LEVICOVÝ EXTREMISMUS
EXTREMISMUS
Co je to extremismus?
Jednání nebo myšlenky, které jsou zásadně
odlišné od jednání a myšlenek většiny
společnosti. Extremisté neuznávají hodnoty a
zákony. Často bývají agresivní, hrozí násilím,
aby dosáhli svého.
Většina extremistů jsou mladí lidé. Často mají
spoustu problémů (doma, ve škole, nemají
peníze, žijí ve špatných podmínkách, mají
špatně placenou práci…). Mladí lidé jsou
radikálnější, chtějí všechno hned. Vyhovuje jim
vidět svět jen jako černou a bílou, my a oni.
Proto hledají tato jednoduchá „řešení“ svých
problémů. Extremistické skupiny jejich
problémy neřeší, spíše přidělávají nové
(porušování zákona). Extremisté si najdou
nepřítele a na něj svalí vinu za všechny své
problémy.
Velký vliv na mladé lidi mají jejich rodiče!
Extremismus může být pravicový nebo levicový.
Pravicoví extremisté bývají neonacisté, někteří
skinheads (o těchto skupinách jsme hovořili
v předchozí besedě).

Levicoví extremisté chtějí bojovat proti
nerovnosti ve společnosti, hlavně za práva
chudých a utlačovaných. Při svých akcích ale
často používají násilí, aby dosáhli změny.
Vyvolávají strach a tím chtějí vyvolat změny. Jak
ale z minulosti víme, potlačování práv a násilné
převraty nevedou k ničemu dobrému.
Anarchismus
Anarchisté by chtěli mít
společnost bez vlády, institucí a
pořádku. Možná to zní lákavě, ale uvědomme
si, že by nefungovaly školy, nemocnice, dětské
domovy, sociální služby… Bez vlády by byl
člověk odkázán jen na sebe. Nikdo by ho
nechránil a nemohl by využívat spoustu služeb,
které považujeme za běžné.
Antifa, AFA (Antifašistická akce)
Tato skupina je silně proti
fašismu, rasismu, nacismu a
všem podobám diskriminace.
Na tom by nebylo nic špatného
– dokonce je to chvályhodné.
To co říkají, ale neodpovídá tomu, co dělají.
Účastní se násilí na fotbalových zápasech,
vyvolávají rvačky na demonstracích, bývají
agresivní. Násilím chtějí ostatním vnutit své
myšlenky a dělat si, co chtějí.

Squat, squateři (čti „skvot“, „skvoteři“)
Heslo squaterů je „Zaber dům a žij!“
Nechtějí mít žádný majetek (dům,
byt), chtějí žít skromně a zadarmo,
pospolu s ostatními squatery.
Bohužel, často ničí domy, do kterých se
nastěhují, neudržují je, kradou příslušenství. Jak
by se líbilo Vám, kdyby někdo přišel do Vašeho
domu a zničil ho? Do squatů se často stahují
narkomani a osoby bez domova. Bývá zde
špatná hygiena, neteče voda, nejde proud,
může tam přijít kdokoli. Chcete takhle bydlet?
Tekno, freetekno
Určitě jste o nich slyšeli ve zprávách. Jejich
heslem je „Zaber území a bav se!“ Je to vlastně
stejný problém jako u squaterů. Pole, na
kterém pořádají své teknopárty, není jejich.
Často je to půda, na které se pěstují plodiny. Po
teknopárty je půda pošlapaná, znečištěná. Jak
by se Vám líbilo, kdyby Vám někdo pošlapal
Vaši zahrádku?
Komunismus
Komunisté by chtěli,
abychom se měli všichni
stejně. Na tom by nebylo
nic až tak hrozného.
Problém je, že víme, jak se v minulosti chovali.
Komunisté si myslí, že většina je nadřazená
jednotlivci – člověk se musí podřídit.

Tím ale ztrácí svá práva! A všichni jsme přece
jen jednotliví lidé. Komunisté navíc kdysi tvrdě
potlačovali všechny lidi, kteří si mysleli něco
jiného než oni. Zavírali odpůrce do vězení,
popravovali je. Je správné někoho zavřít do
vězení za to, co si myslí?
Ekologický extremismus
Ne všichni ekologové jsou extremisté! Většina
se snaží jen o to, aby se tolik neznečišťovala
příroda a aby lidé netýrali zvířata. Takové
organizace jsou např. Děti země nebo
Greenpeace (čti „grín pís“). Je dobré, že tyto
organizace jsou, protože se starají o přírodu.
Někteří ekologové to ale přehánějí a tak jim
říkáme ekologičtí extremisté nebo ekoteroristé.
Ekoteroristé jsou lidé, kteří jsou ochotni kvůli
ochraně přírody ničit majetek a někdy i
ubližovat lidem. Ničí vybavení, které není jejich,
obsazují pozemky, které jim nepatří. Takové
jednání ale často vede k zatčení, někdy i
uvěznění! Ekoteroristé si myslí, že mohou pro
záchranu přírody dělat cokoli, ale porušují
přitom zákon! Takovými organizacemi jsou
například „Země především !“ nebo „Fronta

Beseda na téma:
Mysli svou hlavou!
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Vzdělávej se a čti! Pak si na tebe jen tak někdo
nepřijde!
Tato beseda je realizována v rámci projektu
Jednoduchá a rychlá řešení nemusí být vždy
správná!
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