
RADIKÁLNÍ FEMINISMUS

HYPER SVÉPOMOCNÉ ZDROJE



JE TO PROCES

TIPY O 
RADIKALIZACI  

PROBÍHÁ POSTUPNĚ 

KDOKOLIV MŮŽE BÝT OBĚTÍ 

Je to proces, který člověka nabádá k podpoře extremistických

ideologií a účasti na událostech, která tato extremistická

hnutí pořádají. Radikalizace může vést až k tomu, že se osoba

stane teroristou a ublíží sama sobě. 
Source: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

Děti a mladí lidé, kterých se to týká, si tedy nemusí

uvědomovat, do čeho se zaplétají. 

Source: NSPCC LEARNING Website: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/

Myslet si, že vám se něco takového nikdy nestane, vás činí

zranitelnými, protože vám toto přesvědčení ztíží uvědomit si, 

že se vás někdo snaží zradikalizovat. 



Co můžu udělat, pokud mám
podezření, že se něco

takového děje? 
Zamyslete se nad následujícími situacemi a 
rozhodněte se, jak byste se v takové situaci

zachovali. 



Ve tvém městě 
probíhá 

demonstrace 
snázvem

Jak by ses cítila?

Podpora práv žen a rovnosti mezi muži a 
ženami“. Máš pocit, že se jedná
o zajímavý záměr a rozhodneš
se zúčastnit Ale jakmile dorazíš, všimneš si, že některé dívky páchají

vandalské činy, ničí a malují na výlohy různých obchodů
a na další místa a objekty kolem sebe



Jak by ses cítila?

že všichni kluci a holky nesou transparenty s 
poselstvími o rovných právech mužů a žen

Ale je tu také skupina holek, které
nesou transparenty s nenávistnými

projevy vůči mužům

Během
demonstrace

vidíš



Jak by ses cítila?

Demonstrace
se přesunula
k tvé střední

škole

Demonstranti se postavili do vchodu a 
neumožňují studentům navštěvovat výuku



Ty a někteří
z tvých přátel

jste se do školy
dostali,

ale během výuky několik holek vpadlo do 
třídy a začalo dělat hluk pánvemi, čímž ti
znemožnily věnovat pozornost učiteli

Jak by ses cítila?



na tvé střední škole
zjistíš, že všechny třídy
byly poškozeny a stěny

chodeb jsou plné graffiti.

Vedení školy se rozhodlo školu zavřít na
několik dní, aby mohli budovu vrátit do 

normálu. Několik dní se tedy nebudeš moci
zúčastnit výuky.

Jak by ses cítila?

Další den
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