
NACIONALISMUS

HYPER svépomocné zdroje



JE TO PROCES

TIPY TÝKAJÍCÍ  
SE 
RADIKALIZACE DĚJE SE TO POSTUPNĚ 

MŮŽE SE STÁT KOMUKOLIV 

Je to proces, kterým člověk prochází na cestě k extrémistickým

ideologiím. Může vést až k tomu, že se dotčená osoba zaplete

do terorismu a radikalizace škodí i jinými způsoby. 

Zdroj: Webová vzdělávací stránka NSPCC: https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/ 

Takže děti a mladí lidé, kteří jsou radikalizováni, si možná

neuvědomují, k čemu jsou přitahováni. 

Zdroj: Webová vzdělávací stránka NSPCC https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation/ 

Když si myslíte, že se vám něco takového nikdy nemůže stát, 

jste zranitelnější, protože pro vás bude obtížnější si všimnout

toho, že jste manipulováni nějakou ideologií. 



ČERVENÉ VLAJKY 
RADIKALIZACE 

Chování a činy, které signalizují, že buď vy, nebo

osoba vám blízká je zapojena do 

ultranacionalistické mentality 



Pocit pronásledování a 
ohrožení

Být nepřátelský vůči lidem, 
kteří jsou jiného etnika, mají

jiné náboženství, jinou
sexuální orientaci nebo jiný
kulturní původ, například

vůči muslimům
Zeptejte se sami sebe: Co je zdrojem těchto

nenávistných pocitů? Existují nějaké
konkrétní důkazy na podporu těchto pocitů? 
Kdo propaguje tento druh názorů a zkoumal

jsi nějaké protiargumenty této rétoriky? 



Používání
zjednodušujících a 
zaujatých argumentů o 
přistěhovalectví a 
menšinách

Sdílení extremistických nebo
nenávistných názorů na

sociálních sítích, zejména na
téma přistěhovalectví, otázky
LGTB komunity a téma islámu

Použijte svůj kritický úsudek a dejte si pozor na
zjednodušující, černobílou rétoriku. Rozšiřte si

obzory a získejte více zkušeností, abyste
dokázali správně hodnotit události a různá

témata na základě pravdivých informací a faktů



Významná změna vzhledu a 
oblečení, používání
určitých symbolů spojených
s krajně pravicovými
organizacemi

Nacionalisté říkají, že
jsou vlastenci a že nás

brání před hrozbou
jiných ras a kultur. 
Říkají, že s tím vším
„musí něco udělat“ 

Podniknout kroky ke zpochybnění těchto
stanovisek zkoumáním alternativních argumentů a 

odstraněním názorů a myšlenek předložených
těmito skupinami



Schvalování nebo
podpora používání
násilí

Rozvíjení spojení s pravicovými
skupinami a organizacemi, které

přijímají násilné prostředky a 
prosazují radikální přístupy vůči
migrantům a lidem jiných etnik
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