocházejících od
vůdčích osobností extremistických hnutí a stran. Lze
také konstatovat, že i nepochopení jedinci hledají smysl
života v různých extremistických uskupeních, partách
či skupinách. Člověk, který má pocit, že nikam nepatří,
se ve skupině cítí silný a je dostatečně prokázáno, že
v mnoha případech je jeho jednání nebezpečnější.
Mladí extremisté jsou často agresivnější, aktivnější
se sklony k militarismu apod. Chtějí se předvést před
svými staršími kolegy a bojí se, aby opět nevypadli ze
skupiny (party) a nikam nepatřili. I těmto problémům
se musí společnost v budoucnosti věnovat. Nejsem
naivní a je mi jasné, že každý člověk má určité období
„vzdoru a protestu“. Je však důležité, aby toto období
bylo v mnoha případech pro společnost co nejméně
nebezpečné. K tomu jsou nutné určité mechanismy, ke
kterým patří i v případě extremismu zejména primární,
ale bohužel i sekundární prevence.

