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Fínske prepojenie
neonacizmu s vrcholovou
politikou

poslanec James Hirvisaari, keď do
parlamentu
pozval
pravicových
extrémistov a odfotil ich pri zdravení
nacistickým pozdravom, za čo bol
z Fínskej strany vylúčený.

Francúzsko naďalej čelí
vlne útokov islamistov

Nová publikácia
o extrémizme pre učiteľov
a rodičov

Vlnu kritiky od fínskych médií si
vyslúžil poslanec vládnej Fínskej strany
(The Finns Party, niekdajšia strana
Praví Fíni) Olli Immonen zverejnením
fotografie, na ktorej pózuje pri hrobe
fínskeho
nacionalistu
Eugena
Schaumana
v spoločnosti
členov
Fínskeho hnutia odporu. Členovia
hnutia nijako neskrývajú svoje
neonacistické a revolučné postoje,
viacerí z nich boli v minulosti obvinení
z vrážd, ublíženia na zdraví a násilných
útokov proti imigrantom a politickým
oponentom. Okrem Immonena je na
fotografii aj ďalší člen Fínskej strany,
Teemu Lahtinen, mestský poslanec
v meste Espoo. Šéf poslaneckej frakcie
Fínskej strany v národnom parlamente,
Sampo Terho, si nad konaním oboch
„umyl ruky“ tvrdením, že sa akcie
zúčastnili ako súkromné osoby, teda
v danej chvíli nereprezentovali Fínsku
stranu ani jej poslanecký klub. Podľa
fínskej televízie Yle Uutiset však nejde
ani zďaleka o prvý prejav sympatie
predstaviteľa
Fínskej
strany
s pravicovým extrémizmom. Immonen
už v decembri minulého roku, vyjadril
podporu pochodu Helsinkami, ktorý
organizovali pravicoví radikáli pri
príležitosti Fínskeho dňa nezávislosti.
V apríli, po úspechu Fínskej strany vo
voľbách, vyjadril prianie, aby vo Fínsku
došlo k „národnej revolúcii.“ Ďalší
z prominentných členov strany, Jussi
Halla-Aho, bol v minulosti usvedčený
z navádzania na rasovú nenávisť.
Najväčší škandál vyvolal v roku 2013

„Pravicový
extrémizmus
úspešne
maskuje svoju pravú tvár a stáva sa
pre laikov nielen atraktívnejším, ale aj
tvrdia
ťažšie
rozpoznateľným.“
predstavitelia
Inštitútu
pre
medzikultúrny
dialóg.
Preto
v spolupráci s Nadáciou otvorenej
spoločnosti (OSF) a Nórskymi fondmi
vydali v rámci projektu „Šport spája,
rôzne farby, jedna hra“ novú
publikáciu
s názvom
„Rodičov
a učiteľov sprievodca pravicovým
extrémizmom.“ Cieľom autorského
kolektívu je priblížiť problematiku
pravicového extrémizmu a pomocou
stručných vysvetlení pomôcť laikom
lepšie
sa
v téme
orientovať.
Sprievodca
mapuje
ideologické
a historické pozadie vzniku a vývoja
pravicového extrémizmu, rovnako ako
jeho moderné prejavy, ako napr.
špecifický štýl obliekania, typickú
hudbu,
symboliku,
spôsoby
argumentácie či webové stránky
kumulujúce extrémisticky obsah.
Publikácia tiež jasne pomenúva
nositeľov
idey
pravicového
extrémizmu na Slovensku, za jeho
najviditeľnejších
reprezentantov
považuje okrem ĽS – Naše Slovensko
aj Slovenské
hnutie
obrody
a organizácie Slovenskí
branci a
Akčnú skupinu
VZDOR Kysuce.

Pol roka po tragických udalostiach
v Paríži dali o sebe radikálni islamisti
vo Francúzsku opäť vedieť. Tentoraz sa
ich cieľom stal jeden z najväčších
priemyselných komplexov v krajine,
továreň na spracovanie priemyselných
plynov v meste Saint-QuentinFallavier, neďaleko Lyonu. Útočník,
Yassine Salhi, vrazil autom do
zásobníkov horľavých plynov s cieľom
vyvolať explóziu. Samotný útok si
našťastie nevyžiadal žiadne obete na
životoch, Salhi však v areáli podniku
zanechal niekoľko vlajok islamského
štátu a odrezanú hlavu svojho kolegu,
s ktorým pracoval v rovnakej špedičnej
spoločnosti. Podľa úradov však Salhi
usmrtil svoju obeť ešte pred
samotným útokom na továreň. Okrem
Salhiho obvinila polícia z priprav útoku
ďalších troch ľudí, vrátane jeho
manželky. Podľa The Guradian je
útočník polícii dobre známy, v roku
2006 čelil obvineniu z prípravy
antisemitských útokov, a od roku 2008
do roku 2014 bol sledovaný pre údajné
napojenie na radikálne saláfistické
skupiny. Francúzsky minister vnútra B.
Cazeneuve však priznal, že Salhi
doposiaľ žiadny záznam v registri
trestov nemal. Premiér M. Valls v
reakcii na útoky nariadil zvýšené
bezpečnostné opatrenia v rizikových
priemyselných
zariadeniach
južného Francúzska. Polícia
tiež
prijíma
rôzne opatrenia proti
hrozbe útoku počas slávnej Tour
de France. V teréne bude až 20 000
príslušníkov bezpečnostných zborov.
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Stáva sa Španielsko novou
základňou islamistov
v Európe?
Predstaviteľ amerického think – tanku
Gateston Institute, Soeren Kern, vo
svojom článku zo začiatku júna tvrdí, že
Španielsko sa môže v najbližších rokoch
premeniť na vstupnú bránu islamských
radikálov na európsky kontinent.
Odvoláva sa pritom na správu
španielskeho
ministerstva
vnútra
z mája 2015, ktorá uvádza, že
španielska polícia zadržala na území
krajiny za posledných 10 rokov vyše
560
islamských
radikálov.
Len
v priebehu prvých šiestich mesiacov
tohto roka zatkla polícia vyše tridsať
ľudí podozrivých z napojenia priamo
na Islamský štát. Najskôr v rámci
januárovej
akcie
v severoafrickej
enkláve Ceuta zadržala štyroch
podozrivých, v marci a apríli zase
takmer dve desiatky podozrivých
v Barcelone a iných častiach krajiny.
Kernom citovaná správa priznáva
zvýšenú
aktivitu
úradov
po
januárových útokoch v Paríži, zároveň
však odhaduje možnosť teroristického
útoku na území Španielska na
alarmujúcich 70%. Kern ďalej varuje
pred nebezpečenstvom novej taktiky
španielskych
islamistov.
Spočíva
v snahe zlákať do svojich radov čo
najviac z približne 50 000 španielskych
konvertitov, keďže tí nevzbudzujú kvôli
svojmu
európskemu
vzhľadu
a častokrát ponechaným kresťanským
menám takú značnú pozornosť
bezpečnostných zložiek.

Vláda chce sprísniť
legislatívnu úpravu
protestných zhromaždení
a demonštrácií
Predseda vlády SR, Róbert Fico
v reakcii na bratislavský pochod
extrémistov, predostrel plán možných
legislatívnych
zmien,
ktoré
by
v budúcnosti mali zamedziť verejným

prejavom
extrémizmu
a násilia.
Vláda chce do zákona zaviesť možnosť
zakázať také zhromaždenia, pri ktorých
hrozí ich zneužitie na politické ciele
extrémistov. Premiér hovoril aj
o alternatívnej
možnosti,
a síce
obmedziť podobné zhromaždenia na
jedno konkrétne miesto, bez možnosti
pochodu ulicami. K tomuto riešeniu sa
prikláňajú aj ústavný právnik Ján
Drgonec, či poslanec za KDH, Pavol
Hrušovský. Obaja vidia komplikácie
najmä v kontroverznosti prípadného
úplného
zákazu
extrémistických
zhromaždení, keďže takýto návrh sa
pohybuje na hrane zásahu do slobody
zhromažďovania.
Podľa
Timey
Stránskej z občianskeho združenia
Člověk v tísni má štát už dnes dostatok
mechanizmov a možností, ako zabrániť
zneužívaniu slobody zhromažďovania
na extrémistické ciele. Skôr, než
v zásahoch do samotného práva, vidí
cestu
k zlepšeniu
v skvalitnení
odbornej prípravy polície a v navýšení
jej kapacitných možností. Stránska
zdôrazňuje, že pre políciu je tiež veľmi
potrebné cítiť podporu a vôľu
zaoberať sa kriminálnou činnosťou
extrémistov „zhora“, teda od čelných
politických predstaviteľov krajiny.

Stracheho. K Slobodným sa priklonili
zvlášť voliči v Štajersku, kde FPÖ viac
ako zdvojnásobila svoje zisky spred
piatich rokov a s podielom 27.1%
hlasov skončila tesne za druhými
sociálnymi
demokratmi
(28.5%).
Víťazní ľudovci dostali 29.2% hlasov,
obe dovtedy vládnuce strany však
stratili vyše 8 a pol percentuálnych
bodov voličskej podpory. Kampaň FPÖ
opäť stála na kritike voči EÚ, hlavným
„ťahákom“ hlasov sa však tentoraz stal
jednoznačne negatívny postoj strany
k prijímaniu akýchkoľvek imigrantov.
Líder kandidátky FPÖ v Štajersku,
Mario Kunasek, interpretoval výsledok
voľby ako jasnú podporu voličov pre
program
FPÖ.
Zdôraznil,
že
pretrvávajúci systém dvoch veľkých
strán
(ľudovcov
a sociálnych
demokratov) v Rakúsku čoskoro skončí,
a to práve vďaka prieniku Slobodných.
Odborníci očakávajú, že zachovanie
súčasného trendu rastu podpory pre
FPÖ výrazne zvýši šance H. CH.
Stracheho
stať
sa
poslancom
v hlavnom meste Viedeň, kde sa voľby
konajú 11. októbra. Ešte predtým,
v septembri, prebehnú krajinské voľby
aj v Hornom Rakúsku.

Rakúsky super-volebný
rok odštartoval zvýšenou
podporou pre Slobodných
Koncom mája sa konali krajinské voľby
v rakúskych krajinách Burgenland
a Štajersko. V oboch zaznamenala
nárast
podpory
pravicovo
–
populistická
Slobodná
strana
Rakúska (FPÖ) lídra Heinza-Christiana
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