Metodická
príručka
ku knihe

Obsah
Úvod

2

Ja a moja identita

4

Osobný profil

7

Superhrdinovia

9

Lepšie viackrát vidieť

11

Rozpoznaj nenávisť

15

V koži vylúčených

21

„My“ a „oni“

25

Extrémizmus na Slovensku

33

Vnútorné a vonkajšie faktory radikalizácie

38

Občianska angažovanosť

42

Úvod

Milé učiteľky, milí učitelia,
v rukách držíte metodickú príručku ku knihe Romantické násilie: Spoveď amerického skinheda.
Kniha je strhujúcim varovným príbehom o tom,
ako bola Christianovi, osamelému outsiderovi,
vštepovaná ideológia v čase, keď ako tínedžer najviac zo všetkého túžil niekam patriť. Kniha opisuje
dospievanie mladého skinheda, naplnené rasizmom a násilím. Napokon Christian pochopil, že
je jeho život postavený na lži, opustil skinhedské
hnutie, začal študovať a neskôr úspešne podnikať.
Založil organizáciu Life After Hate, ktorá pomáha
ľuďom vymaniť sa z cesty extrémizmu a prijímať
ostatných bez ohľadu na farbu pleti, náboženské
vyznanie alebo sexuálnu orientáciu. Metodická
príručka ponúka 10 ucelených vyučovacích aktivít, ktoré sú inšpirované príbehom Christiana
a citlivým spôsobom reflektujú rôzne témy súvisiace s pravicovým extrémizmom a radikalizáciou
mladých ľudí.
V aktivite Ja a moja identita sme sa zamerali na dôležitosť poznania pestrej mozaiky rôznych identít,
ktoré tvoria osobnosť žiakov a žiačok a ovplyvňujú
vnímanie identít iných ľudí. Pri aktivite Osobný profil majú žiaci a žiačky možnosť na príklade Christianovho života diskutovať o tom, ako rôzni ľudia
a životné situácie môžu meniť a ovplyvňovať rozhodnutia v našich životoch.
Aktivita s názvom Superhrdinovia poskytuje
priestor na zamyslenie nad vlastnosťami hrdinov
a hrdiniek, otvára otázky, ako vnímajú žiaci a žiač-

ky vzory, ktoré sú pre nich dôležité. V reflexii sa
zameriavame na možnosti ľudí, ktorí sa ocitnú
v extrémistických kruhoch a nevedia nájsť cestu
von. Aktivita Lepšie viackrát vidieť reflektuje témy
stereotypov a predsudkov a vnímanie iných na základe prvého dojmu alebo vonkajších znakov.
Nenávistné prejavy a ich dôsledky v skutočnom
i virtuálnom priestore sú témou aktivity Rozpoznaj
nenávisť. V aktivite V koži vylúčených budú mať
žiaci a žiačky možnosť vyskúšať si pocity príslušníkov etnických a náboženských skupín v situáciách diskriminácie prostredníctvom dramatických
metód.
Aktivita „My“ a „oni“ umožní pochopiť, aké je to byť
vylúčený a ako vzniká rozdelenie na „my“ a „oni“,
ktoré môže spôsobiť mnoho nedorozumení, predsudkov a viesť k nenávisti tak, ako to bolo v Christianovom prípade. V aktivite Extrémizmus na Slovensku
si všímame skryté a otvorené prejavy pravicového
extrémizmu a hrozby pre demokratický systém v našej krajine.
Pomenovať rôzne vplyvy, ktoré potenciálne vedú
k radikalizácii a podpore extrémistických hnutí,
pomáha aktivita Vnútorné a vonkajšie faktory radikalizácie. Príručku uzatvára aktivita Občianska
angažovanosť, v ktorej žiaci a žiačky analyzujú aktuálne problémy a pomocou vyhľadaných informácií navrhujú ich riešenia, ktoré sú konštruktívnejšie
ako slepá ulička pravicového extrémizmu.
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Väčšina aktivít pracuje s ukážkami z knihy Romantické násilie a slúži tak ako inšpirácia k prečítaniu celého príbehu Christiana. Aktivity však
môžete využiť aj bez toho, aby mali vaši žiaci
a žiačky knihu prečítanú. V prílohách sme pre
vás vybrali najzaujímavejšie pasáže, s ktorými
je možné pracovať priamo počas vyučovania.
Doplnili sme ich rôznymi formami a metódami
vzdelávania, ktoré rozvíjajú komunikačné a sociálne zručnosti žiakov, vedú k otvorenej diskusii
a zlepšujú schopnosť kritického myslenia a práce
s písaným textom. Aktivity sú určené pre žiakov
a žiačky stredných škôl, odporúčaný vek je teda
14 – 20 rokov.
Veríme, že metodická príručka bude zaujímavá
pre vás aj vašich žiakov a žiačky a že vám pomôže otvoriť zložité, ale aktuálne témy vo vyučovaní.
Našou ambíciou bolo poskytnúť kvalitnú metodiku,
ktorá by komplexne reflektovala témy pravicového
extrémizmu a radikalizácie mladých a umožnila tak
pracovať s postojmi žiakov a žiačok. Budeme radi,
ak nám dáte spätnú väzbu, či sa nám tento zámer
podarilo naplniť.

V mene autorského tímu
Andrej Návojský,
editor Metodickej príručky ku knihe
Romantické násilie.
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Ja a moja
identita

TÉMY:
Identita, stereotypy a predsudky, diskriminácia.

CIELE:
– diskutovať o význame pojmov: identita, tolerancia, diskriminácia, rozmanitosť, menšiny, privilegovanosť,
stereotypy, predsudky a rozumieť dôsledkom správania riadeného predsudkami;
– porozumieť tomu, že identita človeka sa v priebehu jeho života mení pod vplyvom rôznych skúseností,
sociálneho a kultúrneho kontextu;
– diskutovať o tom, že rôzne identity môžu dominovať v rôznych situáciách;
– analyzovať nebezpečenstvo, ak na druhých zdôrazňujeme len etnickú, rasovú či inú identitu a na základe
nej ich diskriminujeme (na príklade Christiana, hrdinu knihy Romantické násilie).

POMÔCKY:
– väčšie papiere (napr. flipchartové rozstrihané na polovicu podľa počtu žiakov), perá, fixky.

ČAS:
45 minút

POSTUP:
1. Usaďte žiakov do kruhu na stoličky tak, aby sa mohli voľne pohybovať. Predstavte im pravidlá hry
„kompót“, upravené na tému identity:
Žiaci sedia v kruhu na stoličkách. Vždy jeden z kruhu povie zadanie. Po zadaní si vymenia miesta tí,
ktorých sa spomenutá identita alebo charakteristika týka. Tí, ktorých sa netýka, ostávajú sedieť na svojich miestach. Ide sa v poradí do kruhu, úlohou každého, na koho príde rad, je zadať identitu, alebo charakteristiku, pri ktorej sa buď vymenia všetci alebo vôbec nikto. Ak nie je splnená podmienka všetci, alebo
nikto, osoba, ktorá zadala charakteristiku, vypadáva z hry – kruh sa zužuje. Platia iba pozitívne vety, nie
negácie a charakteristiky sa nesmú opakovať. Hrá sa dovtedy, kým neostane posledných pár ľudí/kým je
hra zábavná – max. 5 minút.
Je dobré, ak hru začne učiteľ/ka zadaním: „Miesto si vymenia tí, ktorí boli v zahraničí, ktorí majú radi hiphop a pod.
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Po krátkej hre diskutujte so žiakmi:
Predstavte si, že to, čo ste v triede identifikovali ako spoločné, je vaša triedna „identita“, niečo, čo vás
spája.
Bolo ťažké nájsť niečo, pri čom by nikto z triedy nebol výnimkou? Museli ste dlho rozmýšľať?
Znamená to, že ste si všetci podobní? Znamená to, že by sme ťažko našli niečo, čím sa každý z vás
v triede odlišuje? Uveďte akýkoľvek príklad toho, čím by ste sa mohli odlišovať.
2. Uveďte aktivitu: Ja a moja identita
„Každý/á z nás je iný/á, jedinečný/á. Našu osobnosť tvorí mozaika rôznych vecí, ktoré sú nám dané, ale
aj také, ktoré nás formovali tým, že sme ich zažili, získali vplyvom prostredia, rodiny, kamarátov... To, čo
vytvára túto farebnú mozaiku, je naša identita. Naša celková identita je akoby odpoveďou na otázku: „Kto
som?“ alebo „Kým sa cítim byť?“ Na túto otázku si odpovedáme my sami (napríklad „Som Alica, som dievča, mám rada rock, nie som rada stredobodom pozornosti a pod.“). A niekedy na otázku „Kto som?“ za nás
odpovie niekto iný. Napríklad, keď nás za niekoho považujú alebo označujú. Niekedy sa s tým vnútorne
zhodneme, ale nemusí to tak byť vždy – niekedy sú tieto označenia zjednodušujúce, alebo majú v sebe určitý negatívny náboj (napríklad „Alica je z bohatej rodiny, pretože chodí pekne a vždy moderne oblečená.
Alicin otec je z Iránu, preto si ako žena nemôže doma veľa dovoliť a pod.).
My si teraz vytvoríme vlastné obrázky identity. Na papier si nakreslite obrys postavy (hornej časti tela,
do ktorej ešte nakreslite srdce). Vašou úlohou bude napísať, čo vás charakterizuje, čo tvorí vašu identitu.
Teda „kým podľa vás ste“ alebo „kým sa cítite byť“. Zamerajte sa na osobné identity (napr. som introvert,
rád diskutujem, som ľavičiar...) aj sociálne identity, teda identity, ktoré vyplývajú z interakcie s okolím,
napr. zo subkultúry, náboženstva, pôvodu a pod. (napr. som raper, futbalista, gitarista...)“.
Vysvetlite žiakom, že čím bližšie identitu umiestnia k srdcu, tým je pre nich dôležitejšia.
3. Vy, ako učiteľ/učiteľka, môžete uviesť príklad (dbajte ale na to, aby ste žiakov príliš nenaviedli a tí
neopakovali kategórie, ktoré ste určili). Príklad: som učiteľka, Stredoeurópanka, matka, čitateľka kníh,
metalistka...
Môžete sa držať týchto okruhov:
– kde osoba pracuje/študuje/trávi inak veľa času,
– aké sú jeho/jej záľuby, aký je jeho/jej životný štýl,
– v akom type rodiny žije,
– akým jazykom/mi hovorí,
– k akej subkultúre patrí,
– aký je jeho/jej pôvod, náboženská príslušnosť a pod.

Pozn.: Odporúčame nechať žiakom voľnosť, nech pojem identita uchopia po svojom. Vymenovanými kategóriami im môžete pomôcť, ak uvidíte, že to potrebujú, prípadne sa budú pýtať.

4. Po vyplnení obrázkov identity rozdeľte žiakov do skupín po 4 – 5 v jednej. Každá skupina dostane dve
rovnaké zadania:
Prvá úloha v skupine – Rozmanitosť v skupine
V skupine si porovnajte vaše obrázky a diskutujte:
Čo vás spája? Čo máte odlišné?
Aké identity sú pre vás najdôležitejšie (najbližšie k srdcu)? Z akej kategórie sú tieto identity? Sú to
sociálne roly, rodinné väzby, príslušnosť k skupine, etnický pôvod?
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Druhá úloha v skupine – Meniace sa perspektívy
Vyzvite žiakov v malých skupinách, aby si každý vybral 4 rôzne sociálne identity a odpovedal na otázky:
Na ktorú z týchto identít som hrdý a prečo?
Kvôli ktorej identite som často súdený?
Ktorá identita ma stavia do roly privilegovaného?
Kvôli ktorej identite sa niekedy cítim vylúčený?
Ak by sa táto úloha zdala náročná, môžete uviesť príklad:
Som hrdý na to, že som členom hudobnej skupiny.
Som často súdená, lebo som žena.
Cítim sa privilegovaný tým, že žijem v meste a moji rodičia ma môžu podporiť a nechýbajú mi základné veci pre život.
Cítim sa vylúčený, lebo mám inú farbu pleti.

REFLEXIA:
S celou triedou si sadnite spoločne do kruhu a diskutuje o nižšie uvedených otázkach. V reflexii je dôležité
spomenúť, že človek má mnohé identity, ale často je posudzovaný na základe jednej, viditeľnej (napr. je
Róm, tak určite bude taký a taký...). Povedzte tiež, že identity sa menia vplyvom prostredia, dospievaním,
prácou, tým, že sa ocitneme v rôznych sociálnych skupinách: v rozličných kontextoch sa prejavujú rozličné identity. Zároveň je dôležité poukázať na rôzne optiky – niektoré identity nás stavajú do pozície
moci, iné do pozície súdených a je dôležité reflektovať to pri vnímaní rôznych interakcií s okolím.
Ako ste sa cítili pri prvej aktivite – vytváranie vlastných identít? Na čo ste sa zamerali a čo je pre vás
dôležité?
Ako ste sa cítili pri druhej aktivite – porovnávanie obrázkov? Čo ste našli podobné a čo vás pri iných
prekvapilo? V čom sa líšite?
Zmenil sa nejakým spôsobom váš pocit z vlastnej identity v priebehu aktivity? Ak áno, ako?
Ktoré identity vás zvýhodňujú? Pri ktorých naopak cítite, že ste často súdený?
Stretli ste sa niekedy s diskrimináciou na základe nejakej vašej špecifickej identity? (Napr. že ste žena,
že patríte k špecifickej subkultúre, počúvate inú hudbu, ste introvertná a pod.)
Stalo sa vám niekedy, že ste priradili niekomu identitu len preto, ako vyzerá alebo odkiaľ pochádza?
A stalo sa to aj vám zo strany iných?

TIP PRE UČITEĽA/UČITEĽKU:
Ak ste so žiakmi čítali knihu Romantické násilie (alebo úvodnú časť
o formovaní Christiana), diskutujte s nimi pomocou otázok:
Čo formovalo identitu Christiana, keď sa pridal k neonacistom? Akú
identitu hľadal?
Ako sa neskôr menila identita Christiana a čo vplývalo na to, že
začal vnímať okolie a ľudí iným pohľadom?
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Osobný
profil

TÉMY:
Identita, postoje a vplyvy, ktoré ich formujú, životné skúsenosti a tvorba osobnosti.

CIELE:
– diskutovať o vplyvoch, ktoré majú dopad na rozhodnutia v živote;
– pomenovať vplyvy, ktoré formovali bývalého neonacistu Christiana z knihy Romantické násilie;
– prehlbovať schopnosť (seba)reflexie vlastného „profilu“ – „ako veci z môjho života vplývajú na moje
rozhodnutia“.

POMÔCKY:
– kniha Romantické násilie (počet kusov podľa množstva vytvorených skupín);
– papiere, perá, post-it nálepky;
– „white-board“ tabuľa alebo flipchartové papiere, fixky;
– skopírované obrázky z knihy Romantické násilie.

ČAS:
45 minút (20 minút prvá časť aktivity, 25 minút druhá časť aktivity)

POSTUP:
Prvá časť
1. Rozdeľte žiakov do skupín, max. 4 – 5 ľudí v jednej skupine. Každá skupina bude mať svojho čítajúceho/
čítajúcu, ktorý/á dostane knihu Romantické násilie. Osoby, ktoré budú čítať, môže skupina odhlasovať
alebo sa môžu prihlásiť dobrovoľníci/dobrovoľníčky. Pri čítaní skupiny sledujte, prípadne si môžete robiť poznámky.
2. Čítajúci/a bude mať presne vymedzené, ktorej časti knihy sa so svojou skupinou bude venovať.
Napríklad: 1. skupina: časť od strany 1 – 30, 2. skupina: časť od strany 31 – 50 a pod. až do konca knihy.
3. Čítajúci budú mať na konkrétnych stranách označenú post-it nálepkou časť, ktorú prečítajú celej svojej
skupine. Táto časť by sa mala dotýkať zásadným spôsobom života, vplyvov, osobnosti či ľudí v živote
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Christiana, ktoré mohli mať dopad na rozhodnutia v jeho živote. Preto by ste mali knihu poznať a vopred
si tieto časti pripraviť (napr. napr. časti opisujúce vstup k skinhed skupine a pod.). Napríklad: na strane
42 vyberte odsek začínajúci vetou: „Malý Tony sa mi rád posmieval. Keď som ho vyoutoval z hry...“.
4. Počas čítania môžete do stredu skupiny položiť fotky z knihy, ktoré patria k danej časti, aby si Christiana
vedeli skupiny lepšie predstaviť.
5. Keď čítajúci/a svoju časť prečíta, pošle svoju skupinu k ďalšiemu čítajúcemu/ej, až kým všetky skupiny
nebudú u všetkých čítajúcich. Pri každom čítaní si čítajúci vyberú iné označené časti na vybraných
stranách.

Druhá časť
1. Po prečítaní všetkých častí si žiaci sadnú do spoločného kruhu.
2. Diskutujte so skupinou o tom, čo im utkvelo v pamäti z toho, čo počuli počas čítania. Mali by to byť časti,
ktoré ich najviac zaujali, šokovali, prekvapili, zaskočili, týkajú sa ich, radi by o nich hovorili viac – jednoducho v nich vzbudili akúkoľvek emóciu. Odpovede môžete zapisovať na tabuľu alebo flipchart.
3. Na flipchart môžete vopred nakresliť postavu, hlava môže byť vo forme fotky Christiana (napríklad
z obálky knihy) a okolo nej sa môžu dopisovať/dokresľovať piktogramy či slová z odpovedí, ktoré zaznejú v diskusii. Takto vznikne Christianov profil.
4. V ďalšej časti sa môžete venovať detailnejšie jednotlivým odpovediam, ktoré žiaci pri Christianovom
profile uviedli. Zaujímať sa, prečo sa im zdajú tieto vplyvy relevantné v súvislosti s Christianovými
rozhodnutiami (Ktoré vplyvy alebo okolnosti v jeho živote mohli byť významné/rozhodujúce pre jeho
vstup do radikálnej skupiny alebo práve naopak, o ktorých vplyvoch si žiaci myslia, že mali dopad na
jeho rozhodnutie z nej odísť.)

REFLEXIA:
Počas reflexie sa pýtajte na Christianov profil a tiež na to, ako oni sami vnímajú rozhodnutia, ktoré v živote
chceli/museli spraviť. Prepájajte odpovede s ich životom, prežívaním, názormi.
Boli vo vašom živote chvíle, konkrétne situácie, ľudia, ktorí ovplyvnili smerovanie alebo rozhodnutia vo
vašom živote?
Ak si predstavíte, že by ste sa vy alebo váš/a kamarát/ka ocitli v situácii ako Christian (jeho vstup k radikálom), čo by vám mohlo pomôcť nájsť cestu von?

TIP PRE UČITEĽA/UČITEĽKU:
Pri tejto aktivite je nevyhnutné, aby ste si knihu vopred prečítali a vybrali pasáže na úvodné čítanie. Aktivita sa dá urobiť aj v obmene, že si
žiaci/žiačky počas každého čítania budú sami vyberať stranu z časti,
ktorú má čítajúci/a prečítať, a tak sa zaistí veľká variabilita prečítaného
materiálu, čo môže priniesť ešte viac podnetov do diskusie (napríklad
skupina 1, čítajúci má čítať zo strán 1 – 30, a tak si v tejto skupine vyberú
stranu 18, ďalšia skupina si však zvolí stranu 25 a pod.). Vyžaduje si to
však väčšiu flexibilitu počas diskusie a reflexie, aby ste vedeli reagovať
na podnety od žiakov/žiačok.
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Superhrdinovia

TÉMY:
Pozitívne a negatívne vzory, skupinové tlaky, náročnosť opustenia radikálnych skupín.

CIELE:
– pomenovať vlastnosti silnej osobnosti;
– poznať stratégie odmietnutia tlakov skupiny (aj smerom k prejavom extrémizmu, rasizmu či intolerancie);
– diskutovať o náročnosti procesu opustenia radikálnej skupiny.

POMÔCKY:
– obrázky superhrdinov/hrdiniek (podľa vášho výberu);
– perá, white board tabuľa alebo flipchart, projektor (nie je nevyhnutný);
– kniha Romantické násilie.

ČAS:
45 minút (20 minút prvá časť aktivity, 25 minút druhá časť aktivity)

POSTUP:
1. Žiakom a žiačkam oznámte, že sa budete chvíľu rozprávať o hrdinoch a superhrdinoch. Môžete sa
opýtať: Kto sú superhrdinovia? Prečo sú takí populárni? Čo sa ľuďom na nich páči? Aké vlastnosti podľa
vás musí mať niekto, aby sa pre vás stal superhrdinom/hrdinkou?
Charakteristiky superhrdinov/hrdiniek môžete zapisovať na tabuľu.

Pozn.: Na prebudenie záujmu im môžete ukázať nasledujúce obrázky Batmana a Supermana.
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Zdroj: https://pixabay.com/sk/batman-batman-vssuperman-superman-1521131/

Zdroj: https://free4kwallpaper.com/top-2016-batmanv-superman-movie-4k-wallpaper-jpe/

2. Pokračujte príbehom Christiana z knihy Romantické násilie. Nemusíte prezrádzať, že bol neonacistom,
vyplynie to z kontextu aktivity. Uveďte len, že Christian bol mladý Američan, ktorý sa tiež chcel stať
superhrdinom. Prečítajte pasáž z knihy na strane 278 od odseku Pri spätnom pohľade sa zvonka javilo...
až po odsek ...a prehral som.
3. Žiakov a žiačky vyzvite k tomu, aby vyjadrili svoje myšlienky a názory na to, prečo Christian túžil byť superhrdinom. Nápady môžete zapisovať na tabuľu. Pokračovať môžete otázkami: „Prečo si myslíte, že Christian sa domnieval, že svoje túžby naplní rýchlejšie, ak namiesto kladného hrdinu bude mať za vzor „gangstra“ a tiež, „Aké vlastnosti musel Christian mať, aby dokázal od „zloduchov“ odísť na správnu stranu?“

REFLEXIA:
1. Vráťte sa k charakteristikám hrdinov zo začiatku hodiny a pýtajte sa žiakov a žiačok, či poznajú podobných ľudí vo svojom živote, prípadne, čo z toho spĺňajú oni – či by sa sami nazvali hrdinami. Rozvíjajte
diskusiu smerujúcu k tomu, ako sa zachovať v náročných situáciách, kedy je potrebné sa rozhodovať,
a aké vlastnosti nám pri tom pomôžu. Diskutujte tiež o tom, aké faktory môžu vplývať na to, že sa niekto
ako Christian stane členom radikálnej skupiny. Čo v tomto prípade môže pomôcť?
2. Uzatvorte reflexiu s odkazom, že každý z nás môže byť hrdinom, aj v náročných chvíľach máme možnosť
voľby neubližovať sebe ani druhým. Vnútorná sila povedať áno správnym veciam a nie nesprávnym je
veľkou hodnotou.

TIP PRE UČITEĽA/UČITEĽKU:
Pre urýchlenie aktivity a viac priestoru na diskusiu môžete vynechať
obrázky a aktivitu začať čítaním z knihy Romantické násilie a z neho
vyvodiť spoločne tému i cieľ vyučovacej hodiny.
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Lepšie
viackrát vidieť

TÉMY:
Predsudky, vnímanie iných na základe prvého dojmu alebo vonkajších znakov, vplyv prostredia na osobnosť človeka.

CIELE:
– diskutovať, do akej miery ovplyvňujú sprostredkované informácie, stereotypy a predsudky naše rozhodovanie;
– analyzovať, ako môže prostredie, v ktorom žijeme, ovplyvniť naše životy;
– rozpoznať dôležitosť osobnej skúsenosti a schopnosť hodnotiť ju v kontexte nášho správania.

POMÔCKY:
– príloha č. 1 – fotografia a pracovný list, papiere, ceruzky alebo perá.
– príloha č. 2 – texty z knihy Romantické násilie alebo samotná kniha.

ČAS:
45 minút

POSTUP:
1. Rozdeľte žiakov a žiačky do troch rovnako veľkých skupín. Každá skupina dostane fotografiu rodiny
(pred rozdaním zakryte fixkou zdroj fotografie) s pracovným listom (príloha č. 1) a krátkym opisom, ktorý
bude pre každú skupinu iný:
1. skupina : Dedina San Saba na Sicílii, rok 1939
2. skupina: Mexická dedina San Lorenzo, rok 1950
3. skupina: Rómska osada Luhačovice, rok 1943

Pozn.: Ak máte v triede viac ako 15 žiakov a žiačok, vytvorte viac skupín a vymyslite nové opisy
fotografie. Pri skupinovej práci odporúčame maximálne 5 žiakov v jednej skupine.
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2. Oznámte, že úlohou v skupine je v priebehu 8 minút odpovedať na otázky v pracovnom liste na základe
informácií z fotografie a vlastných znalostí.
3. Po uplynutí práce v skupine „hovorca“ každej skupiny prezentuje odpovede na otázky z pracovného
listu. Hlavné informácie „zapisovateľ“ skupiny napíše na tabuľu. (Na tabuľu počas práce žiakov v skupine napíšte tie otázky, ktoré mali žiaci v pracovnom liste.)
4. Krátko porovnajte so žiakmi odpovede na tabuli. Nakoniec prezraďte pointu: fotografia bola pre všetky
skupiny rovnaká, autentický opis je ten, ktorý mala skupina č. 3.
5. Vyberte troch žiakov/žiačky (môžete sa s nimi dohodnúť už pred hodinou), ktorým rozdáte texty
z prílohy č. 2. Texty čítajú pred celou triedou v poradí: B, C, A. Následne môžete spoločne zoradiť texty
podľa časovej postupnosti.
6. Diskutujte so žiakmi:
V akom veku bol hlavný hrdina príbehu v prvej ukážke?
Kto ovplyvnil jeho život v najbližších rokoch? Prečo?
Ako vyzeral jeho život?
Čo spôsobilo, že sa jeho život zmenil?
K akému presvedčeniu dospel?
Otázky môžete rôzne meniť a prispôsobiť aktuálnej situácií v triede a odpovediam žiakov a žiačok.
7. Po ukončení rozhovoru k textom poskytnite žiakom informáciu:
„Tieto ukážky boli z knihy Romantické násilie, ktorá je spoveďou amerického skinheda. Je to strhujúci
varovný príbeh o tom, ako bola Christianovi, osamelému outsiderovi, vštepovaná ideológia v čase, keď
ako tínedžer najviac zo všetkého túžil niekam patriť. Osudné stretnutie s charizmatickým mužom, ktorý rozpoznal a zneužil túto silnú Christianovu potrebu, spôsobilo, že jeho život nabral v ďalšej dekáde
nebezpečný kurz. Keď bol jeho charizmatický učiteľ uväznený za kruté zločiny z nenávisti, Christian zaujal jeho miesto a v osemnástich viedol najbrutálnejšiu extrémistickú bunku v celej krajine. Či už v drsných pouličných potýčkach, na pijanských zrazoch v duchu ideológie white power, pri búrlivej nacistickej
rockovej hudbe alebo verbovaný zahraničnými teroristickými diktátormi, Christian sa plne pohrúžil do
rasistickej skinhedskej kultúry, nenávistnej propagandy a násilia. Napokon Christian pochopil, že tento
život naplnený nenávisťou je postavený na lži. Po rokoch boja s monštrom, ktoré sám stvoril, bol schopný
začať nanovo. Opustil skinhedské hnutie, vyštudoval univerzitu DePaul a začal úspešne podnikať. V jeho
produkcii fungoval druhý najdlhšie vysielaný hudobný televízny program v Amerike a uviedol na trh Goldmill Group, firmu z oblasti zábavného priemyslu. Čo je však dôležité, v roku 2010 sa podieľal na založení
neziskovej organizácie na podporu mieru Life After Hate, ktorá pomáha ľuďom vymaniť sa zo združenia
šíriaceho nenávisť a nájsť lásku k sebe samému, prijímať ostatných bez ohľadu na farbu pleti, náboženské
vyznanie alebo sexuálnu orientáciu.“

REFLEXIA:
Diskutujte so žiakmi:
Ako ste sa počas týchto aktivít cítili?
Čo vás najviac zaujalo?
Čo vás najviac prekvapilo?
Čo obe tieto aktivity spájalo?
V akých situáciách ste ovplyvňovaní stereotypmi a predsudkami?
Stretli ste sa s predsudkami voči vlastnej osobe?
Ak áno, ako ste sa cítili?
Akým spôsobom sa dá dosiahnuť, aby ľudia nepodliehali predsudkom, stereotypom, prvým dojmom?
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PRÍLOHA 1
PRACOVNÝ LIST

Zdroj: www.holocaust.cz

Ako vyzerajú ľudia na fotografii?

Čo títo ľudia robia, čím sa živia?

Ako vyzerá ich obydlie?

Ako početná je ich rodina a ako fungujú príbuzenské vzťahy?

Ako vyzerajú ich hygienické a stravovacie návyky?
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PRÍLOHA 2
Text A
Kým som dopil prvé pivo, veľký skinhed s poďobanou tvárou a tučným hákovým krížom vytetovaným na
krku nastolil v miestnosti poriadok. Postavil sa v rohu obývačky a vyslovil jednoduchý výrok, ktorý človek na
konci večera vedel naspamäť. Krédo, s ktorým som žil ďalších 7 rokov života. „14 slov!“ zaburácal jeho hlas.
Okamžite sa k nemu všetci otočili. Prerušili rozhovory, aby si mohli spoločne zakričať: „Musíme bojovať za
zachovanie existencie našich bielych ľudí a zabezpečiť budúcnosť pre naše deti.“
„Veríte v 14 slov?“ spýtal sa.
V celej miestnosti sa dvíhali ruky na pozdrav. Ten večer bol pre mňa veľmi intenzívny, absolútne odlišný od
všetkého, čo som dovtedy zažil. Okamžite som sa namotal. Kultúra white power ma oslovovala, i keď som
vedel, že som nebol celkom ako ostatní prítomní. Nepochádzal som z rodiny, ktorá na tom bola zle. Nevychovávali ma v takom duchu, aby som nenávidel ľudí, ktorí sú iní ako ja, nevyrastal som v prostredí, v ktorom sa
ľudia delili na dva proti sebe bojujúce tábory. My a oni. No srdce sa mi rozbúšilo – ešte nikdy predtým som
netúžil tak veľmi niekam patriť. Bolo to nesmierne podmaňujúce.
Nechal som sa rasovou politikou celkom ,vyhecovať´. Angažoval som sa v niečom oveľa významnejšom ako
iné deti v mojom veku. Stal som sa súčasťou tajného bratstva, exkluzívnej spoločnosti, ktorá bola natoľko
nová, že ľudí na smrť desila. Bol som tu – 14-ročný chlapec stojaci pri zrode niečoho významného, s reálnou
šancou niečo ovplyvniť a ukázať svoju odvahu. Mal som poslanie. Mal som novú rodinu.

Text B
Na moje prekvapenie boli moji stáli zákazníci veľmi rozmanití. Začal som vídať gejov a Židov a postupne
som pozoroval, že sa k nim správam prirodzene slušne, rovnako ako i k ostatným menšinám.
„Sú to dobrí ľudia,“ hovoril som si. „Nechcem im ubližovať.“ Hovorili sme spolu o kapelách, pobavili sme sa,
vymieňali sme si historky z koncertov, na ktorých sme boli. Udržovali sme kontakty, hoci by som si nikdy nemyslel, že sa niečo také môže niekedy stať.
Začal som sa zbavovať svojich predsudkov. Stalo sa tak po tej nenávisťou motivovanej vražde môjho kamaráta a po tom, ako som zažil sklamanie z hnutia, ktoré som sám pomáhal budovať. Moje nové skúsenosti
z obchodu sa nedali zlúčiť so šírením nenávisti voči ľudom, ktorých som kedysi chcel zničiť, a to len z princípu. Mali sme toľko spoločných čŕt, že som nemohol s pokojným svedomím nikoho znevažovať len na základe
povrchných odlišností. Jednoducho som už viac nevedel zdôvodniť svoje predsudky.
Nemohol som viac popierať svoju rozpoltenosť a pochybnosti o ceste, ktorou som šiel. Takýto úbohý, dochrámaný život nebol pre mňa. Pomohol som stvoriť nekonečnú mašinériu násilia a beznádeje, no už som na ňu
viac nemohol byť hrdý.

Text C
Celú jednu tretinu života som prežíval a hltal zmes týchto pokrivených ideológií. Bolo mi z toho zle. Bol som
ako narkoman, ktorý sa neočisťuje od heroínu, ale od sebeckej túžby mať moc a vládnuť, závislý od čoraz
väčších dávok nenávisti, balansujúci nad priepasťou.
7 rokov tvrdohlavého popierania pravdy a ľudskosti si žiada neuveriteľné množstvo energie. Ako 21-ročný
som už nemal silu angažovať sa v neustálom boji s vlastným svedomím.
Černosi a Židia nie sú zlomyseľní a ani sa ma nesnažia dostať; gejovia majú radi jeden druhého rovnako,
ako ja mám rád svoju manželku a dieťa. Ľudia, ktorých som bezmyšlienkovite trestal, boli v živote obeťami
rovnakých nástrah ako ja sám. Všetci sme žili v rovnakom svete vydedencov. Hliadkovali sme a stavali sa na
odpor proti útlaku a vo svete nezmyselných úderov sme bojovali o prežitie. Ale v skutočnosti sme len chceli,
aby nás ľudia prijímali a milovali takých, akí sme boli. Mali sme sa podporovať, nie zraňovať.
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Rozpoznaj
nenávisť

TÉMY:
Nenávistné prejavy a ich dôsledky v skutočnom i virtuálnom svete.

CIELE:
– pomenovať príčiny a dôsledky nenávistných prejavov k menšinám;
– identifikovať nenávistné prejavy voči skupinám ľudí iného kultúrneho, náboženského a etnického pôvodu
v skutočnom i virtuálnom svete;
– viesť žiakov k zodpovednému konaniu v prípade, že sa stanú svedkami nenávistných prejavov;
– rozvíjať komunikačné zručnosti v skupine: aktívne počúvanie, schopnosť viesť dialóg, dohodnúť sa na
spoločnom výstupe.

POMÔCKY:
– text opisujúci udalosť súvisiacu s postavou Christiana Piccioliniho (príloha č. 1) – jeden kus pre učiteľa;
– rozstrihané tri obrázky v obálke (príloha č. 2) – do každej skupiny jedna obálka so všetkými troma rozstrihanými obrázkami;
– pracovný list – príčiny, dôsledky, riešenia (príloha č. 3) – do každej skupiny jeden pracovný list;
– baliaci papier – do každej skupiny jeden kus;
– lepidlo alebo lepiaca páska – do každej skupiny jeden kus;
– fixky – do každej skupiny aspoň dva kusy.

ČAS:
90 minút

POSTUP:
1. Rozdeľte žiakov do skupín so 4 až 5 členmi. Každá skupina bude sedieť za stolom, kde bude pracovať s pripravenými pomôckami. Každú skupinu vyzvite, aby sa medzi sebou dohodli a vytvorili dve menšie podskupiny. Jedna sa sústredí na čítaný text a druhá bude pracovať s obrázkami, ktoré dostanú v obálkach.
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2. Každej skupine dajte obálku s rozstrihanými obrázkami (príloha č. 2), baliaci (alebo iný) papier, lepidlo
a fixky.
3. Vysvetlite žiakom, že jedna časť skupiny bude mať za úlohu zložiť tri skladačky z rozstrihaných obrázkov a nalepí ich na baliaci papier. Druhá časť skupiny si bude zapisovať informácie a myšlienky zachytené z čítaného textu (príloha č. 1). Prácu si žiaci v skupinách rozdelia tak, že dvaja v skupine skladajú
obrázky zo skladačiek a dvaja/traja zapisujú informácie a myšlienky zachytené z čítaného textu. Začnite čítať text z prílohy č. 1 a vyzvite skupiny, že môžu začať pracovať.
4. Po dočítaní textu vyzvite skupiny, aby spoločne zapísali problémy, ktoré identifikovali počas skladania
obrázkov a počúvania textu. Problémy môžu vyjadriť jednoslovným pomenovaním i viacslovným slovným spojením tak, aby sa zachovala ich podstata.
5. Keď už skupiny poznajú príbeh a majú pred sebou nalepené a doplnené obrázky, rozdajte im pracovné
listy – príčiny, dôsledky, riešenia (príloha č. 3).
6. Rozprávajte sa so žiakmi o výrazoch v pracovnom liste, ktoré sú uvedené ako príklady. Overte si, či rozlišujú medzi príčinou, dôsledkom a riešením problému a tiež, či rozumejú konkrétnym uvedeným príkladom.
Vysvetlite, ako sa tvorí pojmová mapa. Na tabuľu nakreslite schému pojmovej mapy (viď obrázok nižšie). Úlohou žiakov bude doplniť tabuľku príčin, dôsledkov a riešení (príloha č. 3). O usporiadaní pojmov
diskutujú v skupinách. Následne tabuľku rozstrihajú a pojmy rozložia na baliaci papier podľa predstavenej schémy pojmovej mapy. Finálnu podobu pojmovej mapy prilepia na pripravený baliaci papier.
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Obrázok: Schéma pojmovej mapy

7. Umiestnite pojmové mapy po celej triede a vyzvite žiakov, aby sa voľne prechádzali a ticho prešli okolo
všetkých. V prípade nejasností môžete dať po krátkej „prechádzke“ medzi mapami priestor na doplňujúce otázky.

16

REFLEXIA:
Na záver so žiakmi diskutujte:
Aký pocit vo vás vyvolal prejav skinheda z príbehu Christiana Piccioliniho? A aké pocity vo vás vyvolávajú komentáre podobné tým, ktoré ste skladali?
Prečo sú na svete ľudia, ktorí v sebe aj v ostatných živia pocit nenávisti? Máte vlastnú skúsenosť s tým,
že sa niekto nenávistne vyjadruje o iných? Dokázali ste prekonať strach a nejako zasiahnuť?
Aké dôsledky majú nenávistné vyjadrenia jednotlivca v skutočnom a virtuálnom prostredí?
Čo môže urobiť každý z nás, aby predišiel vzmáhajúcej sa nenávisti v reálnom živote (v škole, v autobuse...) a v online priestore (Facebook, komentáre pod článkami...)?

TIP PRE UČITEĽA/UČITEĽKU:
Prezentácie na baliacich papieroch môžu študenti prilepiť na steny
v triede a nechať ich jeden týždeň visieť na doznievanie témy aktivity.
Príbeh Christiana je ilustratívny, podobne môžete pracovať aj
s príbehmi iných ľudí, ktorí boli súčasťou skupín živených nenávisťou
a (ne)dokázali sa z nich vymaniť.
Vhodné video „O živote Christiana po nenávisti“ nájdete napr. tu: https://www.youtube.com/watch?v=03fHvuzgfnM. Video je v anglickom
jazyku. V prípade spolupráce s kolegom/kolegyňou, ktorý/á vyučuje
anglický jazyk, je možné s príbehom Christiana prierezovo pracovať
aj na iných hodinách.
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PRÍLOHA 1
Romantické násilie: Spoveď amerického skinheda, úryvky z kapitoly „Štrnásť slov“.
Rok 1987. Christian Picciolini má 14 rokov. Žije 17 rokov pred spustením Facebook-u.

Kým som dopil prvé pivo, veľký skinhed s poďobanou tvárou a tučným hákovým krížom vytetovaným na krku nastolil v miestnosti poriadok. Postavil
sa do rohu obývačky a vyslovil jednoduchý výrok,
ktorý človek na konci večera vedel naspamäť. Krédo, s ktorým som žil ďalších sedem rokov života.
„Štrnásť slov!“ zaburácal jeho hlas.
Okamžite sa k nemu všetci otočili. Prerušili rozhovory, aby si mohli spoločne zakričať: „Musíme bojovať za zachovanie existencie našich bielych ľudí
a zabezpečiť budúcnosť pre naše deti.“
„Veríte v štrnásť slov?“ spýtal sa.
V celej miestnosti sa dvíhali ruky na pozdrav.
„Heil Hitler!“ kričali všetci jednohlasne.
Aj ja som zdvihol ruku. Periférne som vnímal Scullyho, ktorý pôsobil znepokojene. Ja však nie.
Bolo to úžasné.
..................................................................................................................................
Na stene visela hore nohami sčasti obhorená americká zástava. Rečník stojaci pred ňou pevne uchopil plechovku piva a prehovoril k zúčastneným:
„Naša zradná vláda chce, aby sme verili, že rasová
rovnosť je pokrokové myslenie, bratia a sestry. Že
všetky rasy by mali žiť v mieri a harmónii. Hovno!
... Otvorte oči a nedajte sa oklamať. Čo vidíte okolo
negrov, ktorí sa prisťahujú do vašej štvrte? Vidíte
s nimi do vašich ulíc prichádzať drogy a kriminalitu, nie rovnosť. Chodníky sú plné špiny. Šíri sa nechutný smrad, pretože tieto verandové opice celý
deň nerobia nič iné, len vysedávajú, dopujú sa koksom a nabuchávajú svoje sfetované šľapky.
..................................................................................................................................
Z našich ľudí robia závislých na drogách. Naše nevinné árijské ženy si to s nimi rozdávajú, aby mali
na tú odpornú látku, na ktorú ich oni sami naučili.
Myslíte si, že tieto sračky predávajú, len aby zbohatli a kúpili si cadillac a zlaté reťaze? Nalejme si
čistého vína, bratia a sestry. Chcú z našich bielych
detí urobiť hlupákov, akými sú ich zbastardené deti,
preto nám predávajú svoj jed.

A kto stojí na čele tých zvrhlých zvierat pri ničení
našej rasy? Židia a ich sionistická okupačná vláda.
Oni sú to!“
..................................................................................................................................
Svoj výstup skončil rovnako, ako ho začal. „Štrnásť
slov, drahí moji! Štrnásť posvätných slov.“
Všetci sme v pozore kričali tých štrnásť slov, znova
a znova.
„Musíme bojovať za zachovanie existencie našich
bielych ľudí a zabezpečiť budúcnosť pre naše deti!“
Skandovanie sme zakončili so vztýčenými rukami
a ohlušujúcim pozdravom: „Sieg heil! Sieg heil! Sieg
heil!“
..................................................................................................................................
Ten večer bol pre mňa veľmi intenzívny, absolútne
odlišný od všetkého, čo som dovtedy zažil. Okamžite som sa namotal. Kultúra white power ma oslovovala, i keď som vedel, že som nebol celkom ako
ostatní prítomní. Nepochádzal som z rodiny, ktorá
na tom bola zle. Nevychovávali ma v takom duchu,
aby som nenávidel ľudí, ktorí sú iní ako ja, nevyrastal som v prostredí, v ktorom sa ľudia delili na dva
proti sebe bojujúce tábory. My a oni. No srdce sa mi
rozbúšilo – ešte nikdy predtým som netúžil tak veľmi niekam patriť. Bolo to nesmierne podmaňujúce.
..................................................................................................................................
Boli černosi a Mexičania – pardon, negri a smradľaví Mexikánci – naozaj až takí zlí? V mojich chabých
predchádzajúcich úvahách ani nie, ale skinhedi,
ktorí to tvrdili, boli starší a múdrejší. Boli lepšie zorientovaní a pochopili, o čo ide. Boli to oni, komu zobrali prácu. ... Títo skinhedi si prešli svojím peklom.
Teraz bolo na nich, aby zachránili všetkých ostatných. Vedel som, že s mojím zápalom a nadaním by
som im mohol byť nápomocný.
Pri pohľade na Scullyho znepokojenú sinavú tvár,
ktorá signalizovala nutkanie odísť, som vedel, že je
mimo. Nebol žiadny rasista. Budem musieť zachraňovať svet bez pomoci priateľov. Alebo si nájsť nových. Tak či onak, bol som v tom až po uši.

..................................................................................................................................
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PRÍLOHA 2
Rok 2018. 13 rokov po spustení Facebook-u.

Zdroj: Facebook
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PRÍLOHA 3
Príčiny problému
chýbajúca akceptácia „iných“

nevraživosť

Dôsledky problému
strety medzi rôznymi skupinami

prehĺbenie nenávisti

Riešenia problému
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V koži
vylúčených

TÉMY:
Vylúčené skupiny, diskriminácia, stereotypy a predsudky.

CIELE:
– zistiť pocity príslušníkov etnických alebo náboženských skupín v situáciách diskriminácie;
– diskutovať o tom, prečo je vnímanie niektorých skupín zamerané len na ich iný pôvod (pokračovanie
aktivity Ja a moja identita).

POMÔCKY:
– skopírované a nastrihané karty s jednotlivými rolami z prílohy;
– voľný priestor v triede alebo inde, ktorý sa dá flexibilne upraviť podľa scénok.
Aktivita je vhodná pre maximálne 15 – 20 žiakov.

ČAS:
45 minút

POSTUP:
1. Vyzvite žiakov, aby sa na tri minúty zamysleli nad situáciou v živote, kedy sa cítili byť nespravodlivo
súdení, odsunutí alebo vylúčení (napr. ich niekto prehliadal). Po troch minútach môžete niektorých žiakov
vyzvať, či by chceli o svojich situáciách hovoriť.

Pozn.: Vzhľadom na možnosť, že sa žiaci dostanú do citlivých situácií, môžu svoje zážitky
napríklad písať anonymne na papier a učiteľ môže niektoré príbehy prečítať bez uvedenia mena.
Záleží na učiteľovi a poznaní skupiny, ktorú možnosť zvolí.

2. Po pár príkladoch so žiakmi krátko diskutujte:
Ako sa v daných situáciách cítili? Prečo si mysleli, že boli v danej situácii vylúčení alebo súdení?
Vedia menovať príklad, kedy ich vylúčenie spôsobila príslušnosť k nejakej subkultúre alebo ich
špecifické záujmy?
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3. Žiakov rozdeľte do štyroch skupín, maximálne 4 – 5 žiakov v jednej. Každá skupina bude mať dve podskupiny – A (jeden žiak) a B (zvyšok skupiny). Každej podskupine rozdajte (skopírované a nastrihané)
kartičky s jednotlivými rolami. Napr. k prvej scénke rozdáte kartičku 1.A jednému žiakovi a 3 – 4 žiakom
kartičku 1.B.
4. Upozornite žiakov, že karty si skupiny ani podskupiny navzájom nemôžu ukazovať. Skupiny a podskupiny pracujú samostatne – nerozprávajú sa medzi sebou. Navzájom komunikujú iba členovia podskupín
(teda napr. 1.A nekomunikuje s nikým, 1.B komunikujú spolu).
5. Žiaci zo skupín A by mali pracovať čo najďalej od žiakov zo skupín B – ideálne v inej miestnosti alebo na
chodbe.
6. Žiaci z podskupín B nemôžu v prípravnej fáze, ani priamo v scénkach, používať slová, ktoré budú prezrádzať etnickú príslušnosť alebo iné znaky, ktoré by prezrádzali identitu žiakov zo skupiny A.
7. Každá skupina bude mať 10 minút na prípravu dramatickej scénky podľa textu na karte. Žiaci, ktorí nebudú hrať hlavné postavy, môžu stvárniť tie vedľajšie.
8. Po uplynutí časového limitu skupiny predstavia svoje scénky – spoločne podskupiny A a B (teda situácia 1, 2 atď.). Keďže skupiny navzájom nepoznajú svoj text, upozornite ich, že v niektorých momentoch
budú musieť improvizovať.
9. Dramatické scénky je vhodné prezentovať pred všetkými žiakmi, najlepšie v strede kruhu stoličiek alebo pred tabuľou.
10. Postupne sa vystriedajú všetky štyri skupiny.
11. Po prezentovaní poslednej skupiny sa žiakov spýtajte, či pochopili všetky scénky a ich pointu. Ak nie,
daná skupina ju vysvetlí. V tomto bode však ešte neprezradia identitu ľudí z podskupiny A.

REFLEXIA:
Na záver so žiakmi diskutujte. Vyberte si otázky vhodné pre vašu triedu. V reflexii možno zaznejú hlasy,
že „veď aj ja som diskriminovaný menšinami“. Vyjasňujte si so žiakmi, že diskriminácia znamená, že niekto
je dlhodobo znevýhodnený kvôli svojmu pôvodu, farbe pleti, náboženstvu a podobne, a preto nie je každá
nepríjemná situácia diskrimináciou. V reflexii sa zamerajte aj na riešenia situácií:
Aké pocity ste mali na začiatku scénky a aké na jej konci?
Myslíte si, že podobné príbehy sa na Slovensku skutočne dejú?
Čo sme schopní akceptovať?
Ako by ste sa cítili v koži odmietnutého?
Videli ste už podobnú situáciu, alebo ste sa v takej dokonca ocitli?
Je pre vás prvý dojem dôležitý?
Z čoho pramenia stereotypy a predsudky? Ako by sme to mohli zmeniť?
Ako by sa dali situácie riešiť tak, aby sa nikto necítil dotknutý? Navrhnite konkrétne kroky, ktoré by
pomohli zmierniť napätie.

TIP PRE UČITEĽA/UČITEĽKU:
Po prečítaní knihy sa môžete v reflexii zamerať na to, kto bol vylúčenou skupinou v príbehu Christiana, akým situáciám bola táto skupina vystavená a na základe akých znakov. Diskutujte o tom, či takéto
konanie bolo oprávnené.
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PRÍLOHA
KARTY PRE SKUPINY
Skupina 1

1.A
Si v železiarstve a prezeráš si tovar. Zrazu predavačka začne kričať, že jej zmizol mobilný telefón.
V predajni je niekoľko zákazníkov, prevádzkarka preto ihneď zamkla dvere predajne a odmietla kohokoľvek pustiť von, kým nepríde polícia prípad vyriešiť. Práve teraz, keď máš o necelú hodinu nastúpiť
na popoludňajšiu zmenu. Bojíš sa, že budeš mať v práci veľké problémy, ak nestihneš prísť načas.

1.B
Si policajt, ktorému zavolali zo železiarstva, že predavačke niekto ukradol mobilný telefón. Takmer
po hodine ste spolu s kolegyňou prišli do predajne, kde čakalo sedem zákazníkov. Prevádzkarka si
je istá, že páchateľ musí byť medzi nimi. Všetci sú nahnevaní, že museli tak dlho čakať a vyhrážajú
sa, že sa budú sťažovať. Atmosféra je napätá. A do toho vám na vysielačku volajú, že sa máte čo
najskôr dostaviť k dopravnej nehode. V predajni je jeden Róm, je viditeľne nervózny a dožaduje sa
rýchleho odchodu. Typický podozrivý. S kolegyňou ste sa hneď dohodli, že ho odveziete na policajnú stanicu. Ostatných zákazníkov púšťate von.
Postavy: policajti, prevádzkarka, prípadne predavač/i a zákazníci...

Skupina 2

2.A
Je začiatok školského roka. Prichádzaš do novej školy. Keďže si prišla skôr, sadneš si do prázdnej
lavice a netrpezlivo čakáš na svojich nových spolužiakov. Si plná očakávania. Postupne sa trieda
zapĺňa, noví spolužiaci sa usádzajú do lavíc. K tebe si však nikto neprisadol. Napokon zostáva voľné iba jedno miesto – to vedľa teba. Do triedy vošiel posledný žiak.

2.B
Je začiatok školského roka. Prichádzaš do novej školy. Keďže si prišiel trochu neskôr, rýchlo hľadáš
svoju triedu. Otvoríš dvere a vidíš, že jediné voľné miesto je vedľa niekoho, koho si predtým nevidel. Nevyzerá ako ostatní. A čo to má na hlave? To snáď nie? Šatku! To bude moslimka! Hádam si
niekto nemyslí, že budeš sedieť vedľa nej? Čakáš na učiteľa/ku. Práve prichádza. Vysvetľuješ mu/
jej, že TAM, pri NEJ sedieť nebudeš. Dožaduješ sa novej lavice.
Postavy: oneskorený/á žiak/čka, učiteľ/ka, spolužiaci, ktorí už sedia v triede.
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Skupina 3

3.A
Si postgraduálny študent fyziky, ktorý potrebuje vybaviť na polícii doklady. Kvôli nedostatku pracovníkov, zdĺhavému procesu vybavovania a obrovskému množstvu žiadateľov si sem musel prísť
čakať už v noci – a to je začiatok decembra! Aj tak si sa na rad dostal až tesne po obedovej prestávke. V ruke máš zakladač plný dokladov, potvrdených rôznymi inštitúciami. Si v strese, lebo toto je
už tvoja tretia návšteva a vždy ťa poslali niečo dodatočne vybaviť , zohnať zas nejaké potvrdenie.
Snáď to tentokrát vyjde… Ak nie, môžeš sa dostať do problémov z úradmi. Dvere sa otvárajú – konečne je rad na tebe.

3.B
Si major na cudzineckej polícii. To je zas deň! Vonku rad ako za komunizmu na banány. Nenechávaš sa ale veľmi vyrušovať, dvere sú zatvorené a ideš pekne podľa protokolu. Každý, kto chce
žiadať o pobyt, musí mať všetko v poriadku – je toho dosť. Pred chvíľou si videl, že sem zas ide ten
černoch z Afriky. Minule nemal notársky overený, dvakrát úradne preložený a apostilovaný výpis
z registra trestov z tej jeho krajiny. Ale taký je predpis! Určite mu zas bude niečo chýbať aj dnes.
Fakt na neho nemáš náladu. Tvoja kolegyňa vedľa tiež vybavuje nejakého nepripraveného Vietnamca. Už aby dnes padla… Ale nie – zas ďalší…
Poznámka: Rozprávaj (rovnako aj tvoji kolegovia – policajti) vymysleným jazykom. Klient polície môže
rozprávať slovensky.
Postavy: policajti, iní klient/i cudzineckej polície.

Skupina 4

4.A
Deň, ako mnohé iné zimné predtým. Základ je byť v teple a zohnať nejaké jedlo. Takéto dni treba
prežiť – pretrpieť. Si unavený, nemáš kam ísť. Sadneš si aj s igelitkami do električky a vozíš sa z jednej
konečnej na druhú. Snažíš sa pri tom spať. Rozmýšľaš nad tým, ako sa to stalo – tak rýchlo! Herňa, dlh,
rozvod, riešenie problému fľaškou, kvôli tomu strata práce, následne aj bytu… Ale to je teraz jedno.

4.B
Fuj, to je smrad! Odkiaľ to ide? Aha, od toho bezdomovca. Čo tu smradí? Nech ide inam. Neznášaš
ich a nevieš, prečo s nimi nikto nič nerobí. A teraz sa zadarmo presúša cez celé mesto. Ľudia kvôli
nemu musia stáť – niektorí radšej prešli do druhého vozňa. Evidentne si jediný, kto s tým aj chce
niečo urobiť. Ideš si to s ním vybaviť – možno sa pridá aj niekto zo spolucestujúcich.
Postavy: Nahnevaný cestujúci, spolucestujúci, eventuálne aj vodič/ka električky.
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„My“ a „oni“

TÉMY:
Vylúčená skupina – aké je to byť „označkovaný“, ako vzniká klasifikácia „my“ a „oni“.

CIELE:
– porozumieť konceptu „vylúčenej skupiny“ a klasifikácie na „my a oni“;
– analyzovať dôsledky vylúčenia rôznych skupín;
– rozvíjať zručnosti čítania s porozumením.

POMÔCKY:
– flipchart, fixky, kancelársky papier, perá, obálky;
– kopírované texty s otázkami z prílohy.

ČAS:
90 minút

POSTUP:
Aktivita 1: Vystúp z radu
1. Požiadajte žiakov a žiačky, aby sa postavili do radu, čelom k vám. Vysvetlite im, že im postupne poviete
niekoľko viet/výrokov. Ak s nimi súhlasia, urobia krok vpred a ak nie, ostávajú stáť na mieste. Aktivitu
tvoria dva jednoduché kroky, ktoré opakujete niekoľkokrát.
Prvý krok: Vyslovte vetu a požiadajte tých, ktorí s tézou súhlasia, aby urobili krok vpred smerom k vám.
Druhý krok: Požiadajte žiakov, ktorí urobili krok vpred, aby sa otočili tvárou k spolužiakom a rozhliadli
sa, kto stojí v ktorom rade. Nechajte im na to približne 10 sekúnd. Potom im poďakujte a vyzvite ich, aby
sa všetci vrátili do pôvodného radu. Pokračujte s ďalšou vetou/výrokom.
Príklady viet/výrokov (môžete ich modifikovať podľa svojich žiakov a žiačok):
Mám hnedé oči.
Bývam na dedine.
Chcel by som byť bohatší.
Mám psa.
Mám súrodencov.

Cítim sa byť súčasťou subkultúry (napr. skejterskej, hudobnej či inej).
Na Slovensku sa žije dobre.
Škola je pre mňa dôležitá.
Som žena. 		
Rád športujem.
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2. Po niekoľkých výrokoch (cca. 10 minút) požiadajte žiakov, aby si sadli do kruhu a prediskutujte s nimi
nasledovné otázky (najzaujímavejšie odpovede si poznačte):
Ako ste sa cítili počas vystupovania z radu?
Zmenili sa vaše pocity, keď ste sa otočili čelom k spolužiakom?
Kde vám bolo príjemnejšie? Vo väčšej alebo menšej skupinke?
Mal niekto obavy z vystúpenia z radu?
Aké iné odlišnosti medzi ľuďmi, ktoré pôsobia pozitívne/negatívne, ste si všimli vo vašich životoch?
Všimli ste si ešte ďalšie odlišnosti, ktoré existujú v spoločnosti?
3. Uzavrite diskusiu a vysvetlite žiakom, že na tejto aktivite ste si ukázali veľmi jednoduché príklady
rozdielov, ktoré sa vyskytujú v spoločnosti. Niekedy nemusia spôsobiť žiadne životné komplikácie, ale
často môžu. Na označovanie podobných situácii, v ktorých sa objavujú odlišnosti, používame často
označenie „my a oni“. Znamená to, že ľuďom sa často stáva, že uprednostňujú „svoju“ skupinu, ktorá
môže byť založená na nepodstatných, náhodných či domnelých rozdieloch medzi „našou“ (my) a „ich“
(oni) skupinou. Napíšte slová „my“ a „oni“ do stredu tabule a požiadajte študentov, aby jedným slovom
na tabuľu napísali všetky rozdiely z cvičenia, ktoré si pamätajú, a pridali ďalšie, ktoré boli spomenuté
v diskusii. Následne študentov požiadajte, aby zakrúžkovali tie, ktoré považujú za dôležité.
Aktivita 2: Skupinová práca s textom
4. Povedzte triede, že nasledujúcich 30 minút sa pozrieme na zaraďovanie do skupín „my a oni“ z iného
pohľadu. Vysvetlite im, že budú pracovať v 5 skupinách s textom z knihy Romantické násilie – spoveď
amerického skinheda, ktorú napísal Christian Picciolini. Rozdeľte žiakov do 5 skupín. Každá skupina dostane obálku s textom a otázkami, o ktorých majú diskutovať. Texty nájdete v prílohe aktivity. Skupinám
tiež rozdajte prázdne papiere a perá na zaznamenanie odpovedí.
5. Po polhodine vyzvite skupiny, aby prezentovali svoj text. Aby ste zaručili dynamiku, každej skupine
umožnite maximálne 3 minúty.

REFLEXIA:
Posaďte sa do kruhu a diskutujte pomocou týchto otázok:
Ako ste sa cítili počas celej aktivity? Ako sa vám páčila aktivita „vystúp z radu“ a následná diskusia?
Čo vám zostalo v pamäti z textov Christiana?
Čo vás prekvapilo, zaujalo na vašich či iných reakciách ? Čo pre vás táto aktivita znamenala?
Ako by ste definovali pojmy vylúčená skupina a kategórie „my“ a „oni“?
Vedeli by ste uviesť reálne príklady, v ktorých môže byť táto aktivita nápomocná? Je podľa vás dôležité
rozprávať sa o témach aktivity a prečo?

26

PRÍLOHA
TEXT 1
– Prečítajte si nasledujúci text z knihy Romantické násilie.
– O čom uvažuje Christian vo vašom texte? Aké rozhodnutia urobí, prípadne aké zmeny nastali
v jeho živote?
– Diskutujte o texte a zamyslite sa, či by ste v podobnej situácii reagovali rovnako alebo odlišne.
Výsledok diskusie si stručne zapíšte.
– Vidíte niekde v texte prejavy rozdeľovania na „my a oni“, o ktorom sme sa rozprávali pred chvíľou?
– Ak v texte nájdete niečo, čomu nerozumiete, poznačte si to.
– Zapíšte si, čo vás v texte najviac zaujalo a pokúste sa vytvoriť stručnú osnovu textu, na základe
ktorej budete vedieť jeho obsah prerozprávať vašim spolužiakom a spolužiačkam. Na prezentáciu
budete mať len 3 minúty, preto dobre zvážte, čo chcete spolužiakom o vašom texte povedať.
Jake mi ďalej nadával. Ja som sa zasekol. Napuchnutý monokel, ktorý som utŕžil minulý týždeň, keď na
mňa skočili tri čierne decká z Blue Islandu a ukradli
mi bicykel, sa konečne začal zotavovať a ja som naozaj nemal chuť vysvetľovať rodičom, z čoho mám
ten ďalší. Ovládla ma hrôza, pre vlastné myšlienky
plné strachu som sotva počul narastajúce tlmené
skandovanie davu a tupo šuštiace lístie pod mojimi
nohami. „Prestaň sa správať ako teploš! Ako tvoj buzerantský kadernícky otec. A stoj, doriti, nech ťa môžem zabiť!“ Jake si to namieril rovno ku mne.
..................................................................................................................................
Zatvoril som oči, napol som prepotenú pravú ruku,
napriahol som sa, zúrivo som sa zahnal a naplno
zasiahol cieľ. Jake išiel k zemi. Ty kokso!
..................................................................................................................................
„Daj mu ešte jednu!“ zakričal jeden z jeho kamošov. Bol som v šoku, keď mi došlo, že vlastne chce,
aby som ja praštil jeho najlepšieho kamaráta. Je
to možné? Boli už všetci rovnako otrávení Goliášovým šikanovaním ako ja? Alebo bol spád bitky taký
nákazlivý, že aj tí najlojálnejší si krv a násilnosti vychutnávali aj na úkor priateľstva?
..................................................................................................................................
Pulzoval vo mne adrenalín. Zatlačil som ho kolenami k zemi, pripravil som si päste a udrel som ho do
tváre. A znova a znova. Vzlykal a kričal: „Stačí! Stačí!
Končím! Prestaň! Vyhral si!“ Potoky sĺz sa zmenili na
svetločervenú rieku valiacu sa z jeho dobitých líc.
..................................................................................................................................

merov – zvrhol som tyrana. Dokonca aj tí vyvolení,
ktorí ma celých osem rokov ignorovali, začali ku mne
vzhliadať za to, že som si podal jedného z nich. Nehovoriac o tom, že som bol o desať dolárov bohatší. Bol
som opojený novozískanou významnosťou. Odrazu
som nebol podivný Talian, ktorý všetok voľný čas po
vyučovaní trávil so starými rodičmi v „gete“ zvanom
Blue Island namiesto predmestia Oak Forest, kde
bývala vyššia stredná trieda. Na okamih som nebol
chlapec s čudnou mamou a čudným otcom, ktorí nevedia poriadne po anglicky. Na okamih som nemal
rodičov, ktorí vlastnili salón krásy a svojmu dieťaťu
nosili obedy zabalené v zamastených papierových
vrecúškach.
..................................................................................................................................
Bol zo mňa tvrdý chlapec. Doslova najnebezpečnejší chlapec v škole. Dokonca v celom Oak Foreste.
..................................................................................................................................
Počas hodiny matematiky som zatínal päste a v tichosti som ich študoval. Snažil som sa pochopiť, že
tie dve dobité ruky boli mojou vstupenkou do sveta
uznania a moci. Môj mladší braček už nebol jediným dieťaťom, ktoré ku mne vzhliadalo.
..................................................................................................................................
Túto lekciu som si zobral k srdcu a precítil som ju
celou bytosťou, v každej bunke svojho tela. Nakoniec mi bude dobre slúžiť v nasledujúcich rokoch,
keď budem stáť pri zrode jednej z najagresívnejších
organizácií, ktoré terorizovali americkú spoločnosť.

Na druhý deň ráno ma hneď po príchode do školy obstúpili spolužiaci. Ešte včera som bol nikto, ale
cez noc môj význam narástol do impozantných roz-
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TEXT 2
– Prečítajte si nasledujúci text z knihy Romantické násilie.
– O čom uvažuje Christian vo vašom texte? Aké rozhodnutia urobí, prípadne aké zmeny nastali
v jeho živote?
– Diskutujte o texte a zamyslite sa, či by ste v podobnej situácii reagovali rovnako alebo odlišne.
Výsledok diskusie si stručne zapíšte.
– Vidíte niekde v texte prejavy rozdeľovania na „my a oni“, o ktorom sme sa rozprávali pred chvíľou?
– Ak v texte nájdete niečo, čomu nerozumiete, poznačte si to.
– Zapíšte si, čo vás v texte najviac zaujalo a pokúste sa vytvoriť stručnú osnovu textu, na základe
ktorej budete vedieť jeho obsah prerozprávať vašim spolužiakom a spolužiačkam. Na prezentáciu
budete mať len 3 minúty, preto dobre zvážte, čo chcete spolužiakom o vašom texte povedať.
S ohromujúcou rýchlosťou nindžu ma jednou rukou tlačil na zátylok, zatiaľ čo druhou mi z úst vytrhol jointa a zašliapol ho svojou nablýskanou čiernou
topánkou. Stál som ako obarený. Nemal som slov.
..................................................................................................................................
„Čo... Čo ty môžeš vedieť... A kto vôbec si, doriti? Nie
si môj otec...“ zmätene som zabrblal. Môj hlas znel
neisto. Zarastený muž s ostrými čeľusťami sa vzpriamil, pevne zovrel moje rameno a pritiahol ma k sebe.
„Ako sa voláš, synak?“ jeho hlas znel seriózne a vyrovnane. Nervózne som vykoktal: „Christian... Chris...
Picciolini“.
..................................................................................................................................
„Aké pekné talianske meno,“ povedal odrazu milým
hlasom. „Tvoji predkovia boli mimoriadni bojovníci.
Lídri. Mal by si byť na svoje meno hrdý. Vedel si, že
rímske légie, obzvlášť centúriovia, sa považujú za
jedných z najlepších bielych európskych bojovníkov v dejinách ľudstva? Choď do knižnice a pozri
sa na to. Potom príď za mnou a povedz mi, čo si sa
o sebe a o svojom veľkolepom národe dozvedel.“
..................................................................................................................................
Clark Martell. To meno som už predtým počul, pravdepodobne od Carmineho, no nevenoval som mu
veľa pozornosti. Dal som si námahu, aby som zistil
všetko, čo mi nakázal. Začal som kúskom papiera,
ktorý mi podal. Na zadnej strane bolo načmárané
slovo centúrio. Podľa prednej strany išlo o prekopírovaný leták zásielkovej služby s názvom Romantické násilie, ktorá cez poštový priečinok v Blue Islande
predávala kazety kapely Skrewdriver a inú hudbu
pre „bielych ľudí, ktorí majú guráž“. Leták opisoval
hudbu Skrewdrivera ako „hudbu vyzývajúcu do
boja a na pochod, strach naháňajúci rock and roll,
odnože white power od najlepšej bielej nacionalistickej skinhedskej kapely na Západe“. Bolo to prvýkrát, čo som sa stretol s výrazom white power.
..................................................................................................................................
Martell bol podľa oblečenia skinhed. Skinhedi nosili britské martensky, vysoké čižmy svojich otcov

pracujúcich ako robotníci v továrňach, úzke denimové džínsy alebo priliehavé nekrčivé pracovné
nohavice Sta-Pres a tenké traky. Holili si hlavy, mali
tetovania a žili v Anglicku alebo na iných miestach
v Európe, no v USA ich toľko vidieť nebolo.
..................................................................................................................................
Dozvedel som sa, že nie všetci skinhedi boli násilní,
mnoho odnoží prevzalo len hudbu a vzhľad, ale nie
nacionalistickú politiku či agresívne správanie voči
imigrantom. Tí, ktorí mali sklony k násiliu, zväčša
napádali bítnikov, gejov, študentov z vyšších vrstiev
a miestnych Pakistancov, o ktorých boli presvedčení, že im berú vysnívanú prácu.
..................................................................................................................................
„Takže Clark vyznáva... Bielu silu... Je skinhed?“ spýtal som sa a stále som nevedel, čo to presne znamená. „Hej, ale oveľa viac ako to. Je neonacistický skinhed, zachraňuje bielych ľudí pred každým, kto sa nás
snaží zničiť, ako sú Žida a negri.“
..................................................................................................................................
Martell bol pevne presvedčený o nadradenosti bielej rasy nad inými národmi. Mal po krk farbených,
ktorí sa sťahovali do pokojných bielych štvrtí, prinášali kriminalitu a brali prácu miestnym. Martell
opovrhoval drogami, pretože ich považoval za nástroj, ktorým čierni a bohatí židovskí lobisti s politickou agendou zotročovali bielych ľudí a udržiavali ich v stave poddajných hlupákov.
..................................................................................................................................
Chcel som, aby mi ľudia prejavovali rešpekt ako
Clarkovi, a to pre takú ušľachtilú myšlienku, akou
bola záchrana bielej rasy. Čím viac som o tom poslaní premýšľal, tým viac sa mi to pozdávalo.
..................................................................................................................................
Semeno vo mne začalo klíčiť. Rasistické hnutie skinhedov v USA sa práve zrodilo, jeho zrod prebiehal
priamo v mojom dvore v Blue Islande. Mohol som
sa stať súčasťou nového hnutia a prispieť k jeho
rozkvetu. A ako priekopník niečoho významného
som mohol získať Clarkov rešpekt.
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TEXT 3
– Prečítajte si nasledujúci text z knihy Romantické násilie.
– O čom uvažuje Christian vo vašom texte? Aké rozhodnutia urobí, prípadne aké zmeny nastali
v jeho živote?
– Diskutujte o texte a zamyslite sa, či by ste v podobnej situácii reagovali rovnako alebo odlišne.
Výsledok diskusie si stručne zapíšte.
– Vidíte niekde v texte prejavy rozdeľovania na „my a oni“, o ktorom sme sa rozprávali pred chvíľou?
– Ak v texte nájdete niečo, čomu nerozumiete, poznačte si to.
– Zapíšte si, čo vás v texte najviac zaujalo a pokúste sa vytvoriť stručnú osnovu textu, na základe
ktorej budete vedieť jeho obsah prerozprávať vašim spolužiakom a spolužiačkam. Na prezentáciu
budete mať len 3 minúty, preto dobre zvážte, čo chcete spolužiakom o vašom texte povedať.
Kým som dopil prvé pivo, veľký skinhed s poďobanou tvárou a tučným hákovým krížom vytetovaným na krku nastolil v miestnosti poriadok. Postavil sa v rohu obývačky a vyslovil jednoduchý výrok,
ktorý človek na konci večera vedel naspamäť. Krédo, s ktorým som žil ďalších 7 rokov života. „14 slov!“
zaburácal jeho hlas. Okamžite sa k nemu všetci
otočili. Prerušili rozhovory, aby si mohli spoločne
zakričať: „Musíme bojovať za zachovanie existencie našich bielych ľudí a zabezpečiť budúcnosť pre
naše deti.“
„Veríte v 14 slov?“ spýtal sa.
V celej miestnosti sa dvíhali ruky na pozdrav.
„Heil Hitler!“ kričali všetci jednohlasne. Aj ja som
zdvihol ruku. Periférne som vnímal Scullyho, ktorý
pôsobil znepokojene. Ja však nie. Bolo to úžasné.
Fascinovaný som tam stál a počúval ostré slova,
ktoré čoskoro budem vedieť aj zo sna recitovať.
Srdce mi búšilo ako o život.
..................................................................................................................................
Ten večer bol pre mňa veľmi intenzívny, absolútne
odlišný od všetkého, čo som dovtedy zažil. Okamžite som sa namotal. Kultúra white power ma oslovovala, i keď som vedel, že som nebol celkom ako
ostatní prítomní. Nepochádzal som z rodiny, ktorá
na tom bola zle. Nevychovávali ma v takom duchu,
aby som nenávidel ľudí, ktorí sú iní ako ja, nevyrastal som v prostredí, v ktorom sa ľudia delili na dva
proti sebe bojujúce tábory. My a oni. No srdce sa mi
rozbúšilo – ešte nikdy predtým som netúžil tak veľmi niekam patriť. Bolo to nesmierne podmaňujúce.
..................................................................................................................................
Dozrelo to vo mne, stalo sa realitou. Bolo to čierno-biele, nejestvovalo nič medzi. Už som nemohol
viac sedieť so založenými rukami, musel som sa

rozhodnúť. Postavil som sa oboma nohami na ich
stranu. Zväčša som mal pocit, že som o niečo bystrejší ako ľudia, s ktorými som sa stretával, aj keď
odo mňa často boli starší. Ľudia prítomní v tejto
miestnosti však pôsobili, že sú si vedomí toho, čo
sa vo svete deje. Videli bezprostredné ohrozenie,
v ktorom sa biela rasa nachádzala, a vzali na seba
nutnosť postaviť sa proti tejto hrozbe. Boli ochotní
položiť životy za svoje presvedčenie, hoci väčšina
bielych ľudí by nimi pohŕdala, odpísala by ich ako
obyčajný rasistický biely odpad.
..................................................................................................................................
Nechal som sa rasovou politikou celkom vyhecovať. Angažoval som sa v niečom oveľa významnejšom ako iné deti v mojom veku. Stal som sa súčasťou tajného bratstva, exkluzívnej spoločnosti, ktorá
bola natoľko nová, že ľudí na smrť desila. Bol som
tu – 14-ročný chlapec stojaci pri zrode niečoho významného, s reálnou šancou niečo ovplyvniť a ukázať svoju odvahu. Mal som poslanie. Mal som novú
rodinu.
..................................................................................................................................
Boli černosi a Mexičania – pardon, negri a smradľaví Mexikánci – naozaj až takí zlí? V mojich chabých
predchádzajúcich úvahách ani nie, ale skinhedi,
ktorí to tvrdili, boli starší a múdrejší. Boli lepšie zorientovaní a pochopili, o čo ide. Boli to oni, komu
zobrali prácu. Navyše som nebol veľmi nadšený
myšlienkou, že by sa v Blue Islande začali usídľovať
menšiny. Mohol som prispieť k tomu, aby zostal biely. Taliansky. Títo skinhedi si prešli svojím peklom.
Teraz bolo na nich, aby zachránili všetkých ostatných. Vedel som, že s mojím zápalom a nadaním by
som im mohol byť nápomocný.
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TEXT 4
– Prečítajte si nasledujúci text z knihy Romantické násilie.
– O čom uvažuje Christian vo vašom texte? Aké rozhodnutia urobí, prípadne aké zmeny nastali
v jeho živote?
– Diskutujte o texte a zamyslite sa, či by ste v podobnej situácii reagovali rovnako alebo odlišne.
Výsledok diskusie si stručne zapíšte.
– Vidíte niekde v texte prejavy rozdeľovania na „my a oni“, o ktorom sme sa rozprávali pred chvíľou?
– Ak v texte nájdete niečo, čomu nerozumiete, poznačte si to.
– Zapíšte si, čo vás v texte najviac zaujalo a pokúste sa vytvoriť stručnú osnovu textu, na základe
ktorej budete vedieť jeho obsah prerozprávať vašim spolužiakom a spolužiačkam. Na prezentáciu
budete mať len 3 minúty, preto dobre zvážte, čo chcete spolužiakom o vašom texte povedať.
Stále som z Európy dovážal cédečka white power
a predával som ich ďalej, aby som si doplnil príjmy. A tak sa vo mne začala rysovať predstava, že si
otvorím obchod s hudbou a budem sám sebe šéfom.
Mohol by som predávať nielen hudbu, ale aj plagáty, tričká, kanady, traky a iné doplnky, o ktorých
som vedel, že by si ich skinhedi a pankáči kúpili.
..................................................................................................................................
Na moje prekvapenie boli moji stáli zákazníci veľmi rozmanití. Začal som vídať gejov a Židov a postupne som pozoroval, že sa k nim správam prirodzene slušne, rovnako ako i k ostatným menšinám.
..................................................................................................................................
„Sú to dobrí ľudia,“ hovoril som si. „Nechcem im
ubližovať.“ Hovorili sme spolu o kapelách, pobavili
sme sa, vymieňali sme si historky z koncertov, na
ktorých sme boli. Udržovali sme kontakty, hoci by
som si nikdy nemyslel, že sa niečo také môže niekedy stať.
..................................................................................................................................
Nečakaná družnosť so zákazníkmi mi pripomenula
časy, keď sme sa v lete medzi mojim ôsmym ročníkom na základke a prvým ročníkom na strednej škole presťahovali do Blue Islandu. Bolo to len nedávno, a predsa sa zdalo, že to boli už roky. Keď som sa
nostalgicky zasníval, spomenul som si na to, aký neistý trinásťročný chlapec som býval a ako rád som
sa hrával a športoval s chlapcami z High Street. Bol
som súčasťou tímu, patril som medzi nich a užívali
sme si spoločnú zábavu. Chýbalo mi to. Bolo to veľmi príjemné opäť pocítiť záblesky tejto nevinnosti.
Mať priateľov, ktorým nezáleží na tom, čo vyznávaš.

Odrazu som si uvedomil, že trpkosť, v ktorej som žil,
začala slabnúť a ustupovať do úzadia. Namiesto nej
si ku mne nachádzala cestu empatia.
..................................................................................................................................
V auguste v roku 1994 a krátko pred tým, ako sa
malo narodiť naše druhé dieťa, som sa rozhodol, že
pôjdem na koncert.
..................................................................................................................................
Zatiaľ čo som si v blízkom obchodíku kupoval
pivo, Joe Rowan, hammerskín a líder kapely Nordic Thunder, bol zastrelený v potýčke s nejakými
čiernymi mládencami. Joe bol môj kamarát. Poznal
som ho niekoľko rokov a vážil som si ho. Hovorili
sme spolu po koncerte, bolo to necelých dvadsať
minút predtým, ako ho zabili. Joe bol hrdý na svoje
deti, hovoril o nich s láskou a ukazoval mi ich fotky,
ktoré nosil v peňaženke. Jeho dve deti teraz zostanú bez otca a jeho mladá žena sama a bez podpory.
..................................................................................................................................
Nemohol som viac popierať svoju rozpoltenosť
a pochybnosti o ceste, ktorou som šiel. Takýto úbohý, dochrámaný život nebol pre mňa. Pomohol som
stvoriť nekonečnú mašinériu násilia a beznádeje,
no už som na ňu viac nemohol byť hrdý. Celou cestou domov som plakal nad Joeom a jeho osirelými
deťmi. Druhá časť môjho ja však plakala nad mojimi vlastnými deťmi.
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TEXT 5
– Prečítajte si nasledujúci text z knihy Romantické násilie.
– O čom uvažuje Christian vo vašom texte? Aké rozhodnutia urobí, prípadne aké zmeny nastali
v jeho živote?
– Diskutujte o texte a zamyslite sa, či by ste v podobnej situácii reagovali rovnako alebo odlišne.
Výsledok diskusie si stručne zapíšte.
– Vidíte niekde v texte prejavy rozdeľovania na „my a oni“, o ktorom sme sa rozprávali pred chvíľou?
– Ak v texte nájdete niečo, čomu nerozumiete, poznačte si to.
– Zapíšte si, čo vás v texte najviac zaujalo a pokúste sa vytvoriť stručnú osnovu textu, na základe
ktorej budete vedieť jeho obsah prerozprávať vašim spolužiakom a spolužiačkam. Na prezentáciu
budete mať len 3 minúty, preto dobre zvážte, čo chcete spolužiakom o vašom texte povedať.
Začal som sa zbavovať svojich predsudkov. Stalo
sa tak po tej nenávisťou motivovanej vražde môjho
kamaráta a po tom, ako som zažil sklamanie z hnutia, ktoré som sám pomáhal budovať. Moje nové
skúsenosti z obchodu sa nedali zlúčiť so šírením
nenávisti voči ľudom, ktorých som kedysi chcel zničiť, a to len z princípu. Mali sme toľko spoločných
čŕt, že som nemohol s pokojným svedomím nikoho
znevažovať len na základe povrchných odlišností.
Jednoducho som už viac nevedel zdôvodniť svoje
predsudky.
..................................................................................................................................
Celú jednu tretinu života som prežúval a hltal zmes
týchto pokrivených ideológií. Teraz sa mi chcelo strčiť si prsty do krku a vyvracať to všetko do najbližšieho záchoda. Bolo mi z toho zle. Bol som ako narkoman, ktorý sa neočisťuje od heroínu, ale od sebeckej
túžby mať moc a vládnuť, závislý od čoraz väčších
dávok nenávisti, balansujúci nad priepasťou.
..................................................................................................................................
Bol som taký slepý a prehnane ctižiadostivý, že
som svojim skutočným emóciám nevenoval pozornosť a vinu som hádzal na druhých – čiernych,
gejov, Židov a všetkých ostatných, ktorí sa odo mňa
odlišovali. Pripisoval som im vinu za moje vlastné
problémy, na ktorých nemali žiadny podiel. A keďže som zúfalo potreboval dať svojmu životu neja-

ký zmysel a chcel som vystúpiť z nudnej všednosti,
žral som všetky drobky, ktorými ma kŕmili a ktoré
sa tvárili ako významné.
..................................................................................................................................
Stal som sa rovnakým, ako boli tí, z ktorých som bol
ako dieťa otrávený. A pomocou nezvládnutej nevraživosti som sa stal jedným veľkým nafúknutým
rasistickým surovcom.
..................................................................................................................................
7 rokov tvrdohlavého popierania pravdy a ľudskosti
si žiada neuveriteľné množstvo energie. Ako 21-ročný
som už nemal silu angažovať sa v neustálom boji
s vlastným svedomím.
..................................................................................................................................
Černosi a Židia nie sú zlomyseľní a ani sa ma nesnažia dostať; gejovia majú radi jeden druhého rovnako,
ako ja mám rád svoju manželku a svoje deti. Ľudia,
ktorých som bezmyšlienkovite trestal, boli v živote
obeťami rovnakých nástrah ako ja sám. Všetci sme
žili v rovnakom svete vydedencov. Hliadkovali sme
a stavali sa na odpor proti útlaku a vo svete nezmyselných úderov sme bojovali o prežitie. Ale v skutočnosti sme len chceli, aby nás ľudia prijímali a milovali takých, akí sme boli. Mali sme sa podporovať, nie
zraňovať.
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TIP PRE UČITEĽA/UČITEĽKU:
Pri aktivite „Vystúp z radu“ môžete vytvoriť aj vlastné tézy. K textom
môžete pridať aj slovník pojmov, ktorý nájdete nižšie. Prípadne si pripravte slová na tabuľu a krátko ich vysvetlite.

ZAUJÍMAVÉ POJMY K TÉME:
Paradigma minimálnej skupiny (vnútroskupinový favoritizmus)
Paradigma minimálnej skupiny – vnútroskupinový favoritizmus. V prípade „in-group“ a „out-group“ („my“
a „oni“, „svoji“ a „cudzí“) fenoménu máme tendenciu uprednostňovať vlastnú skupinu, aj v prípade, že
delenie na „našu“ a „tú druhú“ skupinu vzniká na základe nepodstatných, náhodných alebo domnelých
skupinových identít.
Empatická medzera
Teória „empatickej medzery“ vysvetľuje, ako ľudia, ktorí podliehajú ideologicky alebo nábožensky zafarbenému hodnoteniu, v konfrontačnej situácii nevedome vypínajú vlastné empatické signály. A empatia
nasmerovaná dovnútra vlastnej skupiny často zvyšuje hostilitu (nepriateľstvo) voči ľuďom, ktorí do nej
nepatria. Diváci v kine sa dokážu naplno vcítiť do hlavného hrdinu. Plačú nad jeho utrpením. A súčasne
dokážu úplne neempaticky oslavovať, keď ich hlavný hrdina zabíja „nepriateľských netvorov“. Francúzsky
sociológ Ivan Bruneau skúmal unikátnu menšinu ľudí, ktorí sa vymykali z tejto charakteristiky a dokázali
sa vciťovať do „našich“ aj do tých „druhých“. Väčšinou šlo o ľudí, ktorí v detstve zažili korektívnu (emočnú)
skúsenosť s tými druhými.
Kognitívna slepá škvrna, stereotypizácia
Čím viac si uvedomujeme a akceptujeme vlastné slepé škvrny (stereotypov, mylných predpokladov),
tým viac odolnými sa stávame voči neželanému kognitívnemu ovplyvneniu. Vytvorenie kognitívnej slepej škvrny nezávisí od faktorov ako inteligencia, kognitívna schopnosť, schopnosť rozhodovania, sebaúcta
(self-esteem), sebaprezentácia a všeobecných osobnostných čŕt.

SLOVNÍK POJMOV:
Hammerskín – rasistická americká skupina, ktorá vznikla v roku 1988 v USA.
White power – pojem, ktorý v preklade znamená Biela sila. Používajú ju rôzne nacionalistické, neonacistické či rasistické skupiny po celom svete. Zakladá sa na viere, že „biela“ rasa je nadradená ostatným
a mala by ostatným rasám vládnuť a mať špeciálne privilégiá. Ide o názor, ktorý sa zakladá na nepravdách,
predsudkoch a pseudoargumentoch.
Centúrio – pojem označuje hodnosť v armáde Rímskej ríše po roku 107 p. n. l.
Skrewdriver – anglická rasistická hudobná skupina.
Nordic Thunder – americká neonacistická hudobná skupina.
Skinhedi – subkultúra, ktorá vznikla v šesťdesiatych rokoch 20. storočia v Anglicku. Pôvodne išlo o čisto
apolitické zoskupenie. Neskôr si časť členov tejto subkultúry osvojila idey nacizmu, rasovej neznášanlivosti a dominancie „bielej“ rasy. Stále však fungujú aj skupiny, ktoré sa hlásia k pôvodným ideám a rasizmus či nacizmus odmietajú.
Nacionalizmus – ide o ideológiu, ktorá je založená na presvedčení o výnimočnosti vlastného národa, bojujúca proti cudzej nadvláde, sledujúca národné záujmy a pod.
14 slov – odkazuje na frázu, ktorú často používajú neonacisti alebo rasisti. Vymyslel ju americký rasista
David Lane (za ozbrojené lúpeže a vraždu bol odsúdený na doživotie) a vo voľnom preklade znie: „Musíme
chrániť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí.“
Blue Island – Malé mestečko (23 tisíc obyvateľov) v USA, ktoré sa nachádza neďaleko Chicaga v štáte Illinois.
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Extrémizmus
na Slovensku

TÉMY:
Znaky pravicového extrémizmu, porovnanie demokratického a autoritárskeho systému, vývoj pravicovo
extrémistickej scény na Slovensku

CIELE:
– rozpoznať nebezpečenstvo pravicového extrémizmu a jeho nenápadné prejavy, ktoré sú ohrozením
demokracie;
– analyzovať rôzne formy extrémizmu (radikálnejšiu aj miernejšiu);
– diskutovať o tom, prečo je extrémizmus nezlučiteľný s demokraciou, a to zážitkovou formou, vedúcou
k posilneniu empatie;
– analyzovať dôsledky extrémistických návrhov na fungovanie spoločnosti a na náš každodenný život;
– posilniť schopnosť argumentácie v súvislosti s témami ohrozenia demokracie.

POMÔCKY:
– vopred pripravený zoznam základných znakov demokracie, ktorý budú mať žiaci po celý čas na očiach
(powerpoint, flipchart, tabuľa…);
– pripravené a vytlačené zadania pre skupiny (Príloha).

ČAS:
45 minút

POSTUP:
1. Na začiatku sa opýtajte žiakov, aké znaky má podľa nich (liberálna) demokracia. Najdôležitejšie znaky,
ktoré žiaci pomenovali, môžete doplniť tými, ktoré ste si pripravili pred hodinou (pokiaľ by nezazneli
v diskusii). Tieto princípy demokracie budú viditeľné počas celej aktivity:
– občania ako zdroj štátnej moci;
– základné ľudské práva a slobody;
– právo voliť a byť volený;
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– rozdiel medzi „byť si rovný“ (pred zákonom) a „byť rovnaký“;
– deľba moci a kontrola moci (systém bŕzd a protiváh);
– vláda väčšiny, ale zaistené práva a postavenie menšín na občianskom princípe.
2. So žiakmi môžete diskutovať o tom, aké výhody prináša život v demokracii – rôzne slobody, ktoré majú.
Porovnajte ich odpovede so životom v autoritárskom režime.
3. Rozdeľte žiakov do skupín po 4 – 5 v jednej. Každej rozdajte jedno zadanie z prílohy. Pri väčšom počte
skupín sa zadania môžu opakovať. V jednom zadaní sú dve fotky a v dvoch dva výroky z obdobia pred
10 – 15 rokmi, t. j. obdobia fungovania strany Slovenská Pospolitosť (ktorá bola neskôr zakázaná ako
protiústavná), druhý z nedávneho obdobia, t. j. už z obdobia fungovania Ľudovej strany Naše Slovensko
(ktorá sa dostala do parlamentu). Aktéri/autori výrokov sú stále rovnakí (súčasťou zadania nie je názov
témy; tá je k dispozícii len vám, aby ste vedeli, ktorým témam sa v diskusii venovať). Súčasťou zadania
sú aj otázky, o ktorých budú žiaci a žiačky v skupinách diskutovať, pričom ich cieľom bude dohodnúť sa
na odpovedi a pripraviť si argumenty, čím sa zabezpečí diskusia a polemika v diskusii.
Hlavné témy, ktoré sú najprv známe len vám, a ku ktorým sa budete snažiť viesť žiakov v diskusii:
1. skupina: Paramilitarizmus, spochybňovanie monopolu štátu na bezpečnosť a svojvoľné vytváranie systémov spravodlivosti a teda ignorovanie prirodzenej deľ by štátnej moci v demokracii.
2. skupina: Hľadanie vnútorného nepriateľa, manipulácia strachom, ohrozovanie postavenia
menšín, narušenie občianskeho princípu. (Oba výroky patria Mariánovi Kotlebovi, prvý je z roku
2005, druhý z roku 2016.)
3. skupina: Nacionalizmus, národný vs. občiansky princíp a hľadanie vonkajšieho nepriateľa. (Oba
výroky patria Mariánovi Kotlebovi, z roku 2005 a 2014.)
4. Nechajte žiakom 10 – 15 minút na prácu v skupinách. Žiaci následne prezentujú a celá trieda o nich diskutuje. Pripravte si doplňujúce otázky, ktorými žiakov usmerňujete k uvedomeniu si základných myšlienok (nižšie) a najmä toho, prečo dané výroky/situácie nie sú zlučiteľné s demokratickými princípmi.
Zásadné sú pri tom otázky, ktoré žiakov vedú k tomu, aby si predstavili, že sa dané situácie týkajú ich
alebo ich rodín. V diskusii skúste rozviesť aj možné scenáre, ako by sa vyvíjala situácia situácia na Slovensku, ak by extrémisti pokračovali aj v činoch, nielen v slovách.

REFLEXIA:
Diskutujte o odpovediach so zameraním na témy, ktorých sa jednotlivé zadania týkali, ale zároveň objasnite základné koncepty, ktoré sú s nimi späté, a to predovšetkým vo vzťahu k základným demokratickým
princípom.

Skupina 1:
Cieľom je viesť diskusiu k témam:
– zmysel deľby moci a systému bŕzd a protiváh, ktoré zabraňujú zneužitiu moci a tiež kontrolujú
používanie násilia alebo hrozby násilia ako trestu v spoločnosti;
– úloha násilia: aj hrozba jeho využitia a zastrašovanie je dôležitou zbraňou;
– moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda iných.
Otázky:
Ako by ste vnímali prítomnosť samozvaných ozbrojených skupín v uliciach miest? V čom vidíte problém,
ak sa takéto skupiny vyhrážajú násilím bez toho, aby bola zabezpečená ich kontrola, ako je to v prípade
polície? Ako by ste sa cítili pri stretnutí naživo?
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Skupina 2:
Cieľom je viesť diskusiu k témam:
– Hľadanie vnútorného nepriateľa ako politická stratégia zviditeľňovania sa.
– Opakujúci sa scenár s rôznymi obviňovanými skupinami v histórii (Židia, Rómovia, Maďari, USA,
utečenci, moslimovia...), ktorým sú dávané za vinu neúspechy.
– Strach ako mimoriadne silná emócia, ktorá je ľahko zneužiteľná na manipuláciu.
Pri diskusii môžete vyzvať žiakov, aby uviedli príklady hľadania vnútorného nepriateľa z minulosti
(Nemecko, bývalá Juhoslávia...).
Otázky:
O akých menšinách/skupinách často hovoria politici (napríklad pred voľbami)? Prečo to robia? Ako by
ste sa cítili, keby ste boli príslušníkmi týchto menšín? Uveďte príklady z nedávnej minulosti.
Skupina 3:
Cieľom je viesť debatu k témam:
– občiansky princíp vs. národný princíp v štáte;
– izolacionizmus vs. medzinárodná spolupráca (na príklade NATO a Európskej únie v súvislosti s obdobím mieru v Európe);
– rozdiel medzi nacionalizmom a vlastenectvom (nie je zlé byť hrdým na vlastný národ, pokiaľ sa hrdosť na vlastný národ neopiera o nenávisť k iným).
Otázky:
Vyjadrujú fotky/výroky vo vašom zadaní skôr občiansky princíp alebo národný princíp? Čo rozumiete
pod frázou „boj za národ“? Myslíte si, že je to na našom území ešte stále opodstatnené?

TIP PRE UČITEĽA/UČITEĽKU:
Je dôležité dbať na to, aby bol na začiatku dostatočne prediskutovaný
význam demokracie pre každodenný život žiakov a aby pochopili
význam konceptu. Je tiež dôležité, aby sa diskusia neviazala na konkrétnych politikov, ale aby sa venovala skôr všeobecne demokratickým
a nedemokratickým princípom a myšlienkam. Aktivitu môžete využiť aj
pri hodinách dejepisu a pridať výroky a obrázky z obdobia Slovenského
štátu a hľadať paralely a na konkrétnom príklade aj dôsledky.
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PRÍLOHA
SKUPINA 1

Zdroj: https://sk.m.wikipedia.org/wiki/
Súbor:Slovenska_pospolitost_.jpg

Zdroj: http://www.naseslovensko.net/nasa-praca/nase-vlakove-hliadky-sucoraz-ziaducejsie-od-jula-hliadkujeme-na-dalsej-trati/

Opis:
Na obrázku č. 1 sú členovia Slovenskej Pospolitosti – Národnej strany v roku 2005 počas
pochodu mestom Zvolen v tmavomodrých uniformách pripomínajúcich uniformy Hlinkovej
gardy z obdobia Slovenského štátu. Na obrázku č. 2 sú členovia vlakových hliadok a zároveň
strany Ľudová strana Naše Slovensko v uniformných zelených straníckych tričkách.

Otázky:
Čo majú obrázky spoločné a v čom sa líšia po obsahovej aj po formálnej stránke?
Čo z toho je, podľa vášho názoru, v súlade a čo v rozpore so základnými princípmi demokracie?
Ide o obhajovanie alebo porušovanie základných ľudských práv a slobôd?
Pomenujte pocit, ktorý vo vás fotky zanechali a vysvetlite prečo.
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SKUPINA 2
Výrok č. 1:
„Židom, ktorí len z milosti slovenského národa žijú na našom území, až bytostne vadí všetko,
čo je slovenské, národné a kresťanské (...) Aj v minulosti pôsobili proti slovenskému národu,
jeho štátnosti a kresťanským tradíciám, a to veľmi často v pevnom spojenectve s maďarskými
šovinistami a domácimi zradcami.“
Výrok č. 2:
„Supermani v mimovládnych organizáciách, ktorí prišli z nikadiaľ, aby svojimi vyjadreniami
riadili a ovplyvňovali celú Slovenskú republiku. Zo všetkých tých zvláštnych tvárí, ktoré spája
nielen výrazný protislovenský postoj, ale aj veľmi zaujímavý fyzický, neslovanský vzhľad. (...)
Svojimi vyjadreniami, svojimi skutkami, svojimi akože charitatívnymi akciami, postupne, ale
isto, organizácie, ktoré podľa tohto nášho návrhu bude možné označiť za zahraničných agentov,
sledujú jeden jediný cieľ: deštrukciu národných štátov a likvidáciu tradičných národných
a kresťanských hodnôt v Európe.“

Otázky:
Čo majú výroky spoločné a v čom sa líšia po obsahovej a formálnej stránke?
Čo z toho je v súlade a čo v rozpore so základnými princípmi demokracie? Ide o obhajovanie
alebo porušovanie základných ľudských práv a slobôd?
Pomenujte pocit, ktorý vo vás výroky zanechali a vysvetlite prečo.

SKUPINA 3
Výrok č. 1:
„Ohrozeniu Slovenska maďarskými šovinistami nasvedčuje nielen politika SMK, ale i podpora
týchto šovinistických snáh zo strany maďarskej vlády. Ak si chceme zachovať Slovensko aspoň
také, aké ho poznáme dnes, musíme proti týmto snahám o obnovenie Uhorska rázne zakročiť,
a to čo najskôr. Kým nebude neskoro. Preto SP-NS volá po obnovení Slovenskej armády a po
vytvorení domobrany – Národnej stráže. Služba v Slovenskej armáde a v oddieloch Národnej
stráže musí byť vecou cti, pretože len presvedčený vlastenec môže byť skutočným strážcom
našich hraníc.“
Výrok č. 2:
„Chceme prispieť k vnútornému rozkladu chorého systému EÚ, zasadiť ranu Bruselskému diktátu
a radikálne reformovať Európsku úniu, a to priamo v jej centre. Našou ambíciou je bojovať za
Slovensko biele, slovenské a kresťanské všade tam, kde sa rozhoduje o našom osude, teda aj
v Európskom parlamente.“

Otázky:
Čo majú výroky spoločné a v čom sa líšia po obsahovej a formálnej stránke?
Čo z toho je v súlade a čo v rozpore so základnými princípmi demokracie? Ide o obhajovanie
alebo porušovanie základných ľudských práv a slobôd?
Pomenujte pocit, ktorý vo vás výroky zanechali a vysvetlite prečo.

37

Vnútorné
a vonkajšie
faktory
radikalizácie

TÉMY:
Vnútorné (push) a vonkajšie (pull) faktory radikalizácie

CIELE:
– pomenovať rôzne faktory, ktoré potenciálne vedú k radikalizácii a podpore extrémistických hnutí,
pričom často nejde o blízkosť názorov, ale skôr o osobné či rodinné problémy;
– reflektovať príčiny, ale aj dôsledky konkrétnych prípadov radikalizácie, založené na skutočných
situáciách;
– hodnotiť úlohu rôznych segmentov spoločnosti (napr. rodiny, školy, komunity či lokálnych politikov)
z hľadiska príčin aj dôsledkov radikalizácie mladých ľudí.

POMÔCKY:
– pripravené zadanie pre skupiny (príloha – vytlačený text popisujúci modelovú situáciu – jednu zo štyroch
ponúkaných variantov);
– flipchartové papiere a fixky pre každú skupinu.

ČAS:
45 minút

POSTUP:
1. Rozdeľte žiakov a žiačky na päť skupín, ktoré budú predstavovať päť zúčastnených strán v modelovom príbehu – radikalizujúceho sa mladého chlapca alebo dievčaťa a štyri rôzne segmenty spoločnosti.
Skupina č. 1 sa vcíti do roly mladého chlapca resp. dievčaťa, ktorý/é je v centre príbehu.
Skupina č. 2 sa vcíti do úlohy rodičov alebo rodinných príslušníkov dieťaťa.
Skupina č. 3 zaujme rolu učiteľov v škole.
Skupina č. 4 bude predstavovať susedov a ostatných členov blízkej komunity (na ulici, prípadne
v obytnom dome).
Skupina č. 5 bude zastávať úlohu zástupcov mesta/poslancov mestského zastupiteľstva.
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2. Každej zo skupín rozdajte na papieri vytlačenú jednu z ponúkaných modelových situácií (všetci dostanú rovnakú situáciu a výber je na vás). Všetky situácie sú inšpirované reálnymi životnými príbehmi
bývalých členov alebo členiek neonacistického hnutia.
Súčasťou zadania budú tieto úlohy:
Skupina č. 1 dostane za úlohu zadefinovať, čo by v danej situácii očakávali od všetkých štyroch
segmentov spoločnosti (t. j. rodiny, školy, susedov/komunity, zástupcov mesta/regiónu) z pozície
mladého chlapca alebo dievčaťa.
Skupiny č. 2 – 5 dostanú za úlohu definovať, v čom vidia zlyhanie svojho segmentu v danej situácii;
v čom vidia úlohu svojho segmentu pri riešení takýchto prípadov v realite ich vlastného regiónu/
mesta a akú úlohu by ich segment mal hrať v ideálnom prípade.
3. Umožnite žiakom a žiačkam, aby sa v skupinách vcítili do svojich rolí a diskutovali o zadaných úlohách (cca
15 – 20 minút). Svoje odpovede nech spíšu na flipchartový papier a následne ich nalepia na stenu/tabuľu.
4. Po skončení diskusie vyzvite skupiny, aby svoje výsledky prezentovali. Aby ste zachovali dynamiku
prezentácií, udržte čas maximálne 2 – 3 minúty na jednu prezentáciu. Dôležité je venovať pozornosť
hlavne konfrontácii medzi skupinou č. 1 a ostatnými skupinami a zamerať diskusiu na podobnosti resp.
rozdiely v odpovediach žiakov.
5. Na záver môžete odhaliť, že ide o skutočné príbehy.

REFLEXIA:
Diskutujte so žiakmi podľa toho, akú situáciu ste vybrali:
Situácia 1: Diskutujte o témach frustrácie, odcudzenia, pocitu chýbajúceho zmyslu života a vzbury proti
autoritám. Snažte sa o uvádzanie konkrétnych príkladov zo života žiakov a žiačok.
Situácia 2: Diskutujte o kríze identity, odcudzení, zmätenosti prameniacej z dvoch (podľa všetkého) súperiacich identít, samote, chýbajúcom zmysle života... Snažte sa uvádzanie konkrétnych príkladov zo života
žiakov a žiačok.
Situácia 3: Diskutujte o potrebe komunity, niekam patriť, kamarátstve, pocite spolupatričnosti a potrebe
rešpektu.
Situácia 4: Diskutujte o pocite moci a kontroly, potrebe nájdenia spoločného cieľa a zmyslu konania, o poslaní
a pocite dobrodružstva.
Záverečné otázky na reflexiu:
V čom spočíval, podľa vás, problém v modelovej situácii? Viete identifikovať príčiny, ktoré spôsobili daný
problém?
V ktorom momente a prečo sa extrémistická ideológia zdala byť ideálnym riešením pre problémy osoby v modelovej situácii? Viete identifikovať, v čom spočíva problém takéhoto riešenia?
Aké potenciálne dôsledky môže mať daná situácia v reálnom živote – s prihliadnutím na rodinné prostredie, školu, susedstvo či väčšiu komunitu/mesto/spoločnosť?
Stretli ste sa vo svojom okolí s príbehom, ktorý sa podobá na niektorú z modelových situácií?
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TIP PRE UČITEĽA/UČITEĽKU:
Keďže všetky štyri situácie sú inšpirované skutočnými životnými
príbehmi bývalých neonacistov, diskusiu so žiakmi je možné rozšíriť
aj o témy súvisiace s motiváciami k odchodu z extrémistických hnutí:
Situácia 1 – inšpirované Christianom Picciolinim, USA
https://dennikn.sk/465028/keby-stretol-baletku-bol-by-mozno-baletkou-stretol-nenonacistu/
http://ciernalabut.sk/1825/proti-neonacizmu-bojuje-vlastnym-pribehom-osmich-rokoch-hnutie-opustil/
https://domov.sme.sk/c/20449679/byvaly-skinhed-milovat-svoju-krajinu-neznamena-nenavidiet-ostatnych.html
Situácia 2 – inšpirované Angelou King, USA (zdroje len v angličtine)
http://www.bbc.com/news/magazine-40779377
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4286678/Former-skinhead-Angela-King-converted-life-hate.html
Situácia 3 – inšpirované Robertom Örellom, Švédsko (zdroje len v angličtine)
http://www.news.com.au/lifestyle/health/how-a-neonazi-got-out-ofswedens-most-powerful-white-supremacy-group/news-story/9cdd3ba71e663278a3571d26a9fe2014
https://www.youtube.com/watch?v=CNIgKsb1QbA
Situácia 4 – inšpirované Tomom Olsenom, Nórsko
https://dennikn.sk/267457/bol-som-nacek-ktory-pohrdal-negramikym-mi-jeden-nepomohol/
http://ciernalabut.sk/215/byvaly-neonacista-ukazal-som-cernochovisvastiku-na-hrudi-ale-on-sa-len-usmial-a-poprial-mi-na-zdravie-toma-zmenilo/
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SITUÁCIA 1

14-ročný chlapec vyrastá v kompletnej rodine s rodičmi, ktorí ho majú veľmi radi. Kvôli tomu, aby
mu zabezpečili čo najlepší životný štandard, však obaja celé dni pracujú. Chlapec sa tak má po
materiálnej stránke dobre, chýba mu však niekto, kto by sa mu venoval a zaujímal sa o neho. Keď
sa jedného dňa náhodou spozná so skupinou o niečo starších chlapcov, ktorí ho vezmú medzi
seba, prvýkrát v živote má pocit, že sa o neho niekto zaujíma a chlapci sa preňho stávajú autoritou, ktorá mu u rodičov chýbala. Vzhľadom na jeho nízky vek nerozumie politickým názorom
a motiváciám, s ktorými chlapci súhlasili, vzhľadom na dôveru k nim ich však nespochybňuje
a postupom času ich aj preberá za svoje, a to napriek tomu, že sú čím ďalej, tým viac násilné
a agresívne voči istým skupinám.

SITUÁCIA 2

13-ročné dievča žije v silno konzervatívnej a nábožensky založenej rodine. Rodičia jej od malička vštepovali tradičné hodnoty a vychovávali ju v silno kresťanskom duchu. Ako však začína
dospievať, čoraz viac si uvedomuje, že ju priťahujú osoby rovnakého pohlavia. Vzhľadom na
hodnoty, aké vyznávajú jej rodičia, si však uvedomuje, že je to v ich rodine neprijateľné, a tak sa
k tomu nikomu nepriznala. Kvôli posmeškom od spolužiakov v škole, že je iná, sa čoraz viac uzatvára do seba a hnev na okolie sa v nej hromadí. Postupne zistí, že násilie a agresivita jej poskytujú možnosti, ako sa nahromadeného hnevu efektívne zbaviť a zároveň jej poskytujú pocit moci
a kontroly, ktorá jej v živote dlhodobo chýbala. Spolu s jej kamarátmi začína napádať ostatných,
ktorí sa im smiali, pretože pre ňu to bol najlepší spôsob na to, aby zakryla, kým v skutočnosti je.

SITUÁCIA 3

Osamelý 14-ročný chlapec vyrastá v malom mestečku, ďaleko od hlavného mesta, v ktorom sa ľudia
navzájom poznajú. Veľa cudzincov však do týchto končín nechodí. V televízii však neustále vidí
zábery, ktoré ukazujú, ako ľudia najrôznejších vierovyznaní, rás či národností neustále utekajú
pred vojnou na opačnom konci sveta a masovo prichádzajú práve do krajiny, v ktorej žije. Neistota a strach, ktoré pociťuje, sa odráža v témach, ktoré ho začínajú zaujímať – severská mytológia,
potreba byť silný a mužný, ochraňovať svojich. Kvôli tričku so symbolikou, ktorej síce úplne nerozumie, ale ktorá mu dáva pocit sily a odvahy, si ho na ulici všimne skupina o niečo starších chlapcov, ktorých, vzhľadom na ich odev, evidentne spája pocit, že je potrebné byť neustále pripravený
na ochranu svojej vlasti. Až v ich spoločnosti konečne cíti, že je medzi svojimi, ktorí chápu jeho
myšlienky a obavy a ktorí mu dávajú pocítiť, že aj on je súčasťou komunity, a hlavne dávajú zmysel
jeho obavám a starostiam. Spoločne začnú diskutovať o tom, ako svoj národ ochrániť, a teda začnú
čoraz agresívnejšie vystupovať proti tým, ktorí do ich predstavy národa nezapadajú.

SITUÁCIA 4

PRÍLOHA

13-ročný chlapec z rodiny zo strednej triedy má vo svojom okolí veľa kamarátov, s ktorými trávi
voľný čas a s ktorými sa občas v miestnej krčme pobije s chlapcami zo susednej dediny. Za svoje
bitkárske schopnosti si vyslúžil uznanie dokonca aj od viacerých starších spolužiakov, a to aj od
príslušníkov lokálnej neonacistickej skupiny, ktorí ho za jeho schopnosti chvália. Čím viac sa s nimi
baví, tým viac sa začína oboznamovať s ich názormi a myšlienka nepriateľstva k imigrantom mu nie
je až taká cudzia, keďže sa mu nepáči ani to, že do ich dediny neustále chodia otravovať chlapci z tej
susednej dediny. Keď ho raz za jednu bitku zavrú na pár týždňov do väzenia, začína dostávať správy
plné uznania od členov neonacistických skupín z celej krajiny, a čím viac sa z neho stáva osoba rešpektovaná v týchto kruhoch, čím viac ho ľudia na ulici spoznávajú a chvália ho za ochranu krajiny
pred cudzincami, tým odvážnejším a agresívnejším vo svojom správaní sa stáva.
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Občianska
angažovanosť

TÉMY:
Občianska angažovanosť, pomenovanie spoločenských problémov a návrhy ich riešení, konštruktívne
riešenia vs. slepá ulička fašizmu.

CIELE:
– pomenovať a analyzovať spoločenské problémy;
– upozorniť na vnímanie problémov cez optiku bývalého neonacistu;
– zlepšiť zručnosti vo vyhľadávaní informácií a ich spracovaní.

POMÔCKY:
– kancelársky papier, perá;
– laptop alebo inteligentný telefón/tablet s prístupom na internet v každej skupine;
– vytlačené podklady k jednotlivými aktivitám;
– tabuľa alebo flipchart.

ČAS:
90 minút

POSTUP:
1. Posaďte sa do kruhu a vysvetlite žiakom, že sa dnes budete rozprávať o problémoch, ktoré trápia ľudí na
Slovensku. Začnite jednoduchou diskusiou. Pýtajte sa na problémy, ktoré vnímajú oni, ich rodičia a priatelia (ak odpovede neprichádzajú, dajte im minútu na diskusiu vo dvojici). Spomenuté problémy zapíšte na
tabuľu (okolo každého zapísaného slova nechajte priestor pre dopisovanie ďalších poznámok).
2. Vyzvite žiakov, aby hlasovali za problémy, ktoré považujú za najzásadnejšie. (Hlasovanie prebieha tak,
že každý/á môže priradiť tri hlasy.) Vyhodnoťte hlasovanie a označte tri až päť problémov (odporúčame
tri pri triede do 15 študentov, štyri pri triede do 20 študentov a päť pri triede do 30 študentov), ktoré
dostali najviac hlasov.
3. Opäť si sadnite do kruhu a pýtajte sa na príčiny a riešenia problémov, ktoré trieda vybrala ako tie najdôležitejšie. Môžete pritom použiť naratívny prístup (Príloha č. 1). Odpovede stručne zapisujte na tabuľu
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alebo flipchart k už zaznačeným problémom. Na záver diskusie poďakujte za diskusiu a stručne zhrňte
výsledky diskusie.
4. Povedzte žiakom, že o chvíľu budete pokračovať v hľadaní riešení, ale ešte predtým sa pozrite na príklady vyjadrení, ktoré hovoria o problémoch, dôvodoch a riešeniach z knihy Romantické násilie od Christiana Piccioliniho. Prečítajte žiakom vyjadrenie A a opýtajte sa, čo si o tom myslia. Môžete sa pýtať tieto
otázky: Pripomína vám to nejakú situáciu zo Slovenska? Ak áno, akú? Aké by mohli byť dôsledky takéhoto
riešenia? Následne prečítajte študentom vyjadrenie B a zopakujte otázky.
Vyjadrenie A: „Myslím, že všetkých teplošov treba odpratať do Mexika a vyhodiť ich do vzduchu
zároveň so všetkými Mexičanmi.
Vyjadrenie B: Opovrhujem Židmi z jedného konkrétneho dôvodu. Korumpujú spoločnosť svojimi
nenávistnými klamstvami. Židovskí paraziti s nami manipulujú a ovládajú našu vládu, bankový systém
a médiá. Neznášam Židov z rovnakého dôvodu, pre ktorý ich nenávidela a odmietala každá civilizácia
za posledné tri tisícročia. Nakazia a zabijú všetko zdravé, čoho sa dotknú.
5. Vysvetlite žiakom, že tieto výroky ste im prečítali preto, že sa dnes na internete môžu stretnúť s rozličnými názormi a vyjadreniami. Mnohé sa týkajú problémov, ktoré sú významné, ale stáva sa, že ich
príčiny a riešenia sú vysvetľované nepravdivo. Preto je dôležité, aby si pri hľadaní informácií dávali
pozor na to, z akého zdroja pochádzajú. Následne im povedzte, že si hľadanie informácií vyskúšajú
v ďalšom kroku aktivity.
6. Vysvetlite, že najbližších 30 minút budú žiaci pracovať v skupinách (3 – 5 členov v jednej, podľa veľkosti
triedy). Rozdeľte ich a požiadajte, aby si pripravili laptop alebo inteligentný telefón/tablet s prístupom na
internet. Medzitým napíšte na papieriky vybrané problémy z úvodnej diskusie. Každá skupina si vyžrebuje jeden problém a ich úlohou bude nájsť možné riešenia problémov s pomocou internetu počas 30 minút.
Každá skupina bude mať k dispozícii pomôcku (príloha č. 2 – pracovný list so zadaniami).
7. Upozornite ich, že hľadať môžu kdekoľvek. Môže ísť o webstránky, ale aj o stránky/kontá v rámci sociálnych sietí. Zároveň študentom povedzte, že po aktivite bude mať každá skupina dve minúty na
stručnú prezentáciu informácií, ktoré na internete objavili.

Pozn.: V prípade väčšieho počtu skupín môžete prezentáciu urobiť aj formou „výstavy“. Každá
skupina vytvorí poster k vybranému problému a tie sa potom umiestnia na rôznych miestach
v triede.

8. Po práci v skupinách každá prezentuje svoje výsledky.

REFLEXIA:
Posaďte sa opäť do kruhu a reflektujte aktivitu cez nasledovné otázky. Vyhraďte si na diskusiu minimálne
15 minút.
Ako ste sa cítili počas aktivity? Čo sa vám páčilo pri diskusii o problémoch a riešeniach? A čo vás hnevalo?
Ako ste vnímali vyjadrenia z knihy Romantické násilie?
Ako sa vám pracovalo pri hľadaní na internete v skupine? Bolo to náročné? Často vyhľadávate informácie na internete? Skúšate si nejako preverovať informácie, ktoré na internete nájdete?
Ktoré problémy, príčiny a riešenia, o ktorých sme sa rozprávali, sú pre vás osobne dôležité?
Veríte, že by ste sami mohli prispieť k vyriešeniu nejakého problému?
V čom vám aktivita môže pomôcť v reálnom živote? Vedeli by ste uviesť reálne príklady? Máte pocit, že
o týchto témach je potrebné hovoriť v škole viac? Ak áno, akou formou?
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PRÍLOHA 1
NARATÍVNA SKUPINOVÁ METÓDA AKO NÁSTROJ PREVENCIE
PRAVICOVÉHO EXTRÉMIZMU A NENÁVISTI ZAMERANEJ
VOČI SKUPINÁM
Čo chápeme pod pojmom „naratívny“?
Naratívny, resp. narácia alebo tzv. story-telling je rozprávanie príbehov založených na osobnej skúsenosti.
Naratív sa odlišuje od argumentácie/diskusie založenej na názoroch.
Rozprávanie o zažitých skúsenostiach privedie rozprávača k reflexii vlastnej skúsenosti; skúsenosť reflektuje spoločne s poslucháčmi/poslucháčkami. Reflexia skúsenosti má potenciál zmeniť postoje či správanie ovplyvnené týmito skúsenosťami.
Pri použití naratívnej metódy sa zamerajte na skúsenosti z prvej ruky. Ak účastníci/čky používajú všeobecné tvrdenia alebo ničím nepodložené názory, vyzývajte ich k tomu, aby hovorili o vlastných, osobných
zážitkoch a príbehoch, ktoré majú. Vždy sa snažte viesť diskusiu tak, aby v nej zaznievali príbehové, t. j. naratívne vstupy od účastníkov/čok a nie všeobecné tvrdenia, ktoré sa netýkajú osobných zážitkov žiakov.
Pri použití naratívnej metódy hrá významnú úlohu aj facilitátor/ka. Aby však bola jeho/jej úloha skutočne
nápomocná, mal/a by sa riadiť nasledujúci odporúčaniami:
– postoj facilitátora/ky: úctivý, otvorený a kritický;
– facilitátor/ka neskrýva svoje stanovisko – účastníci/čky aj tak majú predstavu o tom, čo si myslí;
– ak účastník/čka prezentuje názor, že nemá rád určité skupiny ľudí (napr. Rómov, utečencov, gayov,
Židov a pod.), facilitátor/ka môže zareagovať napr. takto:
– „nesúhlasím síce s tvojím názorom, ale chcem počuť tvoje osobné skúsenosti, ktoré ťa priviedli
k tomu, že si myslíš a cítiš práve toto“;
– facilitátor/ka má byť zvedavý/á a otvorený/á vypočuť si príbehy a názory ľudí. Nesúdi ich kvôli
ich postojom či správaniu (aj keď s nimi môže nesúhlasiť alebo ho/ju môžu šokovať).

Všeobecné podmienky pri použití naratívnej (skupinovej) metódy:
– bezpečné miesto pre rozprávanie a vytvorenie pocitu vzájomnej dôvery;
– dobrovoľná účasť;
– pocit úcty a rešpektu medzi účastníkmi/čkami a facilitátorom/kou.

Prečo použiť naratívnu skupinovú metódu v triede?
V skupinách žiakov často dochádza k polarizácii ich názorov na rozličné témy. V kolektíve sa tak vytvára skupina, ktorá pri debate o téme prezentuje silné až útočné nesúhlasné stanovisko, skupina, ktorá má
opačný názor, teda razantne presadzuje súhlasné stanovisko, ako aj skupina nerozhodnutých, ktorí nevedia, na ktorú stranu sa majú prikloniť, alebo pre nich daná téma nie je zaujímavá. Je preto dôležité umožniť žiakom precítiť postoje iných (napr. v rolovej hre), nielen v takto polarizovanom kolektíve. Cieľom je,
aby sa študenti vcítili do roly toho druhého, reflektovali svoje osobné zážitky a empaticky počúvali názor
druhej strany.
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Začleňte naratívne prvky do diskusií v triede, aby ste:
– vytvorili vzájomný rešpekt a preukázali osobný záujem;
– vyvolali empatiu a podporili zmenu perspektívy;
– podnietili ľudí k tomu, že sa budú viac a pozornejšie navzájom počúvať;
– ukázali, že predsudky a stereotypy máme všetci;
– spochybnili rasistické a pravicovo-extrémistické postoje;
– aby si účastníci/čky uvedomili dôsledky diskriminácie, násilia či nenávisti zameranej voči skupinám a pod.;
– primäli skupinu k tomu, aby zasiahla – teda aby účastníci/čky pomohli facilitátorovi vo vyhrotených situáciách, ktoré pri diskusii môžu nastať.
Použitie naratívnej metódy v skupine buduje dlhodobé pozitívne vzťahy medzi účastníkmi/čkami a facilitátorom/kou, zároveň umožňuje viesť hlbokú diskusiu o konfliktoch a polarizácii v skupine, pričom
poskytuje priestor na výmenu skúseností medzi účastníkmi/čkami a zabezpečuje to, že sa účastníci/čky
vcítia do svojich rolí a sú osobne zaangažovaní/é (nie je to len hra).

Zdroj:
Metodiky programu Školy za demokraciu (vydalo Centrum komunitného
organizovania v roku 2017, viac info na www.niot.sk).
Romantické násilie – spoveď Amerického skinheda (Christian Picciolini,
vydala Nadácia Petit Academy, 2017).
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PRÍLOHA 2
PRACOVNÝ LIST PRE PRÁCU V SKUPINÁCH
Nájdite minimálne 2 články na internete, ktoré sa venujú vášmu problému a jeho riešeniam. Zapíšte názov
stránky a autora. Zapíšte si aj to, akým spôsobom ste článok na internete našli. Poznačte si, či nájdenej
stránke veríte alebo neveríte a skúste to vysvetliť.

Aké riešenia ste v článkoch našli? Stručne si ich poznačte.

Nájdite minimálne dve organizácie alebo jednotlivcov, ktoré sa venujú problému a jeho riešeniu. Zapíšte
názov organizácie alebo jednotlivca. Zapíšte si aj to, akým spôsobom ste ich na internete našli. Poznačte
si, či nájdenej stránke veríte alebo neveríte a skúste to vysvetliť.

Aké riešenia ste v ich návrhoch našli? Stručne si ich poznačte.
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Človek v ohrození je nezisková, mimovládna organizácia
postavená na hodnotách humanizmu, slobody, rovnosti
a solidarity s cieľom pomáhať pri vytváraní otvorenej,
informovanej a angažovanej spoločnosti, zodpovednej
k problémom doma i v zahraničí.
Od roku 2004 realizuje projekty globálneho vzdelávania
vo formálnom a neformálnom vzdelávaní. Školám
poskytuje bohatý výber publikácii, dokumentárnych
filmov a metodických príručiek, ktoré pomáhajú mladým
ľuďom lepšie rozumieť sebe a svetu, ktorý sa rýchlo
mení a globalizuje a podporiť ich v tom, aby sa aktívne
podieľali na pozitívnych zmenách.
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