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Úvod
Tato bakalářská práce se zabývá komparací dvou krajně pravicových hnutí. Prvním z nich
je English Defence League, které vzniklo v roce 2009 a je považováno za zástupce nové vlny
krajně pravicových politických subjektů, které se začaly v nedávné době objevovat v celé
Evropě. Druhým z nich je Jewish Defense League. Toto hnutí vzniklo v roce 1968 a mnoha
odborníky je nyní považováno za neaktivní. Jewish Defense League zastupuje v této práci
skupinu organizací, které vznikaly v druhé polovině 20. století.
Primárním cílem této práce je zjistit rozdíly a podobnosti mezi dvěmi zmíněnými
organizacemi, které vznikaly v jiném období dějin. Pro dosažení tohoto cíle jsem zvolil
komparativní metodu. Dílčím cílem je přiblížit a analyzovat tyto dvě krajně pravicové hnutí
na základě rámce, který bude následně použit pro komparaci.
Stanovil jsem si základní výzkumnou otázkou: Můžeme najít u hnutí, které zastupuje novou
vlnu krajní pravice stejné charakteristiky jako u hnutí, které vzniklo a působilo v druhé
polovině minulého století?.
Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, z nichž každá z nich je dále rozdělena na několik
dalších podkapitol. První kapitola se věnuje teoretickému rámci, kde jsou vysvětleny
základní koncepty potřebné k dosažení primárního cíle. V druhé kapitole je popsána první
ze dvou komparovaných organizací, English Defence League. Popis odpovídá rámci, který
je nastaven v první kapitole a je základem pro komparaci. Třetí kapitola se věnuje druhé
komparované organizaci, struktura je stejná jako u kapitoly předchozí. Poslední kapitola se
věnuje samotné komparaci obou hnutí.
Teoretický rámec je založený na modelu použitém Manuellou Caiani, Donatellou della Porta
a Claudiusem Wagemannem v knize Mobilizing on the Extreme Right: Germany, Italy, and
the United States. Původní rámec použitý v této knize je sociologicky zaměřený, a tak je pro
potřeby této práce pozměněn. Základ pro teoretickou část věnovanou ideologii krajní pravice
je převzat z knihy The ideology of the extreme right od Case Muddeho, který je v dnešní
době považován za předního světového experta na krajní pravici. Hlavním zdrojem pro
druhou kapitolu je kniha Proud and Loud: Passion and Politics in the English Defence
League od Hilray Pilkington a několik dalších publikací věnujících se této problematice.
Téma Jewish Defense League není moc široce zpracováno. Základem je však kniha Jewish
identity and the JDL od Janet L Dolgin.
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Teoretický rámec

Teoretická část bude rozdělena do tří podkapitol. Podkapitola 1 se zaměří na teorii, která je
důležitá pro komparativní metodu a její postup. Podkapitola 2 se bude věnovat vytyčení
rámce, který bude následně využit jako základ pro komparaci jednotlivých hnutí.
Podkapitola 3 se bude zaobírat charakteristikou politické ideologie. Podkapitola 4 bude
definovat krajně pravicové ideologie.

1.1 Komparativní metoda
Tato metoda je jednou z nejzákladnějších používaných ve studiích, kterými se zabývají
sociální vědy. Jedná se o metodu, při které se porovnávají dva a více subjektů na základě
předem vytyčených kritérií. Záměrem je takto získat nový poznatek nejen o daných
subjektech a jejich podobnostech. V komparativní metodě se objevuje jak kvalitativní, tak i
kvantitativní výzkum. Z těchto dvou přístupů je ten kvantitativní však běžněji užívaný.
(Heidenheimer, Heclo, Adams 1990)
Základem pro použití této metody je si jasně vytyčit kritéria, podle kterých budou vybrané
subjekty komparovány. Pokud jsou subjekty stejné povahy, bude k nim přistupováno stejně.
Kdyby subjekty byly povahy jiné, je třeba k nim přistupovat odlišně. Například dvě politické
strany budou komparovány jinak než při porovnávání dvou živočišných druhů. Je vždy
důležité vybrat subjekty se stejnou povahou a přistupovat k nim pouze v hranicích
vymezeného rámce.
Samotný postup komparace poté odpovídá komparaci, kterou každý člověk může dělat
každý den. Porovnávání určitých znaků kvantitativných a kvalitativních s jasným cílem.
Například porovnávání ceny a výrobní kvality dvou produktů. Pokud ovšem jsou
komparované subjekty vybrány špatně, může dojít k takovému odlišení, že výsledná studie
nebude velmi nápomocná. (Jones 1985)

1.2 Rámec pro komparaci
Model pro vytvoření rámce pro komparaci se bude skládat z celkem čtyř částí a bude kladen
důraz na jejich provázanost. První část bude obsahovat politické příležitosti zkoumaného
subjektu, přičemž tato část bude rozdělena na příležitosti institucionální a neinstitucionální.
Následující část se bude zaobírat stránkou organizační a nakládání se zdroji. Objeví se zde
analýza struktury hnutí, jestli je centralizovaná nebo decentralizovaná. Jako zdroje se chápou
prostředky materiální, například finance nebo symbolické, mezi které patří například
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propaganda. Dalším kritériem bude hodnocení druhu událostí, které jsou s hnutími spojeny
a jejich násilné nebo nenásilné charakteristiky. Posledním kritérium bude jejich ideologické
zaměření, například jestli v projevech můžeme vidět orientaci k antidemokratismu,
ultranacionalismu a chránění tradičních hodnot.
Definice politických příležitostí se bude jako první zaměřovat na institucionální příležitosti,
které organizacím umožňuje legislativní systém země. Poté se bude zaobírat druhou složkou,
a to neinstitucionálními příležitostmi jako je například kulturní pozadí. Kombinace těchto
dvou prvků je velmi důležitá zejména z hlediska možností mobilizace a zdrojů, které
k mobilizaci mohou hnutí použít. Toto pozadí je základem pro vznik a artikulací zájmů.
Institucionální rámec je základem pro legálnost vzniku sociálních hnutí, které má možnost
se opírat o právní strukturu země. Kulturní, neinstitucionální rámec určuje zejména, jak
budou jednotlivá sociální hnutí přijímána mezi skupinami, které nejsou členy hnutí, nebo
jsou v opozici. Pokud mají hnutí možnost k protestu, tak k němu většinou přistupují
obezřetně a protesty bývají zpravidla mírné. Naopak pokud jsou možnosti ze strany
legislativy omezené, protesty se začínají radikalizovat a již je nelze označovat za mírné.
(della Porta, Diani 2006)
Toto ovšem nemusí být vždy pravidlem, a tak je třeba zkoumat každý subjekt v každém státě
zvlášť. Například ve Francii jde vidět, že národní vnímání občanství napomáhá vytvoření
mobilizaci xenofobního diskurzu. (Koopmans et. al. 2005)
Po politických příležitostech jsou dalším kritériem organizační zdroje. Tato kategorie bude
rozdělena na dvě části, a to na konkrétní organizační strukturu hnutí a na část, která se zabývá
tím, jak nakládají se zdroji, které mohou být jak majetné, tak symbolické.
Organizační struktura bude rozdělena na centralizovanou a decentralizovanou. Důraz se
bude klást na nalezení prvků hierarchie a jednotlivých složek, na kterých je existence hnutí
založená. Jednotlivá hnutí mohou být složena z menších názorově vymezených hnutí. Poté
by se jednalo o strukturu decentralizovanou. V případě jasné hierarchie se bude jednat o
strukturu centralizovanou, která bude mít jasné vedoucí osobnosti a rozhodovací procesy na
národní i lokální úrovni. Součástí tohoto kritéria bude hledání i hlavní postavy, která
jednotlivé hnutí vede nebo existence více takových osob.
Při zkoumání zdrojů, bude hlavním cílem zjistit, jak hnutí nakládají se svými prostředky.
Používají peníze pouze k vytváření protestů? Nebo snad investují i do politických kampaní,
které mají za účel zvýšit jejich šanci v úpravě politických příležitostí? Definice majetného
3

zdroje je jakýkoliv prostředek, který je možné zpeněžit. Majetek symbolický naopak vychází
z kulturního prostředí a jeho hodnotu není možné zpeněžit, je tedy pro jednotlivé členy
společnosti jiná. V této části bude analyzováno, i jak jednotlivá hnutí nakládají se svými
politickými příležitostmi a jejich potenciálem. Jedním z nejdůležitějších zdrojů, kterým
sociální hnutí disponují je protest a šance vytvořit sociální cítění s lidmi mimo hnutí, a tak
možnost rekrutovat další členy nebo sympatizanty. (Pizzorno 1993)
Při vytváření protestu jsou využívány jak majetné zdroje, tak jak jednotlivá hnutí sahají po
nástrojích symbolické hodnoty, kterými se snaží vytvořit prostředí pro artikulaci názorů a
zesílení své pozice ve společnosti. Mezi takové symbolické hodnoty mohou patřit například
tradiční hodnoty dané kultury, které se budou vymezovat proti náboženství, rase nebo
v jiném xenofobním duchu k dané problematice, na kterou je hnutí zrovna zaměřeno. Pevný
kulturní základ, na kterém může hnutí stát, je důležitým faktorem v mobilizaci a dalším
rozšiřování i mimo prvotní členskou základnu, která již nepatří do hlavní cílové skupiny.
(Flam, King 2005)
Předposlední prvek rámce pro komparaci bude složení repertoáru, které hnutí používá. To
se bude dělit na striktně nenásilná nebo násilná. Tato část bude analyzovat, jakým způsobem
hnutí nakládají s protestem. Jsou povětšinu poklidné, nedoprovázeny násilím? Anebo na
druhou stranu jsou demonstrace známé potyčkami s policií či opozicí?
Po analýze protestu bude součástí tohoto kritéria i zkoumání chování voličů inklinujících ke
komparovaným hnutím. Bude kladena důležitost na provázanost chování v činnostech, které
jsou součástí repertoáru a nakládáním se zdroji, ale také na provázanost s politickými
příležitostmi a jak repertoár ovlivňují. (della Porta 2008)
Poslední zkoumanou kategorií bude ideologické zaměření a cíl, kterého chtějí hnutí
dosáhnout. Ideologie patří mezi hlavní hnací mechanismy hnutí. Bude zde důležité najít
provázanost mezi ideologií, působením ve společnosti a událostmi. Krom vymezení
ideologie hnutí zde bude i zařazení na pravolevé politické spektrum.
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Základem tohoto rámce pro komparaci bude provázanost jednotlivých kategorií, jelikož jsou
na sobě navzájem závislé. Každé sociální hnutí musí mít tyto složky, bez kterých by nemohlo
správně fungovat a artikulovat zájmy skupiny, jež hnutí vytvořila.

1Model pro komparaci (Caiani, della Porta, Wagemann 2012)

1.3 Charakteristika politické ideologie
Pojem politická ideologie bývá definován jako sada etických ideálů, zásad, doktrín a
symbolů důležitých pro sociální hnutí, instituce, společenské třídy nebo velké skupiny lidí.
Nabízí jakýsi politický a kulturní návod k tomu, jak by měla fungovat společnost. Politická
ideologie se zabývá tím, komu dát moc ve společnosti a jak s ní nakládat, ale také do jaké
míry je možno ji užívat. Popularita jednotlivých politických ideologií záleží na
momentálním stavu společnosti a současných problémech, se kterými se společnost musí
vypořádat. Většinou ideologie pracují ve dvou dimenzích. První dimenze je cíl a jak by měla
společnost být organizována, druhou je metoda, tedy nejlepší způsob, jak cíle dosáhnout.
(Heywood 2008)
Nejvhodnějším modelem pro tuto práci je dělit hnutí podle příslušnosti k pravici nebo levici.
Dělení na levici a pravici pochází již z dob Velké Francouzské revoluce. Odkazuje na
zasedací pořádek ve sněmu generálních stavů. Ti sedící nalevo byli proti monarchii,
podporovali revoluci a vznik republiky. Opozicí jim byla pravá strana, která zastávala
tradiční hodnoty té doby.
Na jedné straně jsou političtí aktéři, kteří inklinují k levicovým politikám, charakterističtí
důrazem na sociální rovnost, a naopak rovnostářství v opozici inklinuje k sociální hierarchii
a důležitou složkou je kolektiv. (Bobbio, Cameron 1996) Mezi politické ideologie, které jsou
charakterizovány jako levicové, patří například socialismus, komunismu, anarchismus a
5

sociální demokracie. Jako levicové jsou označována i některá hnutí za občanská práva,
feministická hnutí, hnutí proti válce a environmentální hnutí. Levicová hnutí a politické
strany tvrdí, že lidská společnost se nejvíce rozvíjí, pokud se jednotlivci zapojují do vztahů
založených na spolupráci a vzájemném respektu, kterého může být docíleno jedině tehdy,
pokud jsou smazány přílišné rozdíly ve společenském postavení, moci a bohatství. (Clark
2008)
Na druhé straně stojí pravice. Ta původně vznikla jako reakce na levici. Je charakteristická
kladením důrazu na společenský řád a hierarchii, kterou považuje za nevyhnutelnou,
přirozenou a žádoucí. Prvky typické pro pravici jsou ideje jako autorita, hierarchie, řád,
povinnost, tradice, reakce a nacionalismus. Hnutí přiřazována na tuto stranu politického
spektra jsou například křesťanští demokraté, konzervativci, pravicový libertarianisté,
neokonzervativci, imperialisté, monarchisté, fašisté a tradicionalisté. (Magstadt 2008)

1.4

Ideologie krajní pravice

Krajní pravice nemá jasně vyhraničenou ideologii, ale je typická prvky, které jsou pro hnutí
inklinující k této politické ideologii běžné. Jako první uvádí Cas Mudde nacionalismus.
V něm se odráží víra, že politická jednotka, stát, kulturní jednotka a národ by měly být
shodné. Ale je nutno rozlišovat mezi nacionalismem státním a etnickým. V prvním případě
je stát hlavní organizační jednotkou a národ se skládá z lidí žijících na území daného státu.
Státní příslušnost je založena na občanských kritériích jako například ius soli1 nebo
požadavky pro získání státního občanství. V případě druhém je etnická komunita základní
jednotkou a stát je považován za politickou manifestaci této komunity. Členství etnické
komunity je závislé na ius sanguinis2 a etnickém původu. Další prvek nacionalismu je vnitřní
homogenizace. Tato zásada říká, že pouze příslušníci určitého národu mohou žít na území
toho daného státního útvaru. Cizinci jsou přijímání pouze jako dočasní hosté s omezenými
právy. Také občané, kteří nejsou nacionalisty, zpravidla nemají politická práva. Poslední
zásadou nacionalismu je vnější výlučnost, kdy určitý stát potřebuje mít na svém území
všechny příslušníky určitého národu. Stát je vázán na etnickou komunitu, která je vázána na
určité území, a tak jsou tyto dvě jednotky neodlučitelné. (Mudde 2007)

1

Ius soli, neboli právo místa, je právní zásada, podle které dítě nabývá občanství státu, kde se narodilo. Tato
právní zásada je typická pro Spojené státy americké.
2
Ius sanguinis, neboli právo krve, je právní zásada, podle které dítě nabývá státního občanství toho státu, ze
kterého pochází jeho rodiče, respektive alespoň jeden z nich. Tato zásada se také uplatňuje v České republice.
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Druhým prvkem po nacionalismu je vylučování, při kterém jsou rozlišovány skupiny jako
my3 a oni4, kdy oni nemají přístup k určitým aspektům života, na kterých se můžeme podílet
jenom my. Toto vylučování můžeme opět rozdělit do několika skupin. Rasismus je víra
v přírodní, dědičné a trvalé rozdíly mezi skupinami lidí se zaměřením na rasovou hierarchii.
Do této kategorie patří i Etno pluralismus. Tento názor také prosazuje udržování trvalých
rozdílů mezi skupinami lidí. Oproti rasismu věří, že všechny skupiny si jsou rovny, avšak
jsou rozdílné a kvůli tomu by měly být odděleny. Příslušník dané skupiny by měl žít pouze
s dalšími příslušníky této skupiny. Má právo, ale i povinnost žít pouze s touto skupinou. Etno
centrismus je názor, že kultura vlastní skupiny je nadřazená kulturám ostatních skupin a
z hlediska krajní pravice je také součástí ideologie. Posledním prvkem z této kategorie je
antisemitismus. V tomto případě se jedná o nesnášenlivost vůči Semitům5 a víra, že
příslušníci této rasy nebo etnické komunity jsou již ve své podstatě špatní a bývají jím
přisuzovány různé varianty celosvětových spiknutí se závěrem, že příslušníci tohoto etnika
nebo rasy jsou vždy proti všem ostatním. (Mudde 2007)
Třetím prvkem je xenofobie, strach, nesnášenlivost nebo nepřátelství vůči čemukoliv cizímu
či zvláštnímu jako například cizinci, imigranti, žadatelé o azyl atd. Myšlenka, že cokoliv
cizího nás ohrožuje. (Mudde 2007)
V ideologii krajní pravice se také objevují také prvky, které kritizují demokratické
uspořádání státu a názory, které jsou proti základním demokratickým hodnotám jako
například pluralismus, parlamentarismus anebo politická rovnost. Běžným takovým prvkem
je i elitářství. Víra v to, že lidé jsou už od narození rozděleni na vůdce a jejich následovníky.
Malá elitní skupina by měla vést masy bez jakéhokoliv jejich zásahu, protože prostý člověk
nemá kapacitu k tomu, aby mohl rozhodovat ve složitějších záležitostech, jako je například
politika. Na elitářství volně navazuje koncept Führenprinzipu6. Tento koncept věří, že jeden
člověk byl obdařen všemi potřebnými kvalitami proto, aby byl schopný vůdce. Tento vůdce
je středobodem komunity a disponuje absolutní mocí a jeho vedení je nezpochybnitelné,
jelikož pouze on může rozhodovat co je pro komunitu špatné a co dobré. Jako protiklad
pluralismu typického pro demokracii používají ideologie na pravém kraji politického spektra
3

Lidé se státním občanstvím daného státu se neomezenými právy souvisejícími s každodenním životem.
Lidé se státním občanstvím jiného státu, a tak jsou jejich práva omezena oproti lidem se státním občanstvím
daného státu.
5
Jako Semity označují antisemité zejména židy
6
Führenprinzip odvozený z německého slova führen, které znamená vést, tedy princip vedení. Tento koncept
byl poprvé použit Hermannem von Keyserlingem.
4
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monismus. Ten smazává rozdíly mezi etnickou komunitou a státem a zároveň tvrdí, že
jedinec nemůže existovat bez státu, a proto musejí mít stejný zájem. Myšlenka monismu je
dále provázána s viděním státu jako jednoho organizmu, člověk se do státu narodí již
s předem danou rolí, která zapadá do daného principu hierarchie. Každý, kdo neplní svůj
účel nebo žádný nemá, musí být ze státu odstraněn, protože státu, organismu, nijak
neprospívá. Poslední myšlenka, která je spojena jak s proti demokratickým smýšlením, tak i
s vůdcovskými principy, je technokracie. Jedná se o ideální státní útvar, kde lidé nejsou na
své pozice voleni, ale musejí se kvalifikovat na základě svých schopností. (Mudde 2007)
Principem, který je v dnešní době nejvíce spojován s krajně pravicovou ideologií, je
populismus, který vychází ze snahy oslovit běžného člověka. Ten je podle populistů
zanedbáván establishmentem ve věci hájení zájmů běžného člověka a je jím přehlížen.
(Mudde 2007)
Krom kritiky demokracie se v ideologii krajní pravice objevuje i kritika směřující proti
politickým stranám nebo stranickému systému existujícímu v daném státě. Tuto kritiku
můžeme rozdělit na extremistickou a populistickou. Zatímco extremistická kritika odmítá
politickou stranu jako instituci a pokládá ji za bariéru mezi vládnoucím a těmi komu vládne,
populistická kritika odmítá pouze několik politických stran, zejména těch hlavních, dlouho
zavedených státních stran, jelikož neplní svůj úkon vůči voličům, nehájí jejich názory a je
nefunkční. (Mudde 2007)
Jako základ pro správné fungování všeho potřebují zastánci krajně pravicových ideologií
silný stát, založený na filozofii práva a řádu spojenou s militarismem. Právo a řád vymáhají
poslušnost a autoritu tvrdými tresty za porušení státem nastavených zákonů a pravidel. Aby
stát udržel pořádek, musí mít silnou policejní složku, ne pouze silnou velkým počtem, ale i
s vhodným vybavením a širokým spektrem kompetencí. Ideální poté je, když má stát silnou
armádu chránící národní zájmy. Sloužit v armádě je pro všechny občany největší čest. Válka
je považována za normální stav a mír je pouze přechodné období mezi válkami. V tomto
smyslu je vedení války více než snaha o prosazení národního zájmu, je to nejvyšší cíl.
Militarismus také přidává osobě vojáka pozitivní atributy a také ho vyzdvihuje jako vzor pro
občany. (Mudde 2007)
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Krajně pravicové ideologie mají také názory i na etickou část každodenního života. Z věcí
tradiční etiky například vyjadřují obavy z rozpadu nukleární rodiny7, komunity, náboženství
a tradiční morality z nenáboženského hlediska. Hodnoty jsou závislé na historickém vývoji
a jsou pokládány za základ pro vznik společnosti. Jejich úpadek je spojen i s rozpadem
společnosti. Jsou pro striktní zákaz neetického chování, jako je například pornografie,
potraty či homosexualita. Ideologie vyžaduje po svých občanech závazek k povinnostem,
cti, řádu a důstojnosti oproti věcem materialistické a hedonistické povahy. Z hlediska
náboženské etiky je vyzdvihována tradiční nukleární rodina jako základ státu. Je kladen
důraz na propojení s komunitou a náboženskou moralitou, ale také proti modernizaci církve.
Mohou se objevit i prvky libertarianismu, kdy je nezávislý jedinec středobodem státu spolu
se svými právy a povinnostmi. Stát podporuje jeho svobodná rozhodnutí jako v případě
potratu, eutanázie nebo drog. Ale poté je takové krajně pravicové hnutí proti tradičním a
nábožensky založeným hodnotám. (Mudde 2007)
Ve sféře socioekonomický politik můžeme najít krajní pravici spojenou zejména se čtyřmi
hlavními směry. První je korporativismus, kdy vláda podporuje trojstrannou dohodu mezi
státem, zaměstnanci a zaměstnavateli. Ekonomie by měla napomáhat celému národu, ne
pouze specifické skupině. Národní solidarita by měla mít převahu nad třídním bojem.
Liberalismus nebo neoliberalismus je další z přístupů k ekonomii, který můžeme najít
obsažený v ideologiích s krajně pravicovým smýšlením. Jde o silnou víru v přirozené plynutí
ekonomiky, s minimem státní intervence. Obsahuje deregulaci ekonomie, podporu
soukromých podniků a je zde silný důraz na svobodu spojenou s individualismem. Také
můžeme najít prvky socialismu, jako podpora státem kontrolovaných odvětví ekonomiky
spojená s detailním a striktním plánováním a také se znárodněním vitálních sektorů národní
ekonomiky. Poslední z přístupů se objevuje welfare šovinismus, který si zakládá hlavně na
směřování socio-ekonomické sféry ve prospěch jedné skupiny, která je podle ideologie tou
hlavní a právoplatnou ve státě. Stát chrání určitá odvětví ekonomiky před cizími
korporacemi a jde mu hlavně o prosperitu vlastního lidu. (Mudde 2007)
Toto jsou hlavní prvky, které můžeme najít u subjektů, které inklinují ke krajně pravicové
ideologii. Samozřejmě nikdy nenajdeme všechny prvky, jelikož se mezi sebou některé

7

Jako nukleární rodina je považována matka, otec a jejich děti.
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vylučují, ale jedná se vždy o kombinaci prvků ekonomických, nacionalistických a etických.
S výrazným exlusionismem spojeným s xenofobií.
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2

English Defence League

Tato část se bude zabývat prvním ze dvou komparovaných subjektů. V první podkapitole
budou popsány události, které vedly ke vzniku English Defence League (EDL) a také
události vedoucí ke změně v hnutí nebo ke změně pohledu veřejnosti na EDL. Druhá
kapitola se bude věnovat charakteristice EDL, zařazení organizace na pravo-levé politické
spektrum a budou zde zdůrazněny prvky důležité pro komparaci v rámci, který byl vytyčen
v předchozí části. EDL je v této práci zástupcem nové vlny krajně pravicových sociálních
hnutí a politických subjektů.

2.1 Vznik English Defence League
K založení EDL formálně došlo 27. června 2009. Jednalo se původně o odezvu na protesty,
které se uskutečnily v Lutonu a byly namířeny proti oslavám návratu Britských jednotek
z Iráku. Toto město má velkou muslimskou populaci, celkem 18%, a historii spojenou
s islamistickým náborem. V roce 2001 bylo ohlášeno, že tři členové této komunity v Lutonu
se připojili k Talibanu. Z počátku EDL stavělo na napětí, které ve městě již dlouho
existovalo a nespoléhalo se na vztahy s klasickými krajně pravicovými politickými stranami,
ale na nespočet patriotických a antidžihádistických organizací, které se vyvinuly z fotbalové
subkultury. Z počátku bylo EDL zaměřeno jen a pouze na jeden problém, a to protestovat
proti extremistickému islámu. (Pilkington 2016)
EDL představuje jako svůj hlavní zájem zvyšování povědomí veřejnosti o aktivitách
provozovanými muslimy na území Spojeného Království a jak tyto aktivity ohrožují
Britskou kulturu a společnost. To je jen jeden z bodů, který se objevuje v jejich prohlášení
z roku 2016. Dále se zde můžeme dočíst, že EDL chce podporovat boj za lidská práva proti
intoleranci založené na náboženství, v tomto případně konkrétně islámu. Konkrétně se jedná
o problémy jako pomlouvání a utlačování práv žen, sexuální obtěžování mladých dětí,
vraždy ze cti, homofobie, antisemitismus a podpora těch, kteří páchají teroristické útoky.
Také chtějí bránit demokracii a principy právního státu, opozice proti právu šaría a
zaváděním islámských soudů ve Spojeném Království. Dále je jedním z jejich cílů zavést
veřejnou debatu o islámu mezi občany, která nebude nijak ovlivňována politiky, aby se
mohli svobodně vyjádřit o spojení mezi islámem a činy islámských radikálů, které považují
za rasistické a xenofobní. V neposlední řadě chtějí, aby byly zachovány tradice a kultura
Anglie. Tento manifest, který vydali, je podklad pro jejich hlavní prostředek projevu svého
názoru. Pouličními protesty chtějí docílit onoho zvyšování povědomí o Islámu.
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Dalším klíčovou věcí při zakládání EDL bylo, že se neřadilo mezi klasické krajně pravicové
strany. Zejména snaha se odlišit od British National Party, kterou lídři EDL prohlašovali za
fašistickou a rasistickou ve svých politikách a požadavcích na členství. Na druhou stranu,
obě vedoucí postavy EDL Tommy Robinson a Kevin Caroll byli původně členy této
politické strany. Tommy Robinson to odůvodňoval tak, že v té době nebyla žádná jiná
podobná organizace, ke které by se mohl připojit a která by v nějakém ohledu reprezentovala
jeho názory.
Většina členů EDL přiřazovala Tommy Robinsonovi i Kevinu Carrollovi stejně důležitou
roli. Tommy byl hlavní vůdce při pouličních demonstracích, který dokázal svou vášní pro
věc účastníky motivovat a byl za to respektován. Na druhé straně stál Kevin Carroll, který
se staral o politickou agendu a snažil se o vytvoření koalice s British Freedom Party8.
Netradičně pro krajně pravicovou organizaci u EDL nenacházíme žádný kult osobnosti. Při
demonstracích byly projevy Tommy Robinsona vášnivé, ale ne provokativní. Záměr EDL
nebyl pouze vytvoření jednoho charismatického vůdce. Kladl se důraz na zahrnutí místních
řečníků, ženských řečníků a postupem času i řečníků z mladší generace, i přes to, že EDL
neměla oficiální mládežnickou organizaci.
Vývoj EDL jako politického subjektu má dva velké mezníky, oba stejně významné. První
z nich nastal v květnu roku 2013. Toto období je poznamenáno vraždou britského vojáka
Lee Rigbyho v Londýně. Hned poté se objevilo několik demonstrací pořádaných EDL.
Média EDL odsuzovala za to, že využívali tuto událost k prosazení své islamofobické
agendy a také za sérii útoků na mešity a islámská kulturní centra, které proběhly po tomto
incidentu. Napříč tomu, že tyto události ukázaly spíše negativní stranu EDL, tak ona
brutalita, s jakou vražda proběhla, a samotné prohlášení pachatelů, kteří vraždu legitimovali
jako odplatu za smrt nevinných muslimů v důsledku činnosti britské armády v zahraničí, tak
se veřejné povědomí o EDL zvýšilo a zájem mezi lidmi o toto hnutí byl obrovský. Lokální
odnože EDL hlásily, že počet lidí, kteří se chtěli stát novými členy, se během 48 hodin od
vraždy ztrojnásobil. Počet účastníků první celonárodní demonstrace, která se uskutečnila po
vraždě Lee Rigbyho, byl odhadován na 7000. Tommy Robinson, jako jeden z lídrů hnutí,
prohlásil na demonstraci v Newcastelu, že se hnutí za poslední 4 roky odvrátilo od svého
poslání, ale tato událost ho přivedlo zpět na správnou cestu k dosažení cíle.

8

British Freedom Party byla strana existující mezi roky 2010 a 2012, měla ideologii totožnou s EDL a jejím
předsedou byl Kevin Carroll.
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Druhým mezník ve vývoji EDL se objevil v říjnu 2013, pouze 4 měsíce poté co se hnutí
dostalo zpět na svůj vrchol. Tommy Robinson a Kevin Carroll rezignovali ze svých postů.
Ohlášení rezignace bylo provedeno ve spolupráci s Quilliam Foundation9. Robinson se
k této události vyjádřil, že podle něj již pouliční protesty nemají smysl v boji proti
radikálnímu islámu a při tom uznal nebezpečí, která vyplívají z krajně pravicového
extremismu. Také uvedl, že bych chtěl bojovat proti radikálnímu islámu vytvořením nové
politické strany. V prosinci 2015 tak založil Pegida10 UK a prohlásil, že za rezignaci z EDL
dostal od Quilliam foundation přes 8000 liber, aby si toto mohli připsat jako svůj úspěch.
Krátce po rezignaci došlo uvnitř EDL k reorganizaci. Na setkání regionálních organizátorů
se zúčastnění usnesli na vytvoření komise, která se bude skládat z oněch přítomných
regionálních organizátorů. V komisi jich tedy bylo celkem devatenáct za všechny regiony,
se střídavým předsednictvím.

2.2 Charakteristika English Defence League
Ve Velké Británii až doposud neexistoval žádný zástupce nové krajní pravice. Podpora
voličů takto smýšlejících politických subjektů je zde nižší než kdekoliv v jiných zemích
Západní Evropy. Žádná krajně pravicová strana neuspěla ve zvolení svého zástupce do
parlamentu Spojeného Království a mezi lety 1923 až 2001 se těmto subjektům podařilo
získat pouze 5 zastupitelských míst na lokální úrovni. Volební výsledky z let 1980-2012
ukazují, že podpora voličů nepřekročila 1% až do let 2010 až 2012, kdy se podpora dostala
na 1,8%, ale stále se jedná o minimum oproti jiným zemím, jako je například Francie, 13,6%
nebo Nizozemí, 12,7%. Jedním z důvodů neúspěchu krajně pravicových stran ve Spojeném
Království je používání volebního systému relativní většiny11, který znevýhodňuje menší
strany, ale zároveň i brání extremistickým subjektům ve spoluúčasti na vládě. Toto je
největší institucionální zábrana, pokud by EDL chtělo jako politický subjekt kandidovat do
Dolní sněmovny Spojeného království. (Pilkington 2016)
Při zařazování EDL na politické spektrum se hned na začátku potýkáme s velkým
problémem. Oproti starším subjektům s krajně pravicovou ideologií, je EDL zaměřena
9

Jedná se o think tank spoluzaložený Maajidem Nawazem, která se soustředí na boj proti extremismu, zejména
proti radikálnímu islámu, chce posílit pozici umírněných muslimů a dát jim možnost, se vyjadřovat k událostem
ve světě.
10
Z německého Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, Vlastenečtí Evropané proti
islamizaci Západu, je původem německá občanská iniciativa, která organizuje demonstrace proti islamizaci.
Nyní má několik sesterských organizací po celé západní Evropě.
11
Při použití této metody stačí pro vítězství mandátu v daném volebním obvodu získat relativní většinu
odevzdaných hlasů, nevýhodou této volební metody je vysoký počet propadlých hlasů.
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pouze proti jednomu problému, a to je za každou cenu zastavit islamizaci Velké Británie.
EDL nesplňuje klasický archetyp, který by byl poháněn fašistickým nebo neonacistickým
cílem. Ba naopak, v organizační struktuře EDL můžeme pozorovat složky složené
z příslušníků sikhů12, komunity hlásící se k LGBT13 a mnoha dalších. Toto by bylo
nemyslitelné u typické krajní pravice, která je proti multikulturalismu často antisemitistická
a homofobní. EDL se zaměřuje pouze na problém Islámu, a tak je označována za zástupce
nové krajní pravice, která těží hlavně z populismu. Kombinuje v sobě prvky patriotismu,
kritiky mainstreamové politiky s proti-muslimskou ideologií.
Z výzkumů vyplývá, že je správnější charakterizovat EDL jako populisticky radikální
pravicovou organizaci, než jako krajně nebo extremisticky pravicovou organizaci. Můžeme
totiž říct, že EDL je demokratická, i když je proti některým fundamentálním prvkům
liberální demokracie při zachování základní ideologie kombinující nativismus, autoritářství
a populismus v kontrastu s extremistickou pravicí, která je ze své podstaty proti demokracii.
(Mudde 2007) V názorech EDL nemůžeme také hledat ani prvky rasové nadřazenosti a
můžeme vidět, že podporují práva žen, stejně jako LGBT komunity. Organizace se snaží
působit jako nerasistická, její slogan Not racist, not violent, just no longer silent má
propagovat otevřenost ostatním minoritám, které smýšlejí podobně. Nepovažují muslimy za
rasu a islámofobii nepovažují za rasistickou ideologii. Dle jejich názoru je být muslimem
produkt náboženství, nikoliv etnické příslušnosti. EDL zaujímá pozici, kde na jednu stranu
diskriminuje určitou skupinu lidí a na stranu druhou podporuje jiné skupiny, běžně
diskriminované. Toto je hlavní populistický prvek této organizace, snaha zajistit si co
největší skupinu podporovatelů, za každou cenu, i podpory jiné menšiny, což by klasická
krajní pravice nikdy neudělala. (Pilkington 2016)
Prvkem, na který je třeba zaměřit při zkoumání EDL, je definice islámofobie. Pro mnoho
lidí se jedná o nejnovější a nejsilnější novou formu rasismu. Islámofobie je chápána jako
forma rasismu skrz názory, které sjednocují všechny muslimy do jedné skupiny, pro které
vytváří společné znaky. Mezi ty patří násilí, sexismus, politická neloajalita, neschopnost
fungovat na základě západních hodnot a tak dále. Islámofobie je nebezpečná, jelikož
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Sikhismus je náboženství, které vzniklo v Indii, věří v jednoho boha. Mají i vlastní útvary v rámci armády
Spojeného království.
13
Iniciativa snažící se o emancipaci členů společnosti, kteří nejsou heterosexuálně orientováni nebo se hlásí
k jiné genderové identitě.
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poskytuje ideologický základ pro mnoho pravicových populistických politických subjektů
v Evropě a EDL je považována za jeden z nich.

2.2.1 Politické příležitosti EDL
Existenci krajně pravicových politických subjektů ve Spojeném království nebrání žádná
legislativa, můžeme zde najít hned několik stran, jako je například British National Party
nebo Britain First. Největší problém nastává při volbách do Dolní sněmovny parlamentu
Spojeného království. Pro tyto volby se používá volební systém relativní většiny a jednotliví
poslanci se volí v jednomandátových obvodech. Tento systém velmi znevýhodňuje menší
politické subjekty, jelikož stačí prostá většina všech odevzdaných hlasů. Britská krajní
pravice se tím pádem nemá ve vládě o koho opřít, aby delegoval její názory. Proto se EDL
spíše snaží o ovlivnění veřejného mínění, nikoliv o angažování v národní politice, i když zde
byly takové snahy, kdy se Kevin Caroll snažil o vytvoření koalice spolu s British Freedom
Party. Tento pokus však selhal.
V neinstitucionální rovině má EDL větší podporu než v institucionální. Snaží se oslovit
mnoho menšinových uskupení a vytvořit tak menší sekce pod svou záštitou. Například
LGBT komunitu, sikhů, židů atd. Není typickou krajně pravicovou organizací, která by
chtěla podporu jen jednoho etnika nebo národu. I přes to, že jejich cílem je bránit hodnoty
tradiční pro Spojené království. Je těžké odhadovat, kolik přesně členů EDL má, jelikož
nejsou známa žádná oficiální data o členství, ale například po vraždě Lee Rigbyho se
mnohonásobně zvýšila podpora organizace na jejich facebookových stránkách a počty
účastníků demonstrací se také zvýšily. (Pilkington 2016)

2.2.2 EDL, organizace a zdroje
Z počátku, krátce po vytvoření, neměla EDL jasnou strukturu ani vyřešenou otázku
leadershipu. Až do rezignace Tommy Robinsona a Kevina Carolla v říjnu 2013 se
organizace skládala z těchto dvou hlavních představitelů s podporou devatenácti
regionálních organizací. Ty poté dohlížely na nespočet lokálních organizací, které byly
hlavní jednotkou a základem pro aktivismus. Po tomto mezníku se na sjezdu regionálních
organizátorů usneslo vytvoření komise, skládající se z oněch devatenácti regionálních
organizátorů se střídavým předsednictvím a možností kdykoliv ze svého postu odstoupit.
Druhým návrhem na tomto sjezdu bylo předsednictví Tonyho Curtise, to ale bylo odmítnuto.
Tony Curtis se totiž vyprofiloval jako samozvaný mesiáš, který pozvedne hnutí ke slávě a
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spasí celé Spojené království od hrozby islámu. (Pilkington 2016) Nyní je EDL na cestě
k jasně vytvořené hierarchické a centralizované struktuře, avšak je korektnější popsat
strukturu jako decentralizovanou.
O financování EDL koluje nespočet spekulací, největší z nich je, že milionář a IT konzultant
Alan Lake pomáhal této organizaci s financováním. Za tímto tvrzením si stojí konkurent
EDL, British National Party. Lake toto však nikdy nepotvrdil, ale Eddows 14 v roce 2015
oznámil, že z počátku existovalo mnoho lidí, kteří pomáhali s financováním EDL, ale tito
lidé a peníze jsou již dávno pryč. (Pilkington 2016) V dnešní době neexistuje žádné oficiální
financování EDL. Všechny výdaje si členové platí takzvaně z vlastní kapsy, protože
neexistují ani žádné členské poplatky. Pokud nějaké peníze přebývají, například když výdaje
nepřesáhnou vybranou částku, jdou finance zpět do divize a může jimi být zaplacena kauce
za některého ze členů, anebo může příště jet na demonstraci někdo, kdo by si to ze svých
peněz nemohl dovolit. Z hlediska symbolických zdrojů používá EDL zejména křesťanské
hodnoty jako příklad v boji proti islámu, který je hlavním nepřítelem. Tyto křesťanské
hodnoty můžeme vidět například v mottu In hoc signo vinces, v překladu z latiny znamená
toto heslo V tomto znamení zvítězíš. Tím znamením je myšlen křesťanský kříž, vyobrazený
i ve znaku organizace. Podobná hesla a symboly jsou používány na všemožné propagační
předměty rozdávané v průběhu demonstrace. Dále je v oblasti symbolických zdrojů EDL
velmi otevřená. Jak již bylo zmíněno, v rámci EDL existuje mnoho organizací zastupujících
menšiny nebo subjekty, které mají vlastní kulturní zázemí, tím pádem i hodnoty a
nemateriální zdroje, se kterými mohou pracovat. (Pilkington 2016)

2.2.3 Protesty EDL
Tato hlavní aktivita English Defence League se dá rozdělit do tří kategorií. První z nich jsou
celonárodní demonstrace, kde se sjíždějí aktivisté ze všech lokálních organizací na jedno
místo. Druhou z nich jsou lokální demonstrace, konající se většinou v působišti jedné
z divizí a mezi účastníky najdeme většinou pouze místní příslušníky nebo členy ostatních
lokálních organizací z daného regionu. Jako poslední pořádá EDL reakční demonstrace,
které se konají vždy ihned po nějaké zlomové události. Takové demonstrace nebývají
ohlašovány autoritám a účastníci se dozví pouze čas a místo konání. Mezi tento typ můžeme
zařadit demonstrace, které se konaly po vraždě Lee Rigbyho. Ačkoliv EDL o sobě
14

Steve Eddowes je člen rady EDL. Tato pozice mu byla přidělena Tommy Robinsonem v roce 2014, předtím
byl vedoucí bezpečnosti pro celou organizaci.
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prohlašuje, že se jedná o nenásilnou organizaci, bylo k září 2011 zatčeno 600 lidí ve spojení
s demonstracemi vyvolanými EDL. Většina násilí je spojena s narušováním demonstrací
proti EDL nebo snaha o narušení demonstrací pořádaných levicovými subjekty. Žurnalisté,
kteří psali o EDL, často dostávali výhružky smrti. Násilí nepatří mezi hlavní nástroje EDL,
ale napříč touto organizací jsou činy tohoto charakteru legitimizovány nebo považovány za
hrdinské akty, protože jsou vždy vedeny proti společnému nepříteli, muslimům, a tak
přispívají k dosažení cíle, deislamizaci Spojeného království. (Pilkington 2016)

2.2.4 Cíl a ideologie EDL
Hlavní charakteristikou EDL je islamofobie. Hnutí se nepovažuje za rasistické, je pouze
proti muslimům, protože muslimové jsou již ze své podstaty špatní. Mezi hlavní problémy
patří pomlouvání a utlačování práv žen, sexuální obtěžování mladých dětí, vraždy ze cti,
homofobie, antisemitismus a podpora těch, kteří páchají teroristické útoky. Také chtějí bránit
demokratický právní stát, což není typické pro krajně pravicovou organizaci, a tak je
vhodnější popisovat EDL jako populisticky pravicovou. Snaží se získat vliv i mezi jinými
menšinami, ne pouze mezi bílými, křesťanskými občany Spojeného království. Posilování
tradičních hodnot občanů Spojeného království hraje velkou roli ve filozofii EDL, ale i tak
jsou ochotni mezi sebe akceptovat kohokoliv, kdo se těchto hodnot bude držet. Cílem
organizace je ochrana občanů Spojeného království proti islámu a zvyšování povědomí o
činech muslimů a rizicích, které vyznavači islámu představují.
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3

Jewish Defense League

Druhým subjektem, který bude v této práci komparován je Jewish Defense League (JDL).
První podkapitola se bude věnovat vzniku a událostem, které byly zlomové pro vývoj hnutí
a jeho působení na společnost. JDL bude v této práci zastupovat pozici tradiční krajně
pravicové organizace v kontrastu k EDL. Druhá podkapitola se bude zabývat
charakteristikou JDL, zařazení organizace na pravo-levé politické spektrum a budou
zdůrazněny prvky, které jsou důležité pro komparaci v rámci, který byly vytyčen v kapitole
číslo 1 této práce.

3.1 Vznik Jewish Defense League
Jewish Defense League vzniklo během roku 1968 v New Yorku. Tato organizace měla
sloužit jako ochrana amerických židů proti antisemitismu za použití jakýchkoliv prostředků
k tomu nutných. Organizace vznikla jako reakce na vzrůstající napětí mezi židovskou
menšinou a Afroameričany, kteří žili s sousedících oblastech New Yorku. Ze začátku
spojovala ortodoxní vyznavače judaismu a nedlouho po vzniku se vyprofiloval i jasný lídr,
rabín Meir Kahane. Ten po konzultaci s dalšími příslušníky kongregace vydal prohlášení
v americkém týdeníku The Jewish Press, do kterého pravidelně přispíval. V tomto
prohlášení napsal: „Mluvíme zde o přežití židů! Jsi ochoten povstat za demokracii a pro
přežití židů? Připoj se k Jewish Defense Corps.“ Krátce poté Kahane změnil název z Jewish
Defense Corps na Jewish Defense League, protože se obával, že slovo corps, ozbrojené
jednotky, by působilo příliš militantně.
Celá organizace se řídila heslem Never again!, neboli Nikdy vice!, které původně používal
židovský odboj ve varšavském ghettu. Pro Kahaneho toto heslo znamenalo volání do zbraně
a odklon od pověstné pasivity, kterou byli židé známi. Zanedlouho po založení používala
JDL toto heslo k ospravedlňování teroristických útoků. Roku 1971 se Meir Kahane přesunul
do Izraele, kde začal vést politickou kampaň a kandidoval do izraelského Knesetu15. V těchto
volbách uspěl až roku 1984, kde získal jedno křeslo pro svou stranu Kach, která zastupovala
stejné hodnoty jako JDL. Meir Kahane zůstal fakticky v čele organizace i během svého
působení v Izraeli a stále vystupoval jako vůdčí osoba. Jeho ideologie byla tak pevně
zakotvená v celé organizaci, že i po jeho smrti v roce 1990, kdy byl zavražděn arabsko-
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Izraelský jednokomorový zákonodárný orgán. Celkově v něm zasedá 120 poslanců, kteří jsou volení na 4
roky.
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americkým útočníkem, se ji jeho nástupcům v čele organizace dařilo nadále prosazovat.
V roce 2001 FBI prohlásilo tuto organizaci za krajně pravicovou teroristickou skupinu, ač
JDL na svých webových stránkách terorismus odmítá. Většina organizací, které sledují
aktivity teroristických skupin, v dnešní době považuje JDL za neaktivní.

3.2 Charakteristika Jewish Defense League
Během několika let po svém vzniku se z JDL stala druhá největší organizací tohoto druhu
v USA. Větší byla pouze Fuerzas Armadas de Liberación Nacional Puertorriqueña, která se
jakýmikoliv prostředky chtěla domoct nezávislosti Portorika na vládě USA. JDL byla
z počátku pouze skupina samozvanců, kteří chtěli bránit židovskou menšinu v New Yorku
proti všem možným formám antisemitismu. Zakladatelé se obávali zvýšením množství
antisemitismu, zejména ze strany Afroameričanů. Z důvodu větší četnosti násilných činů
vůči židovské komunitě začali situaci přirovnávat k tomu, co se dělo v nacistickém
Německu. Během přibližně roku od svého založení přešli od protestů a pouhé ochrany židů
k násilným činům vymáhajícím práva této menšině. Ty se dále vyvíjely od útoků na instituce
až do roku 1985, tehdy změnili taktiku na atentáty mířené přímo na osoby. Nutno
podotknout, že všichni představitelé, kteří stáli v čele JDL, také zemřeli násilnou smrtí.
Dalším cílem, který přinesl JDL ještě více stoupenců, se stala kritika Sovětského svazu a
jejich přístupu k židovské menšině a emigraci. Tento krok jim značně přidal na popularitě
v židovské komunitě a roku 1972 čítala organizace na okolo 15 000 oficiálních
registrovaných členů.
Ideologie, kterou se Kahane a JDL snažili prosadit, se vyznačuje silným sionismem16,
ortodoxním judaismem spojeným s rasismem a násilím, při kterém se neostýchali využít
jakékoliv prostředky nutné k ochraně židů. Z důvodu silného nacionalismu, spojeným
s důrazem na etnocentrismus, je JDL řazena mezi organizace s krajně pravicovou ideologií.
Od roku 1971 apelovali na židy žijící v USA, aby emigrovali co nejdříve do Izraele, než
bude pozdě. Jen tak podle Kahaneho mohli američtí židé znovuzískat zpět svůj zápal pro
náboženství, a tak se efektivněji postavit antisemitismu. Ten je podle JDL všudypřítomný a
bojí se vzniku dalšího holocaustu. Všichni členové organizace se museli držet pěti
fundamentálních principů. Prvním byla láska k židovství, existuje jen jeden židovský lid,
nedělitelný a sjednocený, z něhož plyne láska ke všem židům, ale také i pocit bolesti.
16

Hlavním cílem představitelů tohoto ideového směru je, aby se všichni židé přestěhovali do Izraele, kde
vybudují národní stát židů.
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Druhým je důstojnost a hrdost, hrdost na židovskou tradici, víru, kulturu, zemi, historii, sílu,
bolest a židovský lid. Třetím je železo, nutnost se jednak přesouvat s židovským lidem, ale
také měnit židovskou image skrze oběť a všechny nezbytné prostředky, dokonce i silou a
násilím. Předposledním čtvrtým principem je disciplína a jednota, vědomí, že člen může a
učiní vše, co musí být učiněno spojenou se svorností a silou vůle, aby toto přivedl k realitě.
Posledním principem je víra v nezničitelnost židovského lidu, víra ve velikost a
nezničitelnost židovského lidu, židovského náboženství a židovské země Izraele.

3.2.1 Politické příležitosti JDL
Ve Spojených státech se legislativa upravující omezení krajně pravicových organizací liší
stát od státu. Významnou roli v rozhodování o politickém extremismu má Nejvyšší soud
Spojených států amerických, který vynesl několik důležitých rozsudků ve vztahu
k politickému extremismu a hlavně také několik rozsudků, které se týkaly prvního dodatku
americké ústavy. Ta zajišťuje svobodu projevu, která obsahuje i vyjadřování nacistických,
rasistických a antisemitistických názorů. I přes tuto základní svobodu tento soud vydal
v roce 1940 klíčové rozhodnutí, že hanobení skupiny lidí může být vedeno jako
občanskoprávní spor se stejnou závažností jako je například útok na jednotlivce. (Caiani,
della Porta, Wagemann 2012) Co se týká institucionálních možností, JDL se nemohlo opřít
o nikoho v parlamentu, kde nikdy nebyla krajní pravice zastoupena a již vůbec ne takto
nábožensky orientovaná.
Jako podporu neinstitucionální se JDL opírala hlavně o židovskou menšinu, zejména tu
ortodoxní. Ale později přijímali do svých řad i afroamerické židy, kdy se Kahane snažil o
upravení vztahů mezi Afroameričany a Židy. Tímto chtěl také bojovat proti antisemitismu
v New Yorku a celých Spojených státech amerických.

3.2.2 JDL organizace a zdroje
Jewish defense league vzniklo jako klub samozvanců, kteří chtěli spasit židovskou menšinu
v New Yorku. Během několika let od svého vzniku narostl počet členů až na 15 000.
Organizace se vždy skládala z jednoho hlavního představitele, lídra celého hnutí. Z počátku
to byl Meir Kahane, a to až do roku 1971. Poté se již nenašel nikdo s tak silným
přesvědčením o ideologii, aby dokázal tuto pozici zastávat stejně dobře jako on. Daná pozice
však existuje až do dnešní doby. Struktura se vždy skládá z hlavního představitele, který
takto vystupuje i na mezinárodní úrovni. Poté jsou samostatné organizace pro každý stát
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v rámci Spojených států amerických, jejichž předsedové poté přímo komunikují s hlavním
představitelem. Členství má vždycky člen v organizaci příslušného státu, ve kterém žije, ale
zároveň i v celoamerické JDL. Struktura JDL je centralizovaná s jasnou hierarchií lídr,
předseda regionální organizace, člen.
Z hlediska materiálních zdrojů byla JDL soběstačná a nevyhledávala finanční podporu od
podobně smýšlejících filantropů. Každý člen musel při žádosti zaplatit vstupní poplatek a
poté pravidelně každý rok obnovovat členství. Finance byly využívány jak na demonstrace,
tak i na přípravu atentátů. Je možné, že nějaké finance získali při vydírání, které bylo jednou
z technik, kterou chtěli dosáhnout svého cíle, avšak tato obvinění nebyla nikdy potvrzena.
Symbolické zdroje hledali zejména v židovské tradici a v principech sionismu. Byly pro ně
důležité prvky ortodoxního judaismu.

3.2.3 Protesty JDL
První protesty JDL se pojily s konfliktem mezi židovskou a afroamerickou menšinou. Zde
byl také zaznamenán jejich první protest na půdě New York University kvůli připravované
legislativě o školství. Ovšem od tohoto organizace brzo upustila. Cíl, který se ukázal pro
organizaci prospěšnější a přinesl ji větší popularitu, byl Sovětský svaz. Z počátku pouze
demonstrovali před sovětskými institucemi, kulturními centry, ale i před budovou sovětské
mise při OSN. Zde už začaly násilné činy, ke kterým se JDL buď dobrovolně přihlásilo nebo
je podpořilo. Teroristické útoky poté přešly v atentáty cílené na důležité jednotlivce,
většinou z řad zástupců Sovětského svazu nebo Arabů.
Mezi nejzávažnější teroristické útoky připisované JDL patří bombový útok na budovu
Organizace pro osvobození Palestiny. Dva členové JDL byli v roce 1972 zatčeni za držení
výbušnin, které měli použít pro atentát na rezidenci patřící k sovětské misi při OSN.
Následně roku 1975 byl sám Meir Kahane obviněn z plánovaného únosu sovětského
diplomata, plánu bombového atentátu na Iráckou ambasádu ve Washingtonu a připravované
zásilce zbraní z Izraele do USA. I přes to, že se JDL prezentuje jako nenásilná organizace,
tak podle obvinění a činů, ze kterých byli členové obviněni je jasné, že metoda protestu a
prosazování svých zájmů je násilná.
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3.2.4 Cíl a ideologie JDL
Cílem Jewish Defense League bylo chránit Židy proti všem projevům antisemitismu a
znevýhodňování za použití jakýchkoliv prostředků k tomu nezbytných. Kahane přivedl do
JDL protidemokratické názory a tvrdil, že judaismus není kompatibilní s demokracií. Podle
něj západní demokracie nemůže mít nic společného s náboženstvím, protože se oddělila
církev od státu. Bojí se však toho, že pokud byla zavedena demokracie, tak je zde šance, že
se z arabské menšiny časem stane většina a přehlasuje židovskou populaci, která by tak přišla
o svůj stát. Po delším působení, začala organizace apelovat na židovské občany USA, aby
emigrovali do Izraele a navrhovali výměnu obyvatelstva s Araby žijícími na území Izraele.
Celkově se dá organizace charakterizovat jako krajně pravicová s prvky náboženského
extremismu. Podklad pro své akce hledala v židovském nacionalismu, sionismu, který
kombinovala s protidemokratickými prvky a jasným etnocentrismem. Také můžeme najít
prvek xenofobie, vůči Arabům a také Sovětskému svazu.
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4

Komparace EDL a JDL

Tato část bude obsahovat samotnou komparaci English Defence League a Jewish Defense
League na základě rámce, který byl určen v kapitole 1.2 a bude vycházet z charakteristik,
které jsou obsaženy v kapitolách 2.2, respektive 3.2 a korespondujících podkapitolách.
Institucionálně jsou na tom oba dva subjekty podobně. Ani jeden z nich nemohl hledat
podporu na vládní úrovni. JDL kvůli neexistenci subjektu, který by reprezentoval zájmy
shodné s jejich ideologií, jako například mohl Kach v Izraeli. Pro EDL by bylo snazší
vyhledat institucionální podporu, ovšem British National Party, která se v mnohém
ideologicky shoduje s EDL nemá zastoupení v House of Commons, dolní komoře
parlamentu Spojeného království. Další překážkou je volební systém, který znevýhodňuje
menší strany, ale naopak stranám s dlouhou tradicí, conservative party a labour party,
zajišťuje stabilní většinovou podporu. Situace je podobná v USA, kde existuje na národní
úrovni two party systém. Republikánská ani demokratická strana se ideologicky neshoduje
s JDL.
Na neinstitucionální rovině hledají oba dva zmíněné subjekty podporu ve své specifické
cílové skupině a nemíří mimo ni. Cílová skupina pro JDL se nachází v ortodoxní židovské
komunitě, tuto cílovou skupinu poté rozšířila na jakékoliv vyznavače židovského
náboženství. Nikdy svou cílovou skupinu nezměnila, pouze při hledání dalších stoupenců
upustila od myšlenky čistě ortodoxní skupiny na židovskou skupinu, která přijala
jakéhokoliv vyznavače bez ohledu na praktiky nebo později i barvu pleti. Oproti tomu EDL
má širší záběr. Její ideologie není tak hluboko nábožensky zaměřená. Je proti islámu a
můžeme najít antisemitistické sklony. Co se týká jiných menšin, můžeme v rámci EDL najít
frakce LGBT nebo sikhů. Takovou otevřenost v rámci JDL nenacházíme. V této úrovni
můžeme u obou skupin vidět sklony k populismu. JDL začala svou členskou základnu
rozšiřovat společně s výraznějším vlivem politiky Sovětského svazu vůči židovskému
obyvatelstvu. Poté začala cílit na instituce Sovětského svazu, což jim přineslo největší nárůst
v členské základně. EDL využilo vraždy britského vojáka Lee Rigbyho, po kterém bylo
možno zaznamenat větší počet účastníků na demonstracích podporující tuto organizaci.
Pokud budeme porovnávat organizační strukturu, narazíme na výrazné odlišnosti u těchto
dvou organizací. JDL mělo jasně vyhraničenou hierarchickou strukturu s pevným členstvím.
Brzy po vzniku se Meir Kahane vyprofiloval jako silná vůdčí osobnost, která zastupovala
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ideologii organizace. Tento post si držel i po přestěhování do Izraele a stále organizaci vedl.
Oproti tomu u EDL je to problém, který se stále nepodařilo úplně vyřešit. Tommy Robinson
a Kevin Caroll se dělili o pozici vůdčí osobnosti, ale každý z nich měl na starosti jiný aspekt
v rámci funkce organizace. Poté se začala řešit otázka organizační struktury, kde se vedoucí
regionálních organizací dohodli na funkci rotujícího předsednictví. Možnost vzniku postu
celonárodní vůdčí osobnosti byla na tomto sjezdu, kde se rozhodlo o předsednictví,
zavrhnuta z obav o směřování organizace. Hlavní problém, který se nyní řeší, je funkce
lokálních organizací a členství, které není pevné, a tak o počtu stoupenců EDL existují pouze
odhady. EDL však nyní směřuje také k formě hierarchické centralizované struktury, která u
JDL existovalo skoro od počátku.
Finančně na tom byla JDL mnohem lépe než EDL. Pokud pomineme dotace, které EDL
poskytoval na začátku Alan Lake, neexistuje žádná přímá cesta financování. Nevyskytují se
zde žádné členské příspěvky a organizace momentálně spoléhá pouze na vlastní
angažovanost členů, kteří jsou ochotni na vlastní náklady podporovat cíl, kterého EDL chce
dosáhnout. JDL finanční problémy nikdy neřešila, byla financována členskými příspěvky a
dotacemi, které se jim stabilně dařilo získávat pro splnění jejich cíle v rámci USA. JDL tak
byla finančně soběstačná, zejména když byla zrovna na vrcholu s počtem členů. U EDL tedy
platí opak, kdy mají s financováním konstantně problém. Z hlediska symbolický zdrojů,
každá organizace čerpá ze své ideologie a svého kulturního zázemí. U JDL vidíme silný
důraz na sionismus a ortodoxní judaismus.
Přístup k protestní činnosti byl z počátku pro obě organizace podobný. Šlo zejména o
poklidné demonstrace, při kterých neiniciovali násilí. U JDL se tato forma protestu brzo
změnila směrem k násilným formám, které vyústily až k plánování atentátů. Ty byly
směřovány vůči institucím, ale později přešly až k atentátům na konkrétní osoby. Důležitým
znakem u JDL je, že se k některým útokům sami přiznali nebo nevyvrátili svou možnou
účast. A to i přes vymezování se proti násilí a prohlašování se za nenásilnou organizaci. EDL
se také prohlašuje za nenásilnou organizaci, většina násilí spojených s jejich demonstracemi
je způsobena ze strany opozice, která se demonstrace snaží narušit. Pro EDL není primárním
cílem při pořádání demonstrace snaha vyvolat násilný konflikt. Existuje však spousta
případů, kdy je EDL spojena s vypalováním mešit a útoky na muslimské komunity ve
městech, ovšem přímá účast nebyla nikdy prokázána a EDL se spíše tyto obvinění snaží
vyvrátit, než že by je přímo odmítala.
24

Cíle jsou ve své podstatě u obou organizací velmi podobné. EDL chce ochránit obyvatele
Spojeného království před hrozbou islámu za použití jakýchkoliv prostředků k tomu
nutných. Cílem JDL bylo hlavně ochrana židovského obyvatelstva proti projevům
antisemitismu, při které se nebáli využít jakékoliv prostředky, které byli v tu chvíli dostupné.
Ideologicky se strany vyznačují shodným zastoupením rasismu, i když proti rozdílným
skupinám. EDL není přímo antidemokratická organizace v kontrastu s JDL, která
nepovažuje západní styl demokracie jako vhodnou formu vládnutí. Obává se, že po čase by
mohla nějaká skupina početně převýšit tu židovskou, a tak by se mohla opět židovská
populace dostat do pozice menšiny. U JDL vidíme jasné prvky nacionalismu ve formě
sionismu, který stoupenci této organizace zastávali. EDL zastává patriotický nacionalismus
s příslušností ke Spojenému království ve spojení s propagací tradičních křesťanských
hodnot. Pro obě skupiny je společný rasismus proti určité skupině obyvatelstva.
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Závěr
Aplikace upraveného rámce pro komparaci English Defence League a Jewish Defense
League byla úspěšná. Díky ní je možno odpovědět na výzkumnou otázku, kterou jsem si
položil v úvodu této práce, která zněla: Můžeme najít u hnutí, které zastupuje novou vlnu
krajní pravice stejné charakteristiky jako u hnutí, které vzniklo a působilo v druhé polovině
minulého století?.
Odpověď zní ano, ale zároveň také můžeme najít spoustu odlišností. Ty mohou být
způsobeny specifickým zaměřením těchto dvou organizací na rozdílné cílové skupiny
obyvatelstva, ale také vývojem, kterým prošla společnost od založení Jewish Defense
League a období její činnosti až po založení English Defence League.
Mezi hlavní společné znaky patří například: žádné zastoupení ve vládních institucích,
nemožnost hledat podporu na institucionální rovině, určitý typ patriotického nacionalismu
spojeného se zájmovou skupinou ze, které hnutí vzešly, ale také stejným zacházením se
symbolickými zdroji, inklinací k populismu a rasismus.
Podařilo se ale také najít odlišnosti, které mohou být použity pro další, extenzivnější
výzkum. Mezi tyto odlišnosti patří: vztah k násilí během protestní činnosti, finanční zázemí,
kterým skupiny disponují, přístup k demokratickému systému, délka doby pro vytvoření
centralizované a hierarchické struktury a v neposlední řadě názor na post hlavního ideového
vůdce organizace.
Jelikož byla aplikace modelu úspěšná, je možné po jeho dalším testování použití
v extenzivnější studii zabývající se fenoménem vzniku a působení krajně pravicových nebo
i jinak zaměřených politických organizací. Tato práce může zároveň posloužit jako základ
pro charakteristiku organizace English Defence League a organizace Jewish Defense
League, která může být také více rozvinuta v extenzivnější studii.
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