Extremismus

Extremismus se prezentuje buď extrémními činy
nebo extrémními názory. V historii se tyto dvě
formy často doprovázejí. Extrémní názory jsou
považovány za extrémní především proto, že je
nesdílí většina společnosti. Proto, že míří proti stavu
věcí momentálně sdílenému a respektovanému
většinou.
Ministerstvo vnitra využívá ve své koncepční
činnosti tuto pracovní definici:
Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné
ideologické postoje, které vybočují z ústavních,
zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a
útočí proti základním demokratickým ústavním
principům, jak jsou definovány v českém ústavním
pořádku. Mezi tyto principy patří:


úcta k právům a svobodám člověka(čl. 1 Ústavy),

 svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát
(čl. 1 Ústavy),
 nezměnitelnost podstatných náležitostí
demokratického právního státu (čl. 9 odst. 2 Ústavy),


svrchovanost lidu (čl. 2 Ústavy),

 volná soutěž politických stran respektujících
základní demokratické principy a odmítajících násilí
k prosazování svých zájmů (čl. 5 Ústavy),

Druhy extremismu


Politický



Náboženský



Ekologický



Národnostní (regionalistický)

Náboženský extremismus využívá náboženství k
prosazování takových zájmů, které vedou k
nastolení nebo udržení teokratického režimu
anebo k výrazné netoleranci k osobám jiné víry
(které netolerantní nejsou) či k omezování práv a
potlačování lidské důstojnosti příslušníků
vlastního náboženského směru. Náboženský
extremismus se projevuje jak ve vyhraněných
proudech velkých náboženství, tak i v podobě
ucelených, zpravidla menších, extremistických sekt
a kultů.

Politický extremismus
je krajně radikální politický postoj, který se zakládá na
odmítání základních norem a hodnot ve společnosti.
Usiluje o změnu politického systému a odstranění
politických elit s cílem získat podíl na výkonu státní
moci.

Ekologický extremismus

Pravicový extremismus vychází z rasismu (postoj
definovaný jako rasová nenávist) a xenofobie (strach z
cizinců). Mezi klasické projevy pravicového
extremismu patří: rasismus, antisemitismus (nenávist
vůči židům) a s jistými modifikacemi fašismus/
neofašismus, nacismus a neonacismus.

Je proti podnikání. Všechny velké společnosti líčí
jako nenasytné a korupční. Odmítá demokratický
trh.

 ochrana menšin při rozhodování většiny (čl. 6
Ústavy),
 svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech,
nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost a
nezrušitelnost základních práv a svobod bez rozdílu
pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství,
politického nebo jiného smýšlení, národního a
sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo
etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného
postavení (čl. 1, čl. 3 LZPS).

Náboženský extremismus

Levicový extremismus rovněž usiluje o vytvoření
nové společnosti. Cílem levicového extremismu je
potlačení individualismu, sociální politika a odstranění
kapitalismu. Mezi hnutí představující levicový
extremismus můžeme zařadit anarchisty (hnutí
odmítající jakoukoli formu nadřazenosti a nadvlády) a
stoupence různých směrů socialistické a komunistické
ideologie.

Má tendenci být antihumánní.
považováni za „rakovinu Země“.

Lidé

jsou

Je proti vědě a technice. Příkladem je nulová
tolerance ke geneticky modifikovaným potravinám
a k jaderné energii.

Je proti civilizaci. Stoupenci ekologického
extremismu hlásají naivní vizi návratu k utopické
rajské zahradě, která však nikdy neexistovala.
Zapomínají například na to, že ještě před sto lety
se lidé dožívali v průměru jen 40-45 let.
Národnostní extremismus
Etnická a národnostní intolerance projevující se
násilnými projevy vůči skupinám odlišné populace
v rámci jednoho národa.

To, co je v jedné společnosti obecně považováno za extrémní, nemusí být viděno jako
extrémní ve společnosti jiné. Záleží na kultuře, historii, zvycích.

Kde nás najdete

Tak, jak se společnosti vyvíjejí, neustále si na
základě svých historických tradic a nábožensko-filozofického zázemí vytvářejí normy
chování, které jsou respektovány většinou.

Extrémními názory a chováním se tak mohou jednoduše stát ty projevy, které by ještě
před nedávnou dobou byly považovány za
normální, anebo naopak to co bylo v minulosti považováno za extrémní, se v současnosti může jevit jako naprosto normální
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Do souvislosti s termínem extremismus bývají dávány například radikalismus, fanatismus, fundamentalismus, terorismus, některé,
většinovou společností nesdílené formy nacionalismu, fašismu, xenofobie a rasismu.

