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Úvod
Napriek tomu, že mladí ľudia nezažili žiadny z pravicových alebo ľavicových autoritárskych
režimov, ich podpora extrémnejších riešení problémov je pomerne výrazná. Krízové obdobia v dejinách ľudstva ukázali, že práve počas nich rastie aj podpora extrémistických hnutí.
Netreba pritom zabúdať, že súčasná mládež vyrastá v prvej globálnej hospodárskej kríze
v období po druhej svetovej vojne. Čo je o dôvod viac, prečo by mala byť mládeži venovaná
zvýšená pozornosť.
Výskum otvorenosti slovenskej verejnosti ideám pravicového extrémizmu v roku 2012 potvrdil, že v Slovenskej republike máme 4 % obyvateľov, ktorí zdieľajú ultrapravicové myšlienky a súčasne prejavili ochotu podporiť politické strany ponúkajúce radikálne riešenie
svojimi hlasmi vo voľbách. Súčasne máme aj 7 % obyvateľov, ktorí zdieľajú myšlienky charak¬teristické pre pravicový extrémizmus a sú ochotní podporiť ich aktívnou účasťou na zhromaždeniach občanov. Obidva prípady sa vzťahujú aj na mladých ľudí, ktorí sú predmetom
výskumu a na ktorých sa sústreďuje táto publikácia.
Základné otázky, ktoré v nej nájdete zodpovedané, sú: Naozaj rastie vo verejnosti podpora
myšlienok pravicového extrémizmu? Je naozaj pravda, že mladí ľudia tolerujú extrémizmus
viac? Ako vníma Rómov slovenská spoločnosť? Vnímajú ich mladí ľudia inak?
Informácie, uvedené v tejto publikácii, pochádzajú z výskumu IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, ktorý niesol názov Otvorenosť mladšej a staršej generácie Slovenska k radikálno-extrémistickým hnutiam. Pre IUVENTU ho zabezpečoval Ladislav Macháček v rámci
národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax1. Publikácia, ktorú držíte v rukách,
sumarizuje hlavné zistenia spomínaného výskumu. Pre viac informácií vám odporúčame
siahnuť po výskume v plnom znení, ktorý je dostupný na webovej stránke www.dataarchiv.
sk.

1

Podrobnosti o národnom projekte KomPrax – Kompetencie pre prax sú dostupné
na webovej stránke IUVENTY: www.iuventa.sk.
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1	O VÝSKUME
1.1

Predmet výskumu

Predmetom výskumu je otvorenosť občianskej verejnosti voči pravicovému extrémizmu a jej sociálnej vzdialenosti k menšinám. Špecificky sa výskum zameral na mládežnícky
segment vo veku od 16 do 26 rokov. Pre rozličné účely boli vo výskume použité vekové zoskupenie od 16 do 30 rokov, od 16 do 17 rokov, od 18 do 25 rokov a od 26 do 29 rokov.

1.2

Ciele

Výskum identifikoval mieru rizika pravicového extrémizmu na Slovensku a pomenoval aj
ohrozené cieľové skupiny. Ak budete čítať ďalej, dozviete sa ešte:
●
●
●
●
●

či na Slovensku je v porovnaní s Českou republikou (tam to je 2,5 %) viac alebo menej
obyvateľov, ktorí zdieľajú ultrapravicové myšlienky, ktoré podporia aj vo voľbách,
či na Slovensku sú ľudia, ktorí zdieľajú myšlienky charak¬teristické pre pravicový extrémizmus a sú ochotní podporiť aj politické strany, ktoré ich šíria (v ČR ide o 6 % populácie),
ktorá skupina občanov SR predstavuje cieľovú skupinu z hľadiska boja demokratickej
spoločnosti proti pravicovému extrémizmu,
ktoré rizikové skupiny vykazujú vyššiu mieru sociálnej vzdialenosti k odlišným rasám
a národnostiam, ale aj voči homosexuálom.
či Rómov vníma slovenská spoločnosť ako najproblematickejších.

1.3 	Výskumné metódy a výskumná vzorka
Všetky kroky výskumu prebehli v roku 2012. Základnou metódou pre zber informácií bol sociologický dotazník. Keďže jedným z cieľov bolo porovnať výsledky Slovenska a Česka, výskumníci využili dotazník z obdobného výskumu v ČR, s cieľom overiť, či v ČR a SR existuje
podobná situácia v oblasti sociálnej vzdialenosti verejnosti k menšinám a otvorenosti k pravicovému oportunizmu.
Ďalším pilierom výskumu bol kvantitatívny výskum v podobe inklinácie troch skupín obyvateľstva ku krajnej pravici: slovenskej mládeže vo veku od 15 – 25 rokov, ďalej ekonomicky aktívnej generácie slovenskej populácie vo vekovom rozmedzí od 30 do 60 rokov, a nakoniec
ekonomicky neaktívnej generácie vo veku 60 a viac rokov.
Z týchto troch skupín sa o svoje názory celkovo podelilo v dotazníku 761 respondentov. Ich
výber bol vykonaný na základe voľného kvótového výberu, v poslednom kroku s využitím
metódy náhodného výberu. Následne každý anketár získal parciálny rozpis respondentov.
Ich úlohou bolo náhodným spôsobom vyhľadávať osoby pre výskum, pričom kontrolovanými znakmi u respondentov boli: pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť a veľkosť bydliska a kraj
SR. Následne sa uskutočnil terénny zber dát pomocou techniky riadeného rozhovoru s priebežným záznamom získaných odpovedí do štandardizovaných sociologických dotazníkov.
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2. AKÉ MYŠLIENKY U NÁS
PREVLÁDAJÚ
Byť prívržencom pravicového extrémizmu2 (príp. ultrapravice) vlastne znamená veriť, že
príslušnosť k národu alebo rase určuje hodnotu a kvalitu človeka. Títo ľudia veria, že ich
vlastné etnikum, rasa či národ, majú väčšiu hodnotu než tie iné, cudzie.
Odrazovým mostíkom pre kvantitatívne skúmanie otvorenosť slovenskej verejnosti voči
ideám ultrapravice bolo zaradenie respondentov výskumu do škály, ktorá pôvodne obsahovala 8 dimenzií. Tie boli obohatené o jednu dimenziu – neznášanlivosť voči maďarskej
menšine, keďže slovensko-maďarské spory sú dlhodobo témou ultrapravice.
Spomínaná škála (tak, ako ju môžete vidieť v tabuľke č. 1, pozostáva zo 17 výrokov. K týmto výrokom mali respondenti možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas prostredníctvom
4-bodovej škály (4 – úplne súhlasím, 3 – skôr súhlasím, 2 – skôr nesúhlasím, 1 – vôbec nesúhlasím).

2

Pod extrémizmom rozumieme označenie krajnej pozície v rámci politického spektra. Politický extrémizmus (pravicový, ľavicový, náboženský) je podľa výskumu v súčasnosti relevantný iba ako pravicový extrémizmus, ktorý v sebe zahŕňa spektrum od nacionalistických až po pravicovo extrémistické
subjekty, všeobecne nazývané krajná pravica (ultrapravica).
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Tabuľka č. 1: Dimenzie a indikátory – výroky na hodnotenie respondenta.

Pod výsledky zberu dát sa podpísala aj politicko-spoločenská situácia, počas ktorej k zberu
dochádzalo. Blížili sa totiž voľby, čo je obdobie, keď sa do popredia dostávajú témy spojené
s homosexuálmi a menšinami. Výsledky však je možné zhrnúť nasledovne:
Verejnosť sa nestotožnila s:
nevraživosťou k cudzincom („Cudzinci sú len zdrojom kriminality a všemožných problémov.“)
● antisemitizmom („Na Židoch je niečo zvláštne a divné a veľmi sa k nám nehodia.“, „Židia
majú príliš veľký vplyv na chod ekonomiky a fungovanie nášho štátu.“)
●
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Respondenti prevažne nesúhlasili s iba jedným z výrokov v dimenziách:
●
●
●

rasizmu („Životy niektorých národov a etnických skupín sú kvôli svojej zaostalosti a necivilizovanosti menej hodnotné ako životy nás Európanov“),
homofóbia („Homosexuáli predstavujú pre budúcnosť národa nebezpečenstvo a v našej
spoločnosti tak nemajú čo robiť“)
a neznášanlivosti voči Maďarom („Občania SR maďarskej národnosti by na verejných
miestach, ako sú úrady a ďalšie štátne inštitúcie, mali hovoriť iba po slovensky“).

Ak by sme teda mali kategorizovať pozadie, ktoré určovalo výber dimenzií a pod ktoré spadá
aj čo najväčšie množstvo označených ideí pravicového extrémizmu, zistili by sme, že pomer
zistený v Českej republike a na Slovensku je rozdielny. Kým v Česku dominujú 4 faktory (obmedzenie vplyvu odlišnosti, selektivizmus, elitárstvo, kolektivizmus), ktoré zastrešujú 57 %
rozptylu odpovedí, na Slovensku nachádzame až 6 faktorov
Ako presne vyzerali výsledky za SR, sumarizuje graf č. 1, ktorý uvádza percentuálnu podporu jednotlivých faktorov. Dve témy (dimenzie) získali intenzívnu podporu: nacionálny elitarizmus 77 % a anticigánismus 66 %. V ďalších témach, môžeme vidieť vyššie spomínanú
podporu iba druhého z dvojice výrokov, ktoré dosiahli tieto percentá: antisemitizmus (41 %),
kolektivizmus (39 %), homofóbia (34 %), autoritárstvo (26 %).
Graf č. 1: Hodnotenie výrokov slovenskou populáciou.

Ak rozdelíme respondentov podľa intenzity podpory ultrapravicových myšlienok, získame
prehľad o troch skupinách:
Respondenti s odporom k ideám ultrapravice. Tvorilo ju približne 16 % opýtaných. Títo
respondenti s väčšinou výrokov nesúhlasila.
Respondenti so súhlasom s niektorými ideami ultrapravice (71 %). Táto skupina je najširšia a zahŕňa spektrum, od tých, ktorí skôr súhlasia s jedným až dvoma výrokmi až po
tých, ktorí skôr súhlasí so všetkými výrokmi alebo rozhodne súhlasí s polovicou z nich. Ak
hovoríme o súhlase, myslí sa tým schvaľovanie nejakých tém. Nejde teda o súhlas s celým
komplexom ideí.
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Respondenti súhlasiaci s ideami ultrapravice ako celkom (13 %). Táto riziková skupina
pochádza najmä z malých obcí do 2 000 obyvateľov (58 % z nich).

3. PODPora v politickej rovine
Súhlas s ideami extrémistov je síce závažná vec, ale nemusí sa ešte preklopiť do roviny činov.
Niekto napríklad môže mať negatívne názory na iné skupiny obyvateľstva, neznamená to
ešte, že s nimi príde do konfliktu inak, ako napríklad vo verbálnej rovine. Preto bola respondentom v rámci prieskumu položená aj otázka, ako sú ochotní aktívne prejaviť svoje názory.
Následne sa vyformovali tri skupiny:
Tí, ktorí by zvolili variant „Iba hlasom vo voľbách“ pre politickú stranu presadzujúcu aj ich
názory, ale inej aktívnej účasti na jej aktivitách. Túto skupinu tvorilo približne 22 % respondentov.
Tí, ktorí zvolili kategóriu „Aktívna účasť“. Ide o respondentov, ktorí by takú politickú stranu
podporili na demonštrácii/pochode ulicami alebo pomocou pri distribúcii letákov, aktívnym
členstvom v politickej strane či účasti na akciách, ktorých cieľom je v postihnutých lokalitách nastoliť poriadok (ak treba aj silou, 54 % respondentov).
Tí, ktorí by takúto politickú stranu neboli ochotní podporiť „nijako“ .
Iba pre porovnanie, ktoré je znázornené aj na grafe č. 2, Slováci prezentujú aktivistickejší
prístup než českí susedia. Kým v SR nadpolovičná väčšina respondentov (54 %) je ochotná
aktívne podporiť stranu, ktorá ponúka rázne riešenia, v ČR nájdeme iba 38 % Čechov, ktorí
by boli ochotní spraviť to isté.
Graf č. 2: Podpora politickej strany s radikálnymi riešeniami v SR a ČR.
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4. Kto bol vlastne týmto
	ideám otvorený?
Odpoveď, kto je otvorený ideám pravicového extrémizmu, je zároveň aj odpoveďou na otázku, kto predstavuje značnú rizikovú skupinu, ktorá jedného dňa môže za istých okolností
podporiť aj extrémistické politické strany.
Ukázalo sa, že z celku skúmanej populácie súhlasí s myšlienkami ultrapravice 13 % respondentov (4 % vo volebnej rovine, 7 % v rovine volebnej a aktivistickej a 2 % iba v rovine ideovej).
Vidieť to môžeme na grafe č. 4.
Ak si túto skupinku rozložíme podľa veku, zistíme, že ,,najaktívnejších“ ľudí nájdeme vo vekovej skupine 15 až 29 rokov, ktorá vykazuje najvyššiu, až 18 % pripravenosti podporiť extrémistov politicky (teda hlasovaním vo voľbách za strany ponúkajúce extrémne riešenia) alebo aj občiansky svojou účasťou na zhromaždeniach, často s násilníckym podtónom. Druhé
najväčšie zastúpenie priaznivcov nájdeme vo vekovej skupine nad 65 rokov, teda u ľudí na
dôchodku. Najmenej aktívnych ľudí pochádzalo z dvoch vekových skupín 34 – 44 rokov a 35
až 59 rokov.
Graf č. 3: Aktívne formy podpory pravicového extrémizmu u skupiny s kompletným
súhlasom s ideami ultrapravice.
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Graf č. 4: Vekové rozloženie skupiny kompletne súhlasiacej s ideami ultrapravice.

Vráťme sa ale k pôvodnej škále súhlasu – nesúhlasu s ultrapravicovými ideami a pozrime sa
naňho z pohľadu vekových skupín. Zachytáva ich tabuľka 2, ktorá ukazuje, že
1. súhlas s ideami ultrapravice ako celkom je najvyšší práve u mladých ľudí vo veku
16-17 rokov.
2. v kategórii súhlas s niektorými ideami ultrapravice, t. j. napríklad s rasistickými alebo antirómskymi postojmi, síce dominuje veková skupina 40 a viac ročných, no vysoké percentá
nachádzame aj u mladých ľudí vo veku 18 až 25 rokov. Ďaleko za nadpolovičnou väčšinou sú
aj percentá v ostatných vekových kategóriách mládeže, v prípade 16 až 17 rokov je to 66 %
a v prípade kategórie 26- až 29-ročných 69 %.
3. V kategórii Odpor k ideám ultrapravice kraľuje veková skupina 30- až 40-ročných a na
druhom mieste je veková skupina 18 – 25 rokov.
Tabuľka č. 2: Vekové skupiny podľa miery súhlasu s ultrapravicovými ideami
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Ak si v tomto momente myslíte, že ide o záležitosť vzdelania, čiastočne máte pravdu. Ako
naznačuje tabuľka č. 3, najmä skupiny stredoškolákov s maturitou a vysokoškoláci najmenej
podliehajú ultrapravicovým myšlienkam. Ak si všimnete, tak práve v prípade vysokoškolákov sa nachádza aj najpočetnejšia skupina ľudí (31,7 %), ktorí prejavujú odpor k ultrapravici.
Tabuľka č. 3: Ukončené vzdelanie a pravicové názory a postoje.

Pozrime sa na túto problematiku ešte z geografického hľadiska. Zaujímalo nás, ktorí respondenti z ktorých krajov najviac vyjadrovali podporu pre extrémistické riešenia. Ukázalo
sa však, že zastúpenie stúpencov a odporcov ultrapravice je v každom kraji približne rovnaký, takže nenachádzame nejaké významnejšie rozdiely.
Významnejším faktorom bola podľa výskumníkov veľkosť sídla, v ktorom respondent má
trvalé bydlisko. Ukázalo sa, že najvyššie zastúpenie celkového súhlasu s ultrapravicovými
ideami prejavili respondenti z obcí s menším počtom obyvateľov, najmä od 1 000 do 1 999.
Výskyt stúpencov ultrapravice na tejto úrovni (26,5 %) už nie je náhodný jav, ale zistenie,
ktoré korešponduje s voličským správaním občanov v oblastiach segregovaných sídiel rómskej komunity. Najväčší podiel odporcov ultrapravicových ideí (26,7 %) sa vyskytuje u respondentov, ktorí uviedli že ich sídlo sa spája s veľkosťou nad 100-tisíc obyvateľov (Bratislava
a Košice), ale aj od 5 000 do 50 000 obyvateľov.
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Pozrime sa na túto problematiku ešte z geografického hľadiska. Zaujímalo nás, ktorí respondenti z ktorých krajov najviac vyjadrovali podporu pre extrémistické riešenia. Ukázalo
sa však, že zastúpenie stúpencov a odporcov ultrapravice je v každom kraji približne rovnaký, takže nenachádzame nejaké významnejšie rozdiely.
Významnejším faktorom bola podľa výskumníkov veľkosť sídla, v ktorom respondent má
trvalé bydlisko. Ukázalo sa, že najvyššie zastúpenie celkového súhlasu s ultrapravicovými
ideami prejavili respondenti z obcí s menším počtom obyvateľov, najmä od 1 000 do 1 999.
Výskyt stúpencov ultrapravice na tejto úrovni (26,5 %) už nie je náhodný jav, ale zistenie,
ktoré korešponduje s voličským správaním občanov v oblastiach segregovaných sídiel rómskej komunity. Najväčší podiel odporcov ultrapravicových ideí (26,7 %) sa vyskytuje u respondentov, ktorí uviedli že ich sídlo sa spája s veľkosťou nad 100-tisíc obyvateľov (Bratislava
a Košice), ale aj od 5 000 do 50 000 obyvateľov.
Tabuľka č. 4: Veľkosť obce a ultrapravicové názory a postoje občanov
podľa trvalého pobytu.

Ak sa pozriete na respondentov podľa pohlavia, zistíte, že ani v tejto kategórii nenachádzame významnejšie rozdiely. Nasledujúca schéma zachytáva podliehanie ultrapravicovým
názorom a postojom, pričom výsledky sú medzi mužmi a ženami vyrovnané.
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5. Koho neznášame? ČR vs. SR
Škála sociálnej vzdialenosti napomáha určiť postoj jednotlivcom k menšinám. Jedná sa
v podstate o sedembodovú škálu, na ktorú respondenti zaznačia svoju mieru ochoty alebo
neochoty spolunažívať s inými. Najviac, teda 7 bodov, naznačuje ochotu prijať člena sledovanej skupiny do rodiny bez problémov. Naopak, najnižší počet bodov zase znamená, že
respondent si neželá týchto ľudí v štáte a najradšej by ich videl niekde za hranicami.
Ako to teda dopadlo? Ukázalo sa, že Slovákom sú najbližší Česi a ľudia telesne postihnutí,
ktorých by nemali problém privítať vo svojej rodine. O niečo horší, ale v podstate stále dobrý
vzťah, deklarovali respondenti k Nemcom a Maďarom, ktorí by pokojne mohli byť susedmi
respondentov.
Čo sa týka Židov, Ukrajincov, prisťahovalcov, zahraničných robotníkov a homosexuálov, sú
podľa prieskumu pre Slovákov ešte tolerovateľnými. Nachádzajú sa v kategórii otvorenosť
k súžitiu v jednom štáte. A tu zároveň končí hranica prijateľnosti iných skupín.
Odpor voči spolužitiu môžeme vidieť u Slovákov, ak sa spomenú Vietnamci, bezdomovci,
prostitútky, černosi, skinhedi, anarchisti a moslimovia. S nimi by respondenti najradšej
nechceli trvalo žiť na spoločnom území. Ale ,,za hranice“ by Slováci poslali hlavne narkomanov a Rómov. Skoro dve tretiny obyvateľov voči nim zvolili úplne poslednú možnosť škály
– „odsunul/a by som ich najradšej preč zo Slovenska“.
Tabuľka č. 5: Výsledky výskumu sociálnej vzdialenosti: SR a ČR
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Obdobné výsledky vznikli aj Českej republike. Ukázalo sa, že tak, ako sú Česi prijateľní pre
Slovákov, aj Slováci sú prijateľní pre Čechov. Okrem toho, aj českí respondenti by nemali
problém s akceptovaním ľudí s ťažkým telesným postihnutím vo svojej rodine.
Nemci boli pre Čechov a Slovákov rovnako prijateľní. V rovnakej kategórii však v prípade
Čechov dominovali Židia, zatiaľ čo u Slovákov Maďari. Česi o čosi pozitívnejšie v porovnaní
so Slovákmi vnímajú hlavne černochov, Vietnamcov, bezdomovcov a prostitútky. Taktiež
Rómovia neboli v prípade Čechov v kategórii menšín, voči ktorým by pociťovali averziu. Tá
ostala v ich prípade doménou narkomanov.
Vyjadrená miera sociálnej vzdialenosti voči jednotlivým skupinám nastolila otázku, či vychádza z reálnej osobnej skúsenosti, alebo je založená na predsudkoch.
Ukázalo sa, že väčšina respondentov má osobnú skúsenosť s Čechmi, Rómami, telesne
postihnutými a Maďarmi. Príležitostná osobná skúsenosť kombinovaná so skúsenosťou,
ktorú sprostredkovali blízki, sa týka predovšetkým Nemcov, bezdomovcov a Vietnamcov.
O ostatných menšinách majú respondenti prevažne informácie z médií alebo o nich nemajú
žiadne informácie. Absencia informácií alebo reflexia mediálneho obrazu sa týka konkrétne Ukrajincov, Židov, prisťahovalcov, narkomanov, černochov, homosexuálov, skinhedov,
prostitútok, moslimov, anarchistov a skupín bojových radikálov.
Pri jednotlivých menšinách si môžete všimnúť červenú šípku. Tá naznačuje, kde by sa daná
menšina nachádzala, ak by sme brali do úvahy celú populáciu SR, a nie len účastníkov akcií
a prípadných voličov.
Schéma č. 1: Vnímanie menšín na základe predsudkov a skúseností u účastníkov
akcií a voličov
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Keďže dôraz výskumu bol kladený hlavne na mládeže, je zaujímavé pozrieť si, či vnímanie
menšín je u tejto cieľovej skupiny ovplyvnené vlastnými negatívnymi skúsenosťami, alebo
predsudkami. Zachytáva to schéma č. 4.
Je neprehliadnuteľné, že umiestnenie mnohých menšín je buď identické, alebo veľmi podobné s výsledkami celkovej populácie SR. Malé posuny, ktoré tu vznikli, sú spôsobené
negatívnymi skúsenosťami. Zaujímavosťou však je, že pozícia Rómov je vo všetkých troch
prípadoch takmer identická.
Schéma č. 2: Vnímanie menšín u mládeže v SR vo veku 18 – 25 rokov
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6. O vzTahu
Rómov a mládeže
Mladí ľudia zvyknú podceňovať nebezpečenstvo extrémistov na Slovensku. Ako nie nebezpečných pre SR ich vníma 15,9 % mladých do 30 rokov (viď. Tabuľka 4). Z čoho toto presvedčenie vychádza?
Tabuľka č. 6: Vnímanie nebezpečnosti extrémistov pre SR

V prvom rade si treba uvedomiť, že negatívne nastavenie mládeže voči Rómom vychádza
nielen z predsudkov, ale aj z vlastnej negatívnej skúsenosti. Okrem toho vnímajú kritickejšie
aj riešenie rómskej problematiky a ako najvážnejší dôvod uvádzajú strach polície a štátnych
úradníkov zo zakročenia (29,4 %). Iné ponímanie problému môžeme vidieť u starších respondentov (44,5 %), ktorí vidia hlavný problém v nastavení sociálneho systému, ktorý ich
správanie podporuje.
Aj preto by mladší respondenti siahli po ráznejších riešeniach (65,6 %). Tie by zároveň volilo
aj 54,8 % starších. Ak by politické strany presadzovali tieto ráznejšie riešenia, mladí ľudia do
30 rokov by boli ochotní ich jednoznačne podporiť (30,5 %). Sympatie voči týmto politickým
stranám prejavovala hlavne mládež vo veku od 16 do 18 rokov.
Z výskumu, okrem iného, vyplynulo, že mladší respondenti sú nielen stúpencami a priaznivcami radikálnych pravicových politických strán, ale sa aj sami podieľajú na násilných akciách v postihnutých lokalitách s problémovým správaním rómskej menšiny (18,5 %).
76 % mladých ľudí do 30 rokov v prieskume potvrdilo, že sa cítia byť obmedzovaní Rómami, ktorých si spájajú s krádežami (32 % prípadov), nezamestnanosťou (13 %) a hlukom (12
%). Pri vymenovaní týchto vlastností nesmie chýbať označenie Rómov ako neprispôsobivú
skupinu obyvateľstva, ktorí ničia a znečisťujú okolie (96 %), sú zdrojom kriminality (95 %)
a chorôb (74 %).
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Záver a odporúčania
V roku 2012 poskytlo 761 respondentov prostredníctvom svojich odpovedí sondu do otvorenosti slovenskej verejnosti voči ideám pravicového extrémizmu. Ukázalo sa, že na Slovensku nájdeme 4 % obyvateľov, ktorých je možné zahrnúť medzi prívržencov pravicového
extrémizmu. V prípade niektorých tém tu však existuje ďalšie množstvo ľudí, ktorí by boli
ochotní nejakou formou extrémistické strany podporiť. Odolnou voči extrémizmu nie je ani
mládež, ktorá je z pohľadu ohrozenia pravicovým extrémizmom najrizikovejšou skupinou.
Aby bolo možné predchádzať ďalšej radikalizácii mládeže, výskum identifikoval tri oblasti
a opatrenia, ktoré je v nich možné vykonať:
Oblasť prvá – Úloha neformálneho vzdelávania
Približne 13 % respondentov sympatizuje s ideami ultrapravice a politicky ju aj podporuje vo
voľbách. Výskum však ukázal, že na niektoré vybrané témy ultrapravice počúva aj vysoké
percento ďalších ľudí. Týchto 71 % respondentov predstavuje rizikovú skupinu, ktorá v prípade krízových období môže vo voľbách za istých okolností podporiť aj radikálnejšie názory
alebo priamo ultrapravicové strany.
A čo s tým má neformálne vzdelávanie? Netreba si namýšľať, že mladí ľudia budú v tomto
smere iní, než zvyšok spoločnosti. Vytvára sa tu priestor pre aktívnu úlohu a pôsobenie neformálneho vzdelávania v podobe výchovy k multikultúrnosti.
Ak pracujete s mládežou, nápomocné pre vás budú aj odporúčania, ktoré vyplynuli z výskumu. Tie poukázali na fakt, že mládež zaujímajú témy spojené s multikultúrnosťou, ako je
napríklad rasizmus, homofóbia, antisemitizmus. Často však nemajú dostatok kvalitných
informácií a chýbajú im aj osobné skúsenosti s inými skupinami obyvateľstva. Ide hlavne
o Židov, Ukrajincov, prisťahovalcov a zahraničných robotníkov, homosexuálov, černochov,
prostitútky, narkomanov, skinhedov, moslimov a anarchistov. Preto prijímajú predsudky,
ktoré vnímajú vo svojom okolí.
Aby ste narušili ich negatívne hodnotenie týchto skupín, môžete rovno zabudnúť na veľké
prednášky a seminár. Výskumníci odporúčajú využiť focusové skupiny s počtom 6 až 8 členov v skupine, ktoré budú facilitované expertom na danú problematiku. Mladí ľudia musia
mať príležitosť pre kladenie vlastných otázok, konfrontovanie svojich postojov a reálnu
diskusiu.
Oblasť druhá – Opatrenia na úrovni mládežníckej politiky
Výskum ukázal, že averziu voči iným jednotlivcom môžeme rozdeliť do dvoch kategórií:
●
●

Respondenti sú voči nim negatívne naladení na základe predsudku: Ide hlavne o Vietnamcov, bezdomovcov, prostitútky, černochov, skinhedov, anarchistov a moslimov.
Respondenti voči nim pociťujú odpor, pričom u značnej časti vychádza z negatívnej skúsenosti: Tu patria narkomani a Rómovia.

Kým prvý prípad negatívneho naladenia je možné riešiť osvetou, v druhom prípade to už
také jednoduché nie je. Ako najčastejšie negatíva, ktoré boli Rómom pripisované, sa u respondentov objavovali tieto odpovede: krádeže (32 % prípadov), nezamestnanosť (13 %)
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a hluk (12 %). Alarmujúce je aj to, že 31 % respondentov vo veku 15 – 17 už zažilo výraznejší
konflikt s členom nejakej menšiny či problémovými skupinami.
Aby došlo k zmierneniu negatívneho postoja, ktorý môže byť odvodený aj na základe negatívnej osobnej skúsenosti, je potrebná aj zmena správania samotnej menšinovej skupiny
obyvateľstva, ktorá ostatným prekáža. Tento komplexný problém je teda potrebné riešiť na
obidvoch frontoch:
I.

V prípade väčšinovej mládeže výskum odporúča edukačné projekty (prednášky a diskusie nemôžu zabezpečiť skutočnú zmenu postojov a názorov mladých ľudí z majoritnej
spoločnosti).
II. V prípade minoritnej mládeže je potrebné vyvinúť participačné projekty v oblasti práce
s mládežou, ktoré sú zamerané na zmenu životných podmienok a sociálneho správania
problémových skupín samotných, môžu v konečnom dôsledku meniť aj postoje a názory mládeže majoritnej spoločnosti.
Oblasť tretia – Rozvoj mládežníckej politiky kvôli budúcnosti mladých ľudí
Mladí ľudia všeobecne majú problémy súvisiace s riešením svojich životných úloh – nájsť si
životného partnera a budovať vlastnú domácnosť, ako aj získať primerané vzdelanie a zamestnanie. Spoločnosť musí utvárať mladým potrebné životné podmienky, pričom otázka
rovnakého spravodlivého prístupu k životným zdrojom je kľúčovou. V prípade, že dochádza
k absencii takejto politiky, rastie medzi marginalizovanou mládežou (bez vzdelania a práce)
nespokojnosť. Následne sa hľadá nepriateľ, ktorého je možné za to všetko obviniť, a tu prichádzajú pod ruku rôzne menšiny, ktoré sú označené ako zdroj hrozby.
To je oblasť sociálnej, školskej, bytovej a populačnej politiky štátu, ale aj oblasť rozvíjania
špecifickej mládežníckej politiky s jej informačným a poradenským servisom.
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