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• Podle odhadů patří téměř miliarda lidí z celého světa k menšinám. 
Mnohé menšiny se často stávají terčem diskriminace a vyloučení ze 
společnosti a oběťmi násilných konfliktů. 

• OSN se od svého vzniku snaţí zařazovat otázku práv menšin na přední 
místo v rámci svého programu pro lidská práva. Ochrana  práv 
příslušníků etnických, náboţenských a jazykových menšin je zaručena 
Chartou OSN, Všeobecnou deklarací lidských práv, Mezinárodním 
paktem o občanských a politických právech a dalšími dokumenty. 

• Evropané po dlouhá staletí migrovali z Evropy do celého světa z 
důvodů náboţenských, ekonomických, vojenských či dobrodruţných. 
Po dlouhá staletí počet emigrantů z Evropy několikanásobně 
převyšoval počet imigrantů přijíţdějících do Evropy. 

• Ekonomický boom v 60. letech 20. st. způsobil, ţe vlády evropských  
zemí podporovaly programy pro příliv přistěhovalců, kteří měli 
uspokojit zvyšující se poptávku po levné pracovní sále. 

• V 70. - 80. letech se v Evropě objevuje nová vrstva chudých, 
dlouhodobě nezaměstnaných lidí. Není náhodou, ţe se v těchto letech 
začínají objevovat první známky rasismu a xenofobie, které se rozšířily 
i do politické roviny. Idea multikulturalizmu je stále více odmítána. 

• Tato tendence v 21.století pokračuje a zesiluje  v souvislosti s 
pokračující globalizací a jejími důsledky. Většina bývalých i nových 
imigrantů není převáţnou částí  Evropanů dobře přijímana, naopak 
stávají se terčem diskriminace a účastníky násilných konfliktů.  



11.září 2001 

                                             Teroristický útok na USA 
                                     19 členů islámské teroristické  

                                     organizace al-Kaida uneslo  

     4 letadla letící na komerčních linkách. Dvě z nich narazila do věţí 
Světového obchodního centra v New Yorku, zabila všechny na palubě 
a další lidi uvnitř budov. Třetí letadlo narazilo do Pentagonu ve 
Washingtonu,  hlavním městě USA, Čtvrté letadlo se zřítilo v 
neobývané oblasti v Pensylvanii po souboji mezi teroristy a pasaţéry .  

       Při útocích celkem zemřelo 2 996 lidí z 90 zemí  

                               ( včetně 19 únosců)  



       22. červenec 2011  
                                    

 

 

    Anders Behring Breivik (32 let) ,  

    norský pravicový  extremista ,                                                 

zaútočil  bombami na vládní budovy v Oslo(8 obětí),                            

a na táboře levicové (soc.dem.) mládeţe na ostrově                                                      

Utoya postřílel 69 převáţně mladých lidí. 



                                    2083 

                                          Evropská deklarace  

                                         nezávislosti 

   1518 stránek, autor se vidí jako novodobý templář v boji 
proti islámu, upozorňuje na „úpadek“ západní Evropy 

    Předkládá svůj pohled na svět, který obsahuje různé 
stupně krajně pravicového konzervatismu, populismu, 
ultranacionacionalismu, islamofobie, antifeminismu atd.   

    

   „Neomarxisté nevidí jako utlačovanou dělnickou třídu, ale 
skupiny jako domněle utlačované vidí lidi na sociální 
podpoře, ženy, nebělošské přistěhovalce, homosexuály a 
jiné sexuální menšiny, rasové a některé náboženské 
menšiny v západních státech, národy třetího světa, 
narkomany a další skupiny..  



Svět v 21.století 

Globalizace – „zmenšení světa“- Ekonomické důsledky 

3 sloţky (stránky) společenské reality:                               
(Michael Novak, Rudolf Steiner) 

• Technicko- ekonomická 

• Politicko-sociální 

• Morálně-kulturní 

Ekonomika – bohatý x chudý svět  (OSN Rozvojové cíle tisíciletí) 

Krize a recese ekonomiky „západu“      Ţijeme na dluh! 

BRIC: Brazilie,Rusko,Indie,Číma -  4 nejperspektivnější ekonomiky světa 

Sociální a politické napětí mezi jednotlivými státy a oblastmi i uvnitř 
jednotlivých zemí 

Arabský svět (Egypt, Libye, Sýrie, izraelsko-palestinský konflikt atd.) 

USA,Evropa 

Morální krize – krize důvěry 

 



Svět 2000 Politická mapa 



Střet civilizací? /Huntington) 



        Asie 

politická mapa 



  Střední 

  východ 



http://special.novinky.cz/izrael/foto/mapavelka.jpg




Pierre Maria Teilhard de Chardin  

                      (1881-1955) 

 

                  

Vývoj stvoření 

Kosmogeneze – vývoj Kosmu a 

                                    planet 

Biogeneze – vývoj ţivota na Zemi 

Noogeneze – vývoj lidstva 

•Zrod a vývoj vědomí 

• Hominizace – extenzivní zalidňování 

•Superhominizace - růst vědění, 

technická a   ekonomická organizace, 

etnické stlačování 

Kristogeneze – vývoj k bodu 

„omega“ 
  



Politický extremismus 

Co je poltický extremismus? 

• Jev, který se kterým se setkáváme stále častěji 

• Jev, který je ohroţující, destabilizující, často 

s tragickými důsledky 



Diskusní fórum neonacistů - ukázka 



Shrnutí 
Extremismus: 

• Ideologie (ideový základ) a z ní vyplývající postoje a 
aktivity. 

• Usiluje o změnu společenského (politického) 
uspořádání, je nepřátelský a ohroţující demokracii, 
směřuje k totalitnímu, nedemokratickému systému. 

• Obsahuje prvky netolerance a nesnášenlivosti, zejména 
rasové, národnostní, náboţenské, jiné  (gender, 
sexuální orientace..). 

• Objevuje se na pravém i levém křídle politického 
spektra. 

• Vybočuje z uznávaných společenských norem a 
právního řádu. 

• Extremistické aktivity mohou být verbální, grafické, 
fyzické, jiné.  

• Ohroţuje lidská práva, ţivot, zdraví, majetek, veřejný 
pořádek.  



Příčiny extremismu 

 

• Sociálně psychologické aspekty 

• Politické aspekty 

• Stav společnosti (ekonomický, sociální, morální) 

• Vnější vlivy 

 



                   Rasismus 

 

 

 

 

 

• Soubor představ a koncepcí založených na    

předpokladu fyzické a duševní nerovnosti, 

nerovnoprávnosti různých ras a etnik. 

 

• Souhrn negativních až nepřátelských pocitů a postojů 

jedinců jedné etnické skupiny (národa) vůči jiné(mu) a 

výsledných činů z nich vycházejících.  

 



Některé pojmy 
• RASA – lidské plemeno - antropologický pojem 

europoidní (kavkazoidní -bílá), mongoloidní (ţlutá), 
negroidní (černá)  

 

 

 
 

 

 

• NÁROD – historicky vzniklá pospolitost lidí                          

    společné území, jazyk, tradice, historie 

• ETNIKUM – skupina lidí vyznačující se společným rasovým a 
národnostním původem, kulturou, náboţenstvím 

• NACIONALISMUS – postoje a aktivity, jejichţ cílem je prosazení 
zájmů vlastního národa 

• ŠOVINISMUS – slepá víra v nadřazenost vlastního národa , 
pohlaví, skupiny. 



Rasismus formy a projevy 
 

• Diskriminace 

• Rasové a etnické konflikty, rasové násilí 

 

Projevuje se napříč zeměmi a civilizacemi 

Příklady: 

• Japonsko – diskriminace Korejců 

• Čína – Tibet, Ujgurská oblast 

• Rwanda – Tutsiové (pastevci) – Huttuové (zemědělci) 

• Arabové - Kurdové  

• Rusové – neruské národy  



Rasismus formy a projevy 
 

• Diskriminace 

• Rasové a etnické konflikty, rasové násilí 

 

Projevuje se napříč zeměmi a civilizacemi 

Příklady: 

• Japonsko – diskriminace Korejců 

• Čína – Tibet, Ujgurská oblast 

• Rwanda – Tutsiové (pastevci) – Huttuové (zemědělci) 

• Arabové - Kurdové  

• Rusové – neruské národy  



Evropské strany krajní pravice 

 

European National Front FNE 

(Evropská Národní fronta ))  

Sdruţuje některé evropské 

strany krajní pravice 

Ideologie: nacionalismus, 

antikomunismus, 

euroskepticismus 

 



 

Charakteristika extrémní (ultra) pravice: 

 • Odmítá rovnost všech lidí, pohrdá principem lidských a přirozených 
i práv a  demokratického ústavního státu, popření individualismu, 
práv  a svobod jednotlivce. 

• Projevuje se jednostranným vyšším hodnocením vlastního „etnika.  
„rasy„ „národa" či jiné skupiny. 

• Je zaměřen proti skupinám, které se odlišují (nenávist k cizincům, 
příslušníkům etnických a jiných menšin - Romům, Afroameričanům, 
Ţidům homosexuálům,...)., 

• Násilí se dostává do popředí a s tím související militarismus 
(uspořádání státu dle vojenských pravidel, vůdcovský princip, atd.), 

     

• Ideologie: fašismus, nacismus, nacionalismus, rasismus, 
fundamentalismus, euroskepticismus. 

 

• Extrémní pravicové strany a hnutí se vyskytují prakticky v celé 
Evropě (světě).  Vzhledem k historickým a politicko geografickým            
a dalším rozdílům jednotlivých zemí mají různá východiska, 
specifika a akcenty. Ultrapravicové charakteristiky se v jednotlivých 
stranách promítají  v  různé míře. Zároveň mají mnoho společného, 
spolupracují a vytvářejí různá seskupení. 



Vznik a kočeny strany 
Dělnická strana vnikla v lednu roku 2003 po roztržce ve vedení 

Republikánů Miroslava Sládka (RMS), 

na troskách Republikánské mládeže (RM), která byla rozpuštěna 

Ministerstvem vnitra v únoru roku 2002. Oficiálním odůvodněním bylo, že 

politickou činnost přísluší vykonávat pouze politickým stranám, nikoliv 

občanským sdružením, přičemž toto rozhodnutí potvrdil Nejvyšší soud ČR, 

ke kterému podala RM žádost o opravný prostředek. Skutečným důvodem 

byly spíše množící se důkazy o propojení RM s neonacisty, přičemž zásadní 

roli zřejmě sehrály fotografie hajlujícího místopředsedy RM (Tomáš Kebza) 

ve společnosti neonacistů z Národního odporu Praha. 

 Člen RM byl i pozdější mluvčí Národního odporu (Kalinovský) 

DS byla zrušena Nejvyšším správním soudem v roce 2010 

Nahradila ji Dělnická strana sociální spravedlnosti 

 

Dělnická strana 

Dělnická strana 

sociální spravedlnosti 

Česká republika 



Symbolika   

    Hitlerova NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei)  původně Německá dělnická strana (Deutsche 

Arbeiterpartei). 

    Téměř shodné logo používaly hitlerovské odbory Pracovní 
fronta (Deutsche Arbeitsfront, DAF) 

    a také Svobodná Německá dělnická strana (Freiheitliche 
Deutsche Arbeiterpartei, FAP), soudně rozpuštěná v roce 
1995, 

    Předchůdkyně dnešní Nacionálně 

    demokratické strany Německa  

    (Nationaldemokratische  

    Partei Deutschlands, NPD). 

 



  
…"minulost nás nesmí rozdělovat,…"minulost nás nesmí rozdělovat,  

    naopak budoucnost nás nacionalistynaopak budoucnost nás nacionalisty  

      všech evropských zemí musí spojit".všech evropských zemí musí spojit".  

  

Komunální volby 2008 Komunální volby 2008 ––  30 000 voličů30 000 voličů  

Kandidát DS na Vysočině  

            (uprostřed)   

Tomáš Vandas ve Varnsdorfu 2011 



Dělnická mládeţ – Dělnická strana 

 „Řád ozubeného kola“ 



 DSSS chce oslovit širokou veřejnost 



    Národní strana (NS).  

    Česká krajně pravicová strana, s   národně-konzervativní orientací. (Palacký, 

Rieger, Staročeši) 

    Předsedkyní byla v letech 2002–2009 Petra Edelmannová  

    Dne 17. srpna 2011 její činnost pozastavil Nejvyšší správní soud 

Nástupnickou organizací se staloNástupnickou organizací se stalo        

České hnutí za národní jednotuČeské hnutí za národní jednotu  

                                                                                        Předseda Jakub SkácelPředseda Jakub Skácel  

M 





Propagační materiály NS  

v době, kdy byl na kandidátce  

Ladislav Bátora 



Francie 

  Front National, FN (Národní fronta)  

   Francouzská nacionalistická,                                                                         
ultrapravicová strana - vznik 1972  

  zakladatel Jean Marie Le Pen (*1928)                                                          
(odsouzen za trivializování holocaustu). 

od roku 2011 stranu vede jeho dcera  

Marine Le Penová (*1968) 

    Hlavní program                                                                                                              
boj proti přistěhovalectví,                                                                     
zejména  z arabských zemí                                                                                    
(muslimům) 

    

   Belgie 
Strana stejného jména – FN -                                                                                                    

působí v Belgii 

Je to frankofonní ultrapravicová strana                                                                                      
s podobným programem. 



   Velká Britanie 
National front UK Národní fronta (NF) 

hlavní politické aktivity probíhaly v 1970 a 1980.     

Navazuje na britský fašismus 

  

 

 

British National Party (BNP)                                                                                      
vznikla jako frakce                                                                                            
z Národní fronty  v roce 1982                                                                                                   
Navrhuje m.j. zavést pobídky                                                                         
pro imigranty a jejich potomky                                                                              
k návratu domů",                                                                                                             
zrušení právních předpisů                                                                                  
proti diskriminaci atd. 

 

 

 

Britská strana lidová (BPP) 

Zaloţena 2005,                                                                                                               
rozvíjí ideologii NF a BNP 

fašismus, nac. socialismus 

rasismus 

 



Německo      

     Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)  
Národnědemokratická strana Německa) 

    Německá krajně pravicová strana- zaloţena 1964  

     ideová orientace: pangermánský nacionalismus, rasismus. 

     proti přistěhovalcům, proti NATO a EU , navrhuje revizi hranic,                                         
provádí teroristické útoky, vč.vraţd.                                                                                        
Od roku 2000 snaha o její rozpuštění, zatím neúspěšná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dělnická strana ČR s NPD spolupracuje 



Itálie 

Forza Nuova – FN (Nová síla) 

Italská neofašistická strana – vznik 1997,   

hlásí ke katolickému tradicionalismu 

 

Španělsko 
Demokracia Nacional DN (Mírodní demokracie) 

Vznik 1995 – podobný program jako francouzská FN 

Nacionalismus, fašismus, odmítání imigrantů 

 



  Švýcarsko                                                           

Schweizerische Volkspartei SVP (Švýcarská lidová strana)                          
propaguje švýcarský izolacionismus, boj proti přistěhovalectví, proti 

Islámu Popularitu získala v referendu proti výstavbě mešit 

 

    

 

   Rumunsko 
    Noua Dreapta  ND (Nová pravice) 

    Vznik 2000, hlásí se  k odkazu                                                           

rumunského fašismu, k                                                                                    

předválečným Ţelezným                                                                                  

gardám, má i podobný znak                                                                                  

keltský kříţ na zeleném poli.  

   Ostře vystupuje proti Romům 



  Maďarsko  
    Jobbik Magyarországért Mozgalom  - Jobbik                                                         

Hnutí za lepší Maďarsko,)                                                                              

Extremní pravicová politická strana, vznik 2003,                                                        

od 2010 má zastoupení v Maďarském parlamentu a 3 poslance v 

Evropském parlamentu. Hlavním mottem strany:                                          

"Maďarsko patří Maďarům!" 

     2007 strana zaloţila polovojenskou organizaci                                          

Maďarská garda – sdružení na ochranu Tradice a Kultury,                                  

(navazuje na tradice maďarských fašistů v dubě  2.sv.války), která měla 

chránit zájmy všech Maďarů. Garda pořádala pochody v obcích s větší 

koncentrací Romů. Soudním rozhodnutím byla v roce 2009 zakázána. 



   Slovensko 
     Slovenská národná strana (SNS)  

     Profiluje se jako konzervativní                                                         

středopravicová strana,  ale vzhledem                                                                                        

k silným projevům nacionalismu,                                                 

rasistickým postojem vůči Romům i mezinárodním                                         

kontaktům ji lze spíše řadit mezi extrémní pravici.                                     

Vznikla v roce  1990 a je ideologickým nástupcem                               

historické Slovenské národní strany  z let 1871-1938  

 

 

     Slovenská pospolitost  SP-NS                                                           

Ultranacionalistická strana navazující                                                          

na slovenský fašismus působící na                                                        

Slovensku vletech 2005-2006                                                                                                          

(odnoţ SNS, která se sní po                                                                                       

úředním zákazu opět spojila) 

   Ján Slota 



   Rakousko 
     Freiheitliche partei Österreichs, FPÖ (Svobodná strana Rakouska). 

Pravicová populistická strana, v současnosti je třetí nejsilnější 

politickou stranou v rakouském parlamentu. Vznik 1956. 

    Ideologie: nacionalismus, konzervatismus, euroskepticismus 

    Nejznámějším politikem byl Joerg Haider populistický,                     

charismatický vůdce,  tragicky zahynul v roce 2008.  

 

 

 

 

    

    Lotyšsko 
 



 

   Nizozemsko   
     Partij voor de Vrijheid, PVV (Strana pro svobodu) 

    Vystupuje proti imigraci a islamisaci. Kritizuje EU.                                              

Vznik 2006. Zakladatel a člen parlamentu                                             
Geert Wilders vzbudil pozornost v roce 2008                                        
protiislámským filmem. Navrhuje zakázat                                                            
v Nizozemsku Islám. 

 

    

    Švédsko 
    Sverigedemokraterna SD (Švédští demokraté) 

    Krajně pravicová strana zaloţená 1988.                                                            
Jejím programem je národní konzervatismus (nacionalismus)                                
od roku 2005  boj proti imigraci, odmítá multikulturalismus. 

 

 

  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sverigedemokraterna.svg


   Rusko 
     V Rusku existuje po rozpadu SSSR celá řada ultrapravicových 

subjektů, které často mění své názvy (některé byly zakázány). 
Ultrapravicová scéna se tak průběţně mění. Jednotlivé subjekty mají 
často různá východiska, ale spojuje je velkoruský nacionalismus, 
orientace na přetvoření Ruska v maximálně „etnicky čistý“ národní 
stát, odmítání aţ rasistické postoje vůči neruským národům, vč. 
tradičního antisemitismu, neonacismus, neobolševismus, odmítání 
tradičních evropských hodnot. 

 

 

 



    Příklady 
• Nacionálně bolševická strana Ruska  

    Nacionalňoje bolševičeskoje partija, NBP) -  Nazbol                                         
vznik 1992 (2005.byla strana soudně zakázána).                                              
Slučuje prvky anarchismu, komunismu, nacionalismu.                                            
Cíl nacionálních bolševiků je vytvoření impéria od  Vladivostoku aţ k 
Gibraltaru na základech ruské revoluce. 

• Ruská národní jednota (Ruskoje nacionaľnoje jedinstvo, RNJ), 
Vyzdvihuje biologický rasismus, pouţívá lehce modifikované 
nacistické symboly. Propaguje zuřivý antisemitismus spojený 
s konspiračními teoriemi. 

• Hnutí proti nelegální imigraci (Dviženije protiv nelegalnoj imigraciji, 
DPNI 

• Národně-socialistický spolek (NSO)  

• Slovanský svaz (SS)   

• Liberálně-demokratická strana Ruska                                                                              
(Liberaľno-demokratičeskaja partija Rossiji, LDPR)                                              
pod vedením Vladimira Ţirinovského. Populistická praviceově     
radikální  strana kombinuje populismus, velkoruský nacionalismus, 
ekonomický protekcionismus a pragmatismus 


