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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá teoretickým rámcem nové krajní pravice, která je 

zde představena na základě dosavadního výzkumu a následně aplikována na 

„grassroots“ hnutí English Defence League. To je v současnosti nejvýznamnější 

představitelem tohoto fenoménu ve Velké Británii a vyznačuje se několika rysy, které 

nejsou typické pro krajně pravicovou ideologickou rodinu, jako je například silný apel 

na ochranu lidských práv a toleranci, který se projevuje především ve struktuře hnutí, 

kde je početná homosexuální či židovská divize. Hnutí se však také vyznačuje silnou 

islámofobií a kulturním rasismem, které se projevují především na jejich protestech a 

v chování jejich následovníků. English Defence League je také charakteristické 

poměrně volnou členskou základnou, která se organizuje především díky „novým“ 

médiím, jako jsou sociální sítě. Cílem práce je, díky vymezení definice nové krajní 

pravice, určit ideologické postavení English Defence League.  

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with theoretical frame of new far right side of political 

spectrum which is represented on base of existing research and subsequently applied on 

„grassroots“ of movement English Defence League. Nowadays, that is the most 

significant representative of this phenomenon in Great Britain and is characterized by its 

features which are not typical for far right ideological family for example the strong 

appeal on protection of human rights and tolerance  which is showed primarily in the 

movement’s structure where is a large homosexual or Jewish division. English Defence 

League is also known for its strong Islamophobia and cultural racism which manifests 

on their march and in the behaviour of their followers.  English Defence League is also 

free member base which is organised thanks to new media, mainly social networks. The 

target of the bachelor thesis is, thanks to the demarcation of new far right definition, to 

determine ideological status of English Defence League. 
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Úvod 

 Krajní pravice jako ideologická rodina je velmi dobře popsané a široce zkoumané téma. 

V posledních dekádách se však stále více projevuje zjevná proměna, která se v této oblasti 

vyskytuje a která “tradiční” krajní pravici upozaďuje. Je jím tzv. nová krajní pravice, která se 

vyznačuje jistými definičními znaky, které se v porovnání s krajní pravicí, která navazuje na tu z 

první poloviny dvacátých let, odlišuje. Politickým stranám, které podléhají definici “nové krajní 

pravice”, která je bezesporu složitá, stejně jako definice jiných ideologických rodin, je věnován v 

akademickém diskursu poměrně výrazný prostor, který se stále rozšiřuje. Větší pozornosti v 

otázce zkoumání nové krajní pravice však zatím nebylo věnováno zkoumání tzv. „grassroots” 

hnutí, které se aktivně a veřejně věnují tématům této ideologické rodiny. Jedno z těchto 

klíčových hnutí je také English Defence League, které operuje ve Velké Británii a je zde 

nejvýznamnějším „street“ hnutím od dob Národní Fronty v sedmdesátých letech (Gallagher, 

Slater 2012). Není však v Evropě takovýmto hnutím jediným. Rozšíření stejných myšlenek a 

koncepce, jako je English Defence League po západní Evropě, reflektuje současné tendence a 

proměny v evropské společnosti (Sheffield 2011: 2). 

 Tyto tendence se vyznačují především silnými anti-muslimskými a anti-imigrantskými 

postojemi. Imigrantské a anti-muslimské otázky se tedy staly hlavním tématem evropské krajní 

pravice, kde tato témata začínají dominovat na rozdíl od klasických témat neonacistých a 

neofašistických skupin a politických stran. 

Rozšiřování evropské krajní pravice je fenoménem, který je potřeba sledovat a řádně 

popsat, jelikož se jedná o jev patologický, který napadá naši společnost a pomocí nenávisti proti 

„jiným“ sžírá klasickou evropskou společnost, která se po desetiletí vyznačovala především 

multikulturalismem, který je však také velmi problematický.  

 Důležitým jevem v této oblasti zkoumání je, že se tyto většinou populistické skupiny 

vyvíjejí podle potřeb okolí a některé jejich hlavní znaky tak mohou být z praktických důvodů 

pozměněny. Jedním z představitelů této „nové“ krajní pravice je také hnutí English Defence 

League (dále jen “EDL”), které je sice označováno jako krajně pravicové, ale toto označení je 

přílišným zevšeobecněním, které nemá velkou vypovídající hodnotu a není ani přesnou 

odpovědí, otázka správného ideologického zařazení EDL tak přetrvává. Ta je potřebná nejen pro 

generalizaci vůči obdobným hnutí v jiných státech, ale i pro omezení desinterpretací, která jsou, 

především v médiích, velmi častá.  



12 
 

Tato práce se primárně soustředí na nové tendence v krajně pravicové oblasti, které 

budou demonstrovány na příkladu EDL, které je jedním z nejdůležitějších nestranických 

představitelů tohoto fenoménu. Ve Velké Británii jsou, na rozdíl od Evropy, kde se krajně 

pravicové strany těší jisté podpoře, silnější a početnější spíše hnutí, jasným příkladem je právě 

EDL (Minkenberg 2013: 22).  

Abychom mohli, EDL zařadit a zkoumat podle definic nové krajní pravice, je velmi 

důležité její jasné ideologické vymezení, které je důležitou součástí této práce. Dále se zaměřím 

na případovou studii skupiny English Defence League, kde zachytím její hlavní charakteristiky, 

činnost a další mechanismy, které v hnutí fungují.  

 Obecné charakteristiky a definice jsou ve většině případů zaměřeny na politické strany, 

EDL politickou stranou není, avšak tyto definice jsou obecně použitelné a aplikovatelné na 

většinu uskupení pohybující se v dané ideologické oblasti. Z tohoto důvodu budu v této 

bakalářské práci používat tyto definice a pojmy, které odkazují na politické strany, i pro 

zformování definice, zařazení a vysvětlení mechanismů v EDL, které se vyznačuje jako 

společenské hnutí. 
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1. Použitá metodologie 

 Za metodologický postup jsem si pro zkoumání představeného problému zvolila 

kvalitativní metodu, která je schopna poskytnout detailní popis při zkoumání jedince, skupiny, 

události nebo fenoménu (Hendl 2005: 52-53). Výzkum bude mít charakter jednopřípadové 

studie, jejímž úkolem je příčinné vysvětlení a hluboké porozumění jednoho případu (Kořan 

2008: 33). Případ, kterému se bude věnovat tato práce je logicky English Defence League, kde 

budeme hledat základní charakteristiky a konotace ve vztahu s novou krajní pravicí. Tato 

jednopřípadová studie tedy bude z velké části deskriptivního charakteru (Hendl 2005: 103). 

 V kvalitativním výzkumu nejsou jasně daná pravidla, která by určovala striktní postup 

práce. Autor práce by měl postupovat tak, že vyhledá, analyzuje informace, které jak pomocí 

deduktivní, tak induktivní metody odpovídá na výzkumné otázky (Hendl 2005: 50). V této práci 

budu postupovat především tak, že aplikuji teorii nové krajní pravice na hnutí English Defence 

League, tedy že budu jednotlivé prvky, kterými se nová krajní pravice vyznačuje, sledovat v 

charakteristice a jednání EDL. Tyto poznatky v poslední části práce shrnu do přehledně 

definované tabulky, která bude ukazovat nejen existenci nebo absenci daného znaku, ale i jeho 

intenzitu. Tato práce tedy není o sledování vzájemných vztahů, které by se nějakým způsobem 

ovlivňovaly, ale pouze sledováním výskytu jistých charakteristik, které jsou typické pro novou 

krajní pravici.  

 

Výzkumná otázka zní “Lze na English Defence League aplikovat ideologický rámec nové krajní 

pravice a v jakém rozsahu?” 
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2. Dosavadní výzkum 

 Dosavadní výzkum, který byl k této problematice vypracován, můžeme rozdělit do 

několika skupin. První je ta, která se soustředí na samotné hnutí English Defence League, kde 

můžeme za poslední dva roky pozorovat stále větší pozornost, která je tomuto hnutí přikládána. 

A druhou velkou skupinou je řešení problematiky nové krajní pravice a následně jejich dílčích 

aspektů, jako je krajně pravicový populismus, islamofobie a další.  

Prvním „rozsáhlejším“ dílem věnovaným pouze EDL bylo dílo profesora Nigela Copseye 

z roku 2010 „The English Defence League: Challenging our country and our values of social 

inclusion, fairness and equality“, které komplexně zmapovalo celé hnutí především 

v organizačních aspektech a jeho činnosti a hledalo odpověď na otázku, zdali představuje hrozbu 

pro Velkou Británii a hodnoty, které představuje. Nezaměřovalo se tedy primárně na ideologické 

zařazení EDL a přistupovalo k němu již jako k novému islamofobnímu, sociálnímu hnutí 

(Copsey 2010). Samotná English Defence League je také téma dvojice autorů z University of 

Leicester Jona Garlanda a Jamese Treadwella, kteří však EDL studují spíše z pohledu sociálně 

antropologického a kriminologického. Jejich závěry o EDL jsou založeny především na datech 

vycházející především z výstupů z interview jednotlivých následovníků, ale také sledování jejich 

internetových stránek a diskuzních fór a sociálních sítí EDL (Garland, Treadwell 2012: 124). 

 Dalším odborníkem, který se však zabývá komplexně na krajní pravici ve Velké Británii, 

je Matthew Goodwin z University of Nottingham, který přispívá i do The Guardian, kde se 

soustředí mimo jiné i na EDL a jednotlivé aspekty nové krajní pravice. Které prezentoval i v 

příspěvku „The New Radical Right: Violent and Non-Violent Movements in Europe“ Na novou 

krajní pravici se také soustředí Alexandra Cole nebo Roger Eatwell. Přeměny krajní pravice za 

poslední desetiletí také studuje Piero Ignazi například ve své publikaci The Crisis of Parties and 

the Rise of New Political Parties, kde píše o novém typu staré politické rodiny (Mareš 2003:70). 

 Jedním ze znaků nové krajní pravice je krajně pravicový populismus, který obsáhle 

popsal Cas Mudde ve své publikaci „Populist Radical Right Parties in Europe“ z roku 2007, kde 

je tato problematika velmi dopodrobna rozebrána a to jak na konkrétních politických stranách, 

tak její obecný rámec. Metodologickými postupy z této publikace je inspirována i tato práce. 

Dalším významným autorem v oblasti krajně pravicového populismu je Hans-George Betz, jehož 

publikace z roku 1994 „Radical Right-Wing Populism“ je již více popisná, avšak detailně 
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představuje tuto problematiku před rokem 2001. V oblasti populismu je také nutno zmínit 

Margaret Canovan, která se tomuto fenoménu současné evropské politiky široce věnuje.  
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3. Vymezení pojmů 

 Přesné vymezení pojmů je důležité především proto, aby jak čtenář, tak autor práce viděli 

stejný obsah za použitými výrazy, což přispěje i k lepšímu pochopení všech souvislostí a 

poskytnutých informací. Pod termínem nová krajní pravice a dalších se totiž může skrývat jakási 

terminologická vágnost a neupřesnění by mohlo znamenat desinterpretaci v jistých ohledech 

práce. Dnešní krajně pravicovou scénu můžeme rozdělit do skupin na neofašistickou, 

neonacistickou a na pravicové populisty (Charvát 2007: 71). Na třetí skupině stojí právě nová 

krajní pravice, její klasifikace je však složitější. Neonacismus a neofašismus v této kapitole bude 

také stručně představen pro lepší definování jednotlivých rozdílů. 

 Posledním a nejdůležitějším je vymezení nové krajní pravice, které se bude věnovat 

samostatná kapitola.  

 

3.1 Krajně pravicový populismus 

Velmi důležitým termínem, který je v této problematice potřeba představit a vymezit je 

krajně pravicový populismus, který samozřejmě vychází z populismu jako takového. Kde už 

podle názvu, které pochází z latinského „populus“ (v českém překladu lidé), je jasné, že se obrací 

především na lid, a to hlavně ten “obyčejný”, se sliby o nápravě špatné situace a také upozorňuje 

na “ohrožení” obyvatel “něčím” a přichází s návrhem na nápravu, ochranou a podnětem k 

mobilizaci. Tyto skupiny se prezentují jako reprezentanti lidu, jehož zájmy a přání byly po 

dlouho dobu ignorovány politiky starající se jen o své zájmy. Populismus můžeme považovat za 

politickou techniku, která se zaměřuje na lidské emoce, především na strach, ať z emigrantů, 

islámu, narkomanů či kohokoli a nabízí nový pořádek a spravedlnost. Populismus se tedy může 

vyskytovat na jakémkoli ideologickém pólu, ale sám není žádnou politickou ideologií, ale spíše 

druhem politické propagandy (Charvát 2007: 71). Cas Mudde (2007: 23) populismus popisuje a 

používá spíše jako ideologický znak, který rozděluje společnost na dvě homogenní a protikladné 

skupiny a to na “čisté lidi” a “zkorumpovanou elitu”. Vyzdvihuje “obecnou vůli” lidí, která je v 

populistické demokracii tou nejvyšší hodnotou, a to i na úkor lidských práv nebo ústavních 

záruk. Dělení obyvatelstva je jednou z klíčových charakteristik krajně pravicového populismu, 

ten vytváří přesné konstrukty skupin, které se dělí na “nás” ty, kteří jsou součástí skupiny 

(ingroup) a “je” (ty ostatní, outgroups), rozdělení je většinou na základě toho, kdo není “domácí” 

(Mudde 2007: 63, 64, 69). 
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V dnešní politické situaci se populismu dopouštějí téměř všechny „catch-all“ strany. 

Někdy se používá i označení neo-populismus nebo nový populismus (new populist). I přesto je 

populismus spojován především ve vztahu s radikálními politickými názory celého 

ideologického spektra (Canovan, 2004: 242, 243; Kupka, Laryš, Smolík 2009: 20). 

 Počátky populismu v Evropě můžeme sledovat od sedmdesátých let minulého století, kde 

se tyto strany vymezovaly proti vysokému zdanění, což souvisí s ekonomickým liberalismem, se 

kterým byly tyto strany spojeny. Velmi rychle však začaly vznikat nové pravicové populistické 

strany, které měly jako svůj hlavní zájem nacionalismus, úzce spojen s imigračními otázkami a 

po vypuknutí tzv. války proti terorismu se tento trend ještě umocnil o strach z islámu (Charvát 

2007: 72). Hans George-Betz (1994) vidí politickou transformaci, která proběhla v západních 

demokraciích od ukončení druhé světové války, a která je spíše spojována se získáním politické 

legitimity pro levici, také jako zdroj vzestupu krajně pravicového populismu, který se distancuje 

od historické tradiční pravice, jako je neofašimus a neonacizmus. Jehož vzestup zasazuje do 

konce 80. let, který pokračuje léty devadesátými a přímo ho označuje za fenomén devadesátých 

let a za jeden z nejvíce významných znamení politické přeměny v západních demokraciích. (Betz 

1994: 1-4) Hlavními stavebními kameny populismu jsou mobilizace politiky, charismatické 

vůdcovství a jednoduché vyjadřování (Kupka, Laryš, Smolík 2009: 20). Podle Muddeho (2007: 

155) je krajně pravicový populismus kombinací nativismu, autoritativismu a populistické 

demokracie.  

 Někdy bývají pravicově populistické strany označovány za neofašistické, i když se 

hlavní body jejich programu blíží programu neofašistů nebo neonacistů, důrazně se od těchto 

skupin distancují a veřejně je odsuzují. Na rozdíl od nich mají zájem na politické participaci, a 

proto se veřejně vyhýbají rasistickým projevům. Pravicový populismus však lze označit za 

umírněnou formu neofašismu. Hlavním tématem bývá odpor proti imigraci, antikomunismus a 

požadavek na kulturní a ekonomickou soběstačnost. Rasismus je nahrazen poukazováním na 

dopady hoštění jiného etnika, kterými bývají označovány jevy, jako jsou nezaměstnanost, 

zvýšená kriminalita či kulturní dezintegrace národa a nazývají je „nepřizpůsobivá etnika“ 

(Charvát 2007: 72 - 74). 

 Krajně pravicový populismus se projevuje radikálně především v odmítání ustanoveného 

socio-kulturního a socio-politického systému a jejich podpoře individuálního úspěchu, volného 

obchodu a radikální redukce role státu. Stejně tak odmítají individuální a sociální rovnost a 
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jakékoli politické záměry k ní směřující. Dalším hlavním bodem charakterizující krajně 

pravicový populismus je striktní odmítání politiky sociální integrace marginalizovaných skupin, 

se kterým souvisí i další důležitá charakteristika, kterou je jejich důraz na xenofobii, kterou však 

není otevřený rasismus nebo anti-semitismus (Betz 1994: 3, 4). Jedním z požadavků krajně 

pravicového populismu je silný negativní postoj vůči jakémukoli speciálnímu přístupu ke 

kulturním minoritám, které je podle jejich názoru pouze překážkou k asimilaci a navíc podporou 

fundamentalismu (Mudde 2007: 145). 

 Populistické jsou především kvůli jejich bezohlednému využití a dokonce 

instrumentálnímu šíření strachu a jejich apelování na domnělý zdravý rozum. Strany a hnutí s 

populistickým označením mají tedy tendenci ke spojení klasického liberálního postoje k jedinci a 

ekonomii s jistými prvky socio-politického programu extrémní a intelektuální “nové pravice”, 

které jsou prezentovány v jednoduché formě především těm potencionálním voličům, kteří jsou 

nějakým způsobem zklamáni a zbaveni iluzí o jejich individuálních životních šancích, sociálním 

vývojem a politický systém obecně. Krajně pravicové populistické strany či hnutí sbírají svojí 

podporu a sílu především z tendence západní politiky, kde se rozkládá model tradiční voličské 

loajality velkých tradičních stran (Betz 1994: 4, 38). 

 

3.2 Islamofobie 

  Islamofobie by mohla být považována za anti-semitismus krajní pravice jednadvacátého 

století.  Můžeme tedy říct, že židovského nepřítele krajní pravice z počátku dvacátého století 

vystřídal muslim, potažmo Islám, tyto dvě nenávisti mají společný předsudek k jisté části 

obyvatelstva. Avšak je zde rozdílný původ těchto obav, kde v islamofobii plynou obavy 

především z množství muslimů, které se v daném státě nachází, hrozba, která z nich vyplývá je 

úměrná jejich kvantitě, na rozdíl od Židů, kde bylo mířeno spíše na “kvalitu” (Mudde 2007: 84). 

Islamofobie získala zásadnější postavení v západním světě již o pádu berlínské zdi. Ale 

největší sílu získala po teroristických útocích dne 11. září na Světové obchodní centrum v New 

Yorku, teroristickém útoku v londýnském metru a v Madridu, spolu se započatou válkou proti 

terorismu. Tyto události se staly záminkou pro ospravedlnění islamofobie, která se ve společnosti 

zakotvila jako něco „normálního“ (Allen 2004: 2). Hans Georg-Betz popisuje postupnou 

inklinaci evropské krajní pravice k islámofobii jako novou formu nativismu. Předsudky, které 
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jsou založeny na kulturním rasismu, připodobňuje k vývoji v Americe na konci devatenáctého 

století, které byly zaměřeny proti katolíkům a čínským přistěhovalcům (Jackson 2011: 10). 

 Islámofobie však není pouze exklusivním tématem krajně pravicového populismu, ale 

získává si stále větší prostor i v širších myšlenkových proudech skrze Evropu. Mají také dopad 

na nové zdůraznění křesťanské tradice Evropy a mnoho politických stran a hnutí vyzdvihuje 

právě své křesťanské kořeny v protikladu proti “islamizaci Evropy”(Mudde 2007: 84). 

 

3.3 Nacionalismu 

 Nacionalismu je politickou doktrínou, která se snaží dosáhnout monokulturního státu a to 

různými prostředky, které mohou zahrnovat separatismus, asimilaci, vyhoštění nebo i genocidu. 

Nacionalismus je však poměrně široký pojem, který v sobě obsahuje několik subtypů. Také 

záleží, na jakém základě dochází k rozdělování obyvatelstva na “vlastní” a “cizí”, jinými slovy, 

co přesně určuje příslušnost k národu. Jedna z možností je i rozdělení na základě kultury nebo 

rasy (Mudde 2007: 16, 17).   

 

3.4 Nativismus 

 Nativismus patří mezi klíčové koncepty krajně pravicového populismu, které rozděluje 

obyvatelstvo na rodilé a nerodilé, ke kterým by se mělo přistupovat s jistou dávkou nepřátelství. 

Ideálním státem v konceptu nativismu je monokulturní obyvatelstvo neboli čistý národní stát. 

Realističtější je však snaha dosáhnout jisté etnokracie. To se projevuje v programu krajně 

pravicových populistických stran v reakci na jejich striktní odmítání multikulturalismu a namísto 

toho prosazování posilování vlastní kultury a národní přednosti. Jednou z možností, která je 

akceptovatelná pro většinu krajně pravicových populistů, je asimilace nenárodních obyvatel 

(Mudde 2007: 138, 144, 145). 

  

3.5 Etnopluralismus 

 Jedním ze základních stavebních kamenů nové krajní pravice je právě etnopluralismus 

(etnocentrismus), ten se vymezuje proti multikulturalismu, který dle jejich slov podporuje 

imigraci a zapříčinil, že původní evropské národy jsou ve svých státech utiskovanými menšinami 

a zdůrazňuje představu etnické plurality států, které si zachovávají svůj unikátní národní 
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charakter různorodosti obyvatelstva, které je správné udržovat odděleně (Smolík 2013). V 

případě mísení etnik dojde pouze k zániku etnik. Na rozdíl od rasismu není doktrína 

etnonocentrismu hierarchická, takže nenadřazuje jedno etnikum nad druhé nebo nevyzdvihuje 

jedno jako kvalitnější, etnika jsou pouze odlišná a nekompatibilní (Rydgren 2005: 427). Jedná se 

tedy o politicky vynucená kulturní a etnická segregace podle geografického kritéria (Minkerberg 

2012: 19). 

Popírání hierarchie se však někdy neobjevuje v praxi samotných stran a hnutí. Díky této 

nové doktríně, jsou tyto organizace schopny mobilizovat obyvatelstvo a veřejnost na základě 

xenofobních i rasistických prvků, avšak bez označení a stigmatizace, že jsou rasistické (Rydgren 

2005: 427). 

  

3.6 Přistěhovalecké xenofobní strany 

 Tyto strany využívají protipřistěhovaleckých nálad, které se snaží zároveň sami 

podněcovat a artikulovat. Touto činností se snaží o mobilizaci voličstva, při kterém používají i 

prvky xenofobie. Všechny dominantní přistěhovalecké strany či jiné organizace v dnešním 

západoevropském prostoru jsou spojeny s fenoménem tzv. šovinismu blahobytu nebo 

šovinistického sociálního zabezpečení. Tyto znaky jsou považovány za charakteristiku nové 

extrémní pravice. Avšak podle Strmiska (2001) protipřistěhovalecké strany nelze přiřadit k jedné 

konkrétní stranicko-politické rodině, jakým je extrémní pravice nebo nová extrémní pravice.  

 Otázka přistěhovalectví začala představovat problém v sedmdesátých a osmdesátých 

letech spolu s odmítnutím vysokého daňového zatížení, které se stalo hlavním politickým 

tématem, které vytvořilo prostor pro vznik xenofobních populistických formací (Strmiska, 2001). 

 Některé studie však ukazují, že xenofobie není výsadou pouze krajně pravicových stran, 

ale objevuje se skrze celé ideologické spektrum. Příkladem může být německý sociální 

demokrat, který po skončené své politické kariéry, vydal knihu zabývající se demografickými 

změnami v Německu a přímo zde útočil na principy multikulturalismu a na muslimy jako takové 

(Minkenberg 2013: 18). 

 Problematika imigrace se dostává do popředí již několik desítek let, není to tedy výsledek 

11. září a vzestupu islámského radikalismu. Před rokem 2001 však byla nevraživost k 

imigrantům vztahována především z úhlu ekonomické krize a problémů s nezaměstnaností, které 

započali již s ekonomickou krizí v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století. Nové 
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sociální a politické otázky vycházející z neřešené otázky velkého počtu imigrantů v evropských 

západních zemích se stále častěji stávají hlavním tématem všeobecného diskursu. Za imigrantské 

národy jsou považováni především lidé ze severní Afriky, Turecka a muslimové (Betz 1994: 69, 

71, 92). 

 

3.7 Neonacismus a neofašismus  

 Hlavními znaky neofašismu je šovinismus, antikomunismus, antidemokratismus, který se 

v současnosti vyznačuje především kritikou parlamentního systému a korupčním charakterem 

politiky. Kriticky je nahlíženo taky na nadnárodní organizace a imigraci, ke které je přistupování 

silně xenofobně a rasisticky, ten však staví hlavně na kulturních rozdílech. Odmítána je také 

politika Izraele a expanze americké kultury (Charvát 2007: 75). 

Od fašismu se nacismus odlišuje především důrazem na čistotu rasy, v tomto ohledu jsou 

militantními rasisty a antisemity. Důležitá je také potřeba vytvoření „nové společnosti“, která by 

se zakládala na rasově čistém, panárijském základě (Charvát 2007: 79). Cílem dnešního 

neonacismu je především bílá nacionálněsocialistická Evropa. Mimo tradiční antisemitismus je 

hlavním tématem také přistěhovalectví (Smolík 2013). Nejsou schopni strpět ani poklesky 

společnosti jako jsou drogy a homosexualitu považují za zvrácenost (Charvát 2007: 79). 



22 
 

4. Nová krajní pravice 

Podle Vidbya a Ramalingama (2012: 14, 17) patří do stranické rodiny podle typologie 

stran krajní pravice i tzv. nové strany (new parties). Tyto nové strany vznikly bez jakékoli 

předchozí základny nebo stranických struktur. Některé strany nemusejí být přímo nové, ale 

operují s takovými tématy, která jednoduše nezapadají do klasické typologie krajně pravicových 

stran. Tyto nové krajně pravicové strany obnovují či předělávají ideologie klasické radikální 

pravice, nedrží se jejich stereotypů a na rozdíl od nich nemají stálý program, vystačí si s 

neustálým poukazováním a vykreslováním „nepřítele“. Představa nepřítele je jejich hlavní téma, 

které jsou schopny neustále přizpůsobovat podle situace (Ramalingam 2012: 17, 18). Za příčiny 

vzniku nových krajně pravicových stran a hnutí bychom mohli hledat především nový stupeň 

nezaměstnanosti, bytové nouze a posunutí genderové síly. Dalším silným problémem je zvýšení 

počtu imigrantského obyvatelstva a žadatelů o azyl, které vedlo ke zvýšenému pocitu nebezpečí 

a rozhořčení. A to především mezi post-industriálními “losers”, kteří se začali bát o svou 

budoucnost, která je podle jejich názoru ohrožena právě imigranty. Imigrace se tak stala jejich 

stěžejním tématem spolu s obranou národní kultury a řádu (Ramalingam 2012: 20). Nová 

uskupení jsou výsledkem protestní tendence proti vedení státu, které není schopno uspokojivě 

vyřešit některé velké politické otázky a také jako výsledek ekonomického úspěchu západních 

průmyslových demokracií. Charakteristická je také potřeba “velkých témat”, která jsou 

zdůrazňována v záměru odlišit se od zbytku politického spektra (Cole 2005: 207, 223). 

Krajní pravice potřebuje nový rámec, který by zaštítil nové trendy v této oblasti a postihl 

celou problematiku, která se ukazuje jako aktuální. Vzniká zde tedy potřeba nového hlavního 

rámce pro krajní pravici jako takovou. Tento rámec se začíná objevovat již na konci 60. a během 

70. let, kdy se začala formovat nová krajní pravice ve Francii jako protiváha intelektuální a 

kulturní dominanci levice. A tradiční biologický rasismus byl nahrazen etnopluralismem, který 

představoval základy tzv. nového rasismu. Mezi jeho hlavní strategie patří především 

populismus a politika vedená proti ustanovenému establishmentu (Rydgen 2005: 426, 427). 

Nejdůležitějšími body nové krajní pravice je postavení muslimů jako inherentní “jiné” a 

to na základě nekompatibility jejich kultury s kulturou evropskou (Jackson 2011: 10). Nová 

krajní pravice se také vyznačuje stále se zvyšující mobilizaci, která překonává národnostní 

hranice. Organizace podobného typu především v Evropě spolupracují skrze internetové sítě a 

vytvářejí strategické aliance. Jedním z příkladů jsou především oficiální pozvání a podpora 
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během kampaně jednotlivých politických subjektům, které se k nové krajní pravici řadí. 

Příkladem mohou být švédské voly v roce 2010, kam přijel mimo jiné i Alan Lake z EDL, aby 

podpořil Švédské Demokraty1. Ten se na základě pozvání zúčastnil i jejich konference, kde 

prezentoval své čtyři globální svobody. Hlavním tématem jeho vystoupení byl samozřejmě Islám 

jako hrozba pro západní demokracii (Copsey 2010: 16). Tyto akce demonstrují představu, že 

islámofobie je přirozeným jevem v Evropském a Americkém prostoru a jejich postoje tedy 

nejsou okrajového a extrémistického charakteru (Ramalingam 2012: 18). 

 Tato nová krajní pravice je identifikována jako “třetí vlna” pravicového radikalismu v 

poválečných západních demokraciích. Nedochází zde k pouhému rozšíření konservativních nálad 

směrem k extrémnímu konci politického spektra, ale spíše k restrukturalizaci spektra a 

přeskupení politických aktérů a aliancí. Tato nová vlna předefinovala koncept krajní pravice a 

vyměnila biologický rasismus a bílou nadřazenost za etnopluralismus, jehož hlavní rysy a 

mechanismy jsou popsány výše. Místo toho dává důraz na neslučitelnost kulturních etnik a 

podporuje oprávněnost evropského vzdoru vůči kulturnímu mísení. Toto uplatňování jakéhosi 

světového apartheidu je odpověď nové krajní pravice na multikulturalismus, imigraci a jakoukoli 

snahu o integraci. Můžeme také konstatovat, že tyto strany či hnutí více náleží do skupiny, která 

se vyznačuje etnocentricky či populisticky než do skupiny s extrémistickými nebo fašistickými 

charakteristikami (Minkerberg 2013: 19, 21). 

 Nemůžeme však mluvit zcela o nové krajní pravici jako o něčem, co operuje zcela na 

jiných principech a co se naprosto distancovalo o tradiční “historické” krajní pravice. V určité 

míře můžeme tvrdit, že v historické linii těchto tradičních pravicových stran pokračují buď 

nepřímo, nebo nahrazují témata, která byla určující za nová. Díky těmto “novým” tématům 

dochází k ideologickému vzdalování mezi tradiční pravicí, která je představována fašismem a 

nacizmem. Díky těmto novým tématům, která jsou mnohem složitější a diferencovanější než v 

tradiční krajní pravici je velmi složité označit tyto proudy za fašistické či nacistické (Kupka, 

Laryš, Smolík 2009: 14). 

 Můžeme tedy konstatovat, že současná krajní pravice není novým fenoménem, pouze 

využívá nových zpochybnění liberální demokracie, vyvinula nové strategie, používá nové 

prostředky a zformovala svou politiku do výhodné formy (Ramalingam 2012: 29). Jejich 

                                                           
1 Švédští demokraté jsou krajně pravicová populistická strana ve Švédsku, jejímž hlavním 

tématem je anti-imigrantská politika. (Sweden Democrats 2013) 



24 
 

záměrem není svržení demokracie, ale jde jim pouze o určité oslabení liberálních pojistek ve 

prospěch pravidel většiny (Mudde 2011: 7). Orientace krajní pravice proti imigrantům není 

žádnou novinkou ani novým fenoménem v post zářijovém světě (myšleno 11. září 2001). Strany 

krajní pravice otevírají tuto debatu již od osmdesátých let minulého století (Cole 2005: 203). 

Existuje více názorů na proměnu krajní pravice a o vzniku tzv. nové krajní pravice se vedou 

spory. Avšak podle Cola (2005: 208) můžeme pozorovat tendence krajně pravicových stran k 

orientaci a většímu důrazu na post-materialistická témata, kterými je respekt k autoritě, disciplína 

a svědomitost, patriotismus a netolerance k minoritám, podpora tradičních a morálních hodnot.  

 Z výše uvedeného můžeme tedy konstatovat, že nová krajní pravice, ať už se objevila bez 

jakékoli předchozí základny nebo pouze přeměnila stará témata za nová, je především 

definovaná znaky, kterými jsou krajně pravicový populismus, nacionalismus, exklusivismus, 

který je charakterizován především etnopluralismem (u tradičních pravicových stran by to byl 

anti-semitismus) a islamofobií. Jedním z problémů tohoto vymezení je to, že se některé pojmy 

překrývají.  

 

4.1 Vzestup nové krajní pravice 

  V otázce vzestupu podpory krajní pravice mluví Piero Ignazi o tzv. „silent counter-

revolution“2 podle které je současný růst krajní pravice jistým způsobem sociální reakce v post-

industriální společnosti, která se vyznačuje globálními ekonomickými požadavky, větší 

mobilitou a přizpůsobivější pracovní silou. Tyto sociální změny však někteří lidé špatně a 

neochotně snášejí a jsou neschopni se tak rychle přizpůsobit. Jsou to především dlouhodobě 

nezaměstnaní lidé, plní frustrace a deprivace, jejichž přání je pouze navrácení k minulému 

pořádku. V této situaci považují za nejvíce negativní vlnu přistěhovalců a uchazečů o azyl v 

západní Evropě z třetího světa, což v nich probouzí xenofobii a rasismus. Toto prostředí je 

úrodným polem pro politické síly, které prostřednictvím svých charismatických vůdců slíbí 

překonání atomizace společnosti, odmítnutí post-materialismu a rychlé vyřešení 

nezaměstnanosti, imigrace, kriminality a jiných oblastí, kterými se voliči cítí být ohroženi 

(Kopeček 2007: 283). 

                                                           
2 Reakce na Ronalda Ingleharta a jeho teorii „silent revolution“ o pozvolné post-materialistické 

změně hodnot mladé, vzdělané a materiálně zajištěné generaci, která přispěla k růstu 

ekologických a jiných levicových stran ve dvacátém století (Kopeček 2007: 283). 
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Avšak vzestup nové krajní pravice nemůže být zapříčiněn pouze “lepším” nebo novým 

typem kampaně, ale také i rostoucím počtem lidí, kteří mají pocit, že klasické politické strany a 

politici selhali (Briggs 2012: 5). Nová krajní pravice se soustředí na agendu, která se obrací k 

národnostní politice a pracuje s tématy, jako je imigrace, náboženství a národní kultura. Tyto 

strany zůstávají v mantinelech demokracie, avšak jejich kritika je přesně mířena především proti 

liberální demokracii. Tyto strany operují s novým typem politického diskursu, mají silného a 

charismatického lídra a posunují vztah mezi ním a následovníky (Ramalingam 2012: 11, 12). 

 

4.2 Odlišnosti nové krajní pravice 

 Může se zdát, že novou krajní pravici a neonacismus spojuje téma imigrace, to však stojí 

v obou případech na odlišných základech, kde základem neonacismu je rasová segregace 

s hierarchickou strukturou a nová krajní pravice s myšlenkou potřeby držet od sebe kulturní 

odlišnosti, které si jsou ve své podstatě rovny. I když dnešní neonacismus a neofašismus 

prochází také jistými obměnami a vývojem nelze je s novou krajní pravicí zcela rovnat. Jedním 

z hlavních rozdílů oproti nové krajní pravici je stálý důraz na socioekonomická témata a s tím 

spojené prosazení nacionálního socialismu (Smolík 2013). Absence ekonomických požadavků je 

fascinující především vezmeme-li v potaz, že hnutí jako je EDL, vzniká a roste právě ze socio-

ekonomických problémů (Garland, Treadwell 2012: 137). 

 Nová krajní pravice se také odlišuje od klasické především tím, že není antisystémová a 

protiústavní, naopak ve své řeči se ztotožňuje s liberální demokracií a sebe samu často propaguje 

jako obránce práv, především ženských ale i homosexuálních. Tímto se jim daří propagovat 

netolerantní myšlenky v mnohem přijatelnějším způsobem, díky čemuž jsou schopni pro sebe 

zabrat jistý prostor i v liberální demokracii (Ramalingam 2012: 18). Nestojí tedy proti 

demokratickému řádu, který naopak obhajují a tvrdí, že jsou jeho obránci proti „nájezdu“ 

extrémistického islámu. Za tento „demokratický řád“ můžeme podle Richarda Stösse považovat 

režim, který ctí pravidla jako jsou lidská práva, suverenita lidu, rozdělení mocí, odpovědnost 

vlády, zákonnost správy, nezávislost soudů, princip více politických stran, rovnost šancí stran 

(svoboda opozice) (Mareš 2003: 26). 

 Nové elementy, kterými se strany či hnutí jako EDL charakterizují, ještě ztěžuje 

schopnost je klasifikovat. Hlavním tématem je islámofobie, která se může pohybovat v celém 

rozmezí pravolevého spektra. To, čím je tedy námi popisovaná krajní pravice “nová”, je to, že je 
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schopna zahrnout celou šíři pravolevého i středního spektra a zkombinovat ji se silnou proti-

vládní rétorikou, která volá po demokratických reformách. Psychologickým faktorem je také 

použití politické identity jako “mobilizující činidlo” (Ramalingam 2012: 17). Přívlastek 

„demokratických“ je však v našem případě jedním z klíčových rozdílů, cílem těchto stran je totiž 

participovat na reálné politické moci na rozdíl od neofašistů a neonacistů, kde tento cíl ustupuje 

spíše do pozadí (Charvát 2007: 72). 

 Dalším rozdílem je komplexnost tradiční krajní pravice na rozdíl od nové, která se 

vyznačuje spíše jako „single-issue“ hnutí, což také souvisí s jejím populistickým charakterem. 

Problémem však je, že některé strany či hnutí, které se dříve hlásily k myšlenkám blízké fašismu 

či nacizmu přebírají novou agendu, kterou se vyznačuje především nová krajní pravice, rozdíly 

se tak mohou ideologicky ale i personálně stírat a přesná klasifikace se tak stává obtížnější. 
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5. English Defence League 

 Hnutí, které nám bude příkladem při demonstrování a ideologickém vymezení nové vlny 

krajní pravice je již zmiňovaná English Defence League (dále jen EDL). Nejprve zmíním jeho 

stručnou historii, dále se zaměřím na hlavní osoby EDL, její charakteristiku a to jak z 

perspektivy EDL (tedy jejich oficiálních zdrojů), tak z různých analýz, jež se ji věnovaly. 

Informace mají sloužit především pro představení EDL a její činnosti. Nejdůležitější však bude 

aplikace teoretického rámce “nové krajní pravice” na získané informace z popsané případové 

studie.  

  

5.1 Vznik English Defence League  

Počátek reálné aktivity EDL, kterou mohli již konkrétně pocítit obyvatelé Velké Británie, 

můžeme zařadit do roku 2009, kdy se v letních a podzimních měsících začaly centra britských 

měst otřásat protesty cílenými proti „radikálnímu islámu“ a „islámskému extremismu“. Tyto 

akce, které někdy překročily hranici a strhly se v násilí mezi protestujícími a policií, se skládaly z 

protestujících několika skupin, jako byly Casuals United, the English Defence League, Welsh 

Defence League, Scottish Defence League, March for England, United Britich Alience, British 

Citizens Against Islam Extremists a Stop the Islamification of Europe. První dvě jmenované 

skupiny však byly nejvýraznější i společně velmi propojené, společné jim byl i jejich vzestup z 

periférií anglické domácí hooligans subkultury (Garland, Treadwell 2010: 19, 20). 

 Městem, kde EDL vznikla, je Luton, anglické město polohou blízké Londýnu s počtem 

obyvatel přesahující dvou set tisící hranici. „Bílí“ zde tvoří necelých 55 % populace, další 

největší skupinou jsou obyvatelé původem z Asie, jejchž podíl dělá cca 30 %, 18% jsou 

muslimové (Copsey 2010: 8). EDL vzešlo z prvotního uskupení United People of Luton, které 

reagovalo na malé shromáždění muslimských extrémistů, kteří uráželi vojáky v průvodu městem 

při příležitosti návratu z války v Iráku. Již z tohoto období je znám jejich lídr Tommy Robinson. 

Prvně málo početné skupiny protestujících se však během následujících měsíců rozrostly na 

protestní pochody přesahující 1000 protestujících, které se konaly v několika městech 

(Birmingham, Nottingham, Manchester, Leeds) (Garland, Treadwell 2010: 20 – 22). Tento vývoj 

dobře demonstruje tzv. grassroots původ, kterým se EDL odlišuje právě od politických stran, 

které v Evropě představují novou krajní pravici. Roger Eatwell fenomén vzniku EDL popsal jako 
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„cumulative extremism“, což je proces kdy jeden typ extremismu, v tomto případě je jím 

extremismus islámský, vyprodukuje další typ extremismu (EDL). (Copsey 2010: 11) 

 Jasným zformováním EDL byl 27. červen 2009 (v té době ještě známé jako English and 

Welsh Defence League) Paul Ray vznik EDL popisuje tímto způsobem: „základ EDL byl 

iniciován mnou, sloučením členů UPL (United People of Luton) spolu s dalšími anti-

džihadistickými aktivisty po zemi, kteří již měli dost nebezpečí, které hrozilo našim lokálním 

komunitám a celé zemi.“ (Copsey 2010: 10) EDL utvořila alianci s Casuals United, jejichž 

webová stránka tuto organizaci popisuje jako „Spojení britských fotbalových kmenů proti 

džihádistům.“ (Copsey 2010: 10). Paul Ray měl však i velmi blízko k BNP3. 

 Obrat ve vztahu k BNP přišel s lídrem Tommym Robinsonem, který po demonstraci, 

která proběhla 8. srpna 2009 v Birminghamu a kde bylo zatčeno 35 lidí, popřel jakékoli spojení s 

BNP. Paul Ray si založil vlastní EDL divizi a v březnu 2010 Ray svou divizi z EDL vyňal již 

zcela. (Copsey 2010: 13) Tommy Robinson bojoval s Nickem Griffinem o vedoucí místo na 

britských ulicích, kde obě uskupení pořádaly své demonstrace, EDL však bylo v této snaze 

úspěšnější. Nick Griffin dokonce žádal EDL v červnu 2013, po zakázání protestu policií, veřejně 

o pomoc v této situaci, byl však vedením EDL odmítnut (What is the British National Party? 

2012). 

 Dnešní situace EDL je poměrně komplikovaná a to především díky velkým personálním 

zvratům, které se zde odehrály v posledních měsících. Doposud nejvýznamnější osobností EDL, 

kterou byl Stephen Yaxley-Lennon neboli Tommy Robinson (pseudonym) 8. října 2013 spolu s 

další významnou postavou Kevinem Carrollem veřejně rezignoval na svou funkci a z EDL 

odešel. Jeho hlavním argumentem byl především nesouhlas s určitým smýšlením v EDL a silami, 

které mají blízko k neonacismu. Podle jeho slov se stal neschopným řídit toto hnutí s jeho 

“krajně pravicovými” tendencemi. Dodává také osobní důvody. (Tommy Robinson’s press.. 

2013) Tento akt se v britských médiích vysvětluje různě a panuje zde mnoho “konspiračních” 

teorií, že konání Tommyho Robinsona skrývá jiné důvody, než které oficiálně prezentoval. 

Stejný názor má i Metthew Goodwin (2013), který upozorňuje, že konání Tommyho Robinsona 

nemělo žádné logické opodstatnění a že s určitostí nedošlo ke změně jeho názorů. To dokazuje 

                                                           
3 British National Party je krajně pravicová politická strana ve Velké Británii. Předsedou je Nick 

Griffin (What is the British National Party? 2012). 
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také Robinsonovo plán na založení nového anti muslimského hnutí. Goodwin jeho jednání staví 

do podobnosti s Nickem Griffinem, který v roce 1990 odešel z “radikálnějších” hnutí a dnes je 

předsedou British National Party a členem Evropského parlamentu (Nick Griffin 2013). 

 Samotná EDL se k rezignaci dvou nejvyšších organizátorů staví chápavě a vyjadřuje své 

odhodlání dále bojovat jak proti extrémnímu a militantnímu islámu, tak proti jakýmkoli 

nacistickým a krajně pravicovým tendencím v EDL. (Tommy a Kevin Resign From The EDL 

2013) Novým předsedou EDL je Tim Ablitt, který se snaží o oddělení EDL a jakéhokoli spojení 

s nacistickými projevy a jako nový cíl EDL vidí potřebu získat za své členy více muslimů, 

především žen (New EDL Chairman 2013, Gover 2013). Protože jak on sám říká: „It's not 

Muslims who are the problem, it's the book they follow." (Gover 2013). 

 

5.2 Charakteristika EDL 

 English Defence League se prezentuje jako občanská skupina bojující proti islámskému 

právu Šaría. Jako organizace bojující za lidská práva, a to i práva muslimů žijících ve Velké 

Británii, které prezentuje jako samotné oběti islámských tradic. Podle jejich oficiálního 

prohlášení je důležité, aby vláda zajistila ochranu každému muslimovi ve Velké Británii, který 

by chtěl otevřeně kritizovat islámskou ortodoxii, vyměnit islámské lídry a zajistit jejich plnou 

rovnost před zákonem. Dnešní muslimy nabádají k reformaci jejich víry a upozorňují na to, že 

její dnešní podoba má protidemokratické tendence a zavazují se k tomu, že udělají vše proto, aby 

tuto reformu umožnili. EDL britské muslimy popisuje jako vystrašené a ovládané radikálními 

muslimy, kteří jsou hlavami ve všech klíčových muslimských organizacích a drží ostatní v 

izolaci a teroru (Mission Statement 2013). 

 Nejdůležitějším bodem, kterým se EDL zabývá, je boj zaměřen proti islámskému právu 

Šaría, které je, dle názoru EDL, neschopné koexistovat se základními prvky demokracie. Z čehož 

vyplývá, že je velkou hrozbou pro demokracii. Podle jejich názoru se Šaría již implementovala 

do životů britských občanů a bez potřebného zásahu bude její síla dále růst. EDL vidí muslimy 

jako zvýhodňované (především britskou vládou) před britskými občany a hlásá potřebu 

rovnoprávnosti, tedy povýšení práv britských občanů k právům muslimů. V tomto ohledu se 

EDL zaměřuje na veřejné vzdělávání jako na prostor, kde by měly být napraveny chyby, které se 

dopustil britský parlament, když prezentoval islám jako přikrášlený. Je proto důležité vytvoření 

vyrovnaného obrazu o islámu a to pomocí veřejného vzdělávání. To by, dle EDL, otevřelo dveře 
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pro veřejné debaty, kterých by se mohli zúčastnit všichni beze strachu (Mission Statement 2013). 

Samo EDL si klade za jeden z hlavních úkolů vzdělávat veřejnost a informovat ji o pravé tváři 

Islámu, dle EDL má totiž veřejnost, ale i vláda zkreslenou a zidealizovanou představu. Je tedy 

potřeba zvýraznit všechny negativní dopady, které má islám na britskou společnost, protože 

britská vláda naopak převzala obraz “zkresleného islámu” a není tedy schopna tuto funkci zajistit 

(Sheffield 2007: 9). 

 EDL bychom mohli charakterizovat také podle jedné významné osoby, kterou je Alan 

Lake konzultant v oblasti IT s milionovými peněžními prostředky, který podle nepotvrzených 

zdrojů financoval EDL miliony liber (Copsey 2010: 15). Alen Lake však není pouze tichý 

sponzor, ale také jeden ze stratégů EDL. Mezi jeho hlavní požadavky patří důrazné prosazení 

práva proti bigamii, ženské obřízce a zakázání burky. Dále zpřísnění imigračního zákona. Jeho 

myšlení je i silně protiliberální a Davida Camerona, Nicka Clegge a arcibiskupa z Canterbury 

nazývá „liberálními blby“, kteří by si zasloužili žít v islámských oblastech a být zde umučeni k 

smrti (Copsey 2010: 17). Podle Copsey (2010: 17) je Lake v některých politických názorech 

blízký United Kingdom Independent Party (UKIP), jejíž hlavním bodem programu je vystoupení 

Velké Británie z Evropské Unie, ta se však od EDL a podle jejích slov „dalších extrémistických 

skupin“ rázně distancovala. Jeho představa byla pravděpodobně vybudovat v britském 

politickém prostoru hnutí podobné americké Tea Party (Copsey 2010: 17). Mezi jeho hlavní 

taktiku patřil také záměr získat více podporovatelů, jejichž hlavní předností je především fyzická 

síla, jako jsou fotbaloví fanoušci, kteří podle jeho představ „nastaví kůži“ v ulicích. Důležitý 

bod, který je pro EDL charakteristický je Lakeova taktika podle hesla „nepřátelé mého nepřítel 

jsou mí přátelé“, kdy Lake oslovil skupiny, které by se mohly od své přirozenosti cítit ohroženy 

islámem, a to především Sikhty, Židy, homosexuály a ženy. Díky této taktice je možné EDL 

prezentovat jako více nábožensky a etnicky diferenciovanou skupinu (Copsey 2010: 18). 

 Jednou ze zvláštností EDL, pokud bychom ji chtěli zařadit do skupiny krajní pravice, je 

její zdůrazňování anti-rasistického charakteru, na kterém si při svém prezentování EDL potrpí, 

dokazují to i transparenty s nápisy „Black and White Unite“. Podle všeho je to především 

podmíněno snahou dostat se co nejdále od British National Party a dalších krajně pravicových 

uskupení (Garland, Tresdwell 2010: 27). 

 Stejně tak se EDL na důkaz svojí demokratičnosti snaží prosazovat ženská práva a práva 

homosexuálů, kde do opozice staví islám jako nedemokratické náboženství, které tyto práva 
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naopak potlačuje. Dalším projevem tohoto směřování je vyslovení podpory Izraeli, které je na 

některých jejich pochodech vyjádřeno Izraelskou vlajkou a různým umístěním Davidovy hvězdy 

a také podpora homosexuality (Garland, Tresdwell 2010: 28).  

 Podle Garlanda a Treadwella (2010: 28) je tato „demokratická“ tvář EDL pouze snahou o 

co největší vymezení od toho co nenávidí, tedy extremistický islám, což také vysvětluje 

Davidovu hvězdu. A podpora homosexuality je pouze pokusem ukázat veřejnosti a médiím, že je 

EDL umírněným hnutím (na rozdíl od netolerantního islámu), které propaguje ženská práva a 

minoritní skupiny. Tento přístup má EDL prezentovat v umírněném světle na rozdíl od islámu, 

který jako opozice má být vnímán ve špatném a extremistickém světle. Program EDL také budí 

zdání, že byl vytvořen cíleně jako opozice vůči islámu, kde jeho prezentování na protestech pak 

jednoduše vede k účelně vyprovokovaným násilným střetům mezi muslimy a přívrženci EDL 

(Garland, Treadwell 2012: 125, 126). 

 Jedním ze zásadních bodů programu je také úcta k anglickým tradicím, která se sice mění 

v průběhu času, ale nesmí být oslabována na úkor kultur jiných. Proto EDL dle svých slov přivítá 

kohokoli bez rozdílu rasy, národnosti i víry, ale pouze za podmínek kulturní asimilace a plné 

občanské integrace. Šíření islámu ve Velké Británii povede k politické přeměně systému na 

nedemokratickou vládu práva Šaría (Mission Statement 2013). Tento postoj je ještě umocňován 

daty, které prezentuje Alan Lake, podle kterých se stane Evropa islámská během 40 let. 

Důležitým mezníkem je pak rok 2030, kdy bude každé třetí dítě muslim (Copsey 2010: 16, 17). 

 

5.3 Nová krajní pravice a nová média 

Jedním ze zásadních znaků, které jsou i skvělým a všestranným nástrojem EDL je 

perfektní ovládání nových médií. Mezi ostatními organizacemi vyniká svými internetovými 

stránkami, ale především místo jejího hlavního jednání a jednoduše řečeno i vzniku jsou sociální 

sítě, jako jsou Facebook nebo Twitter. Tímto se vymyká od klasických stran a poukazuje to na 

její tzv. grassroots původ. Šíření a popularizace samotné EDL a jejích myšlenek je závislé na 

nových médiích. Jsou napojené na sítě různých patriotických skupin, fotbalových hooligans a 

různá sociální hnutí, která jako svůj hlavní mediální nástroj používají online prostředky. V 

případě EDL je nejdůležitějším kanálem sociální síť Facebook. Kde dochází k téměř veškeré 

komunikaci, vývoji a šíření kampaně (Jackson 2011: 7). 
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 Díky internetu dokáže EDL rychle získat velké množství podporovatelů, kteří sdílí stejné 

anti-muslimské nálady. Na internetu je možné celou kampaň vést v mnohem dynamičtějším a 

angažovanějším stylu. Díky rychlému sdílení videí, písní a dalšího prostoru k chatu je možné 

téměř ihned zprostředkovat svým členům a následovníkům všechny informace a podněty, které 

si EDL přeje. Stejně jako možnost rychlého zorganizování demonstrací a téměř okamžitá 

mobilizace (Jackson 2011: 8). 

 Volná struktura na sociálních sítích také dává EDL velkou možnost manévrovat v 

případě, že se někdo vykazuje nechtěným chováním či projevy, není totiž možné “následovníka” 

na Facebooku označit za jasného člena EDL (Jackson 2011: 9).  

EDL nevydává svůj vlastní časopis, noviny či jiné periodikum. Funkce, které tyto 

prostředky měly pro tradiční krajní pravici, je nahrazena internetovými komunikačními kanály. 

Sociální sítě také přispívají ke zvýšení pocitu sounáležitosti se skupinou. Což je v případě 

“obrany národa” jedna z nejdůležitějších bodů (Copsey 2010: 20). Facebooková stránka EDL má 

k 18. 12. 2013 163 tisíc podporovatelů (EDL 2013), které může okamžitě informovat o jakékoli 

události, stanovisku nebo situaci. A vzhledem k charakteru Facebooku jako sociálního média je 

tento komunikační kanál velmi rychlý a tedy i účinný.  

 Mezi nové komunikační kanály EDL patří i rozhlasová stanice, která slouží především 

k šíření myšlenek a ideologie skupiny. Hlavní náplní jejího programu jsou rozhovory ale i 

důrazné apelování na potřebu obrany a záchrany Britského království (Category Archives: EDL 

Radio 2013). Tento kanál neslouží tedy tolik k diskusi či rychlé mobilizaci, jako kanály z nových 

médií, ale je „starým“ účinným nástrojem k šíření propagandy.  

 

5.4 Divize EDL 

 English Defence League je rozsáhlou organizací, která se vyznačuje i rozdělením na 

mnoho divizí. Jednou dělící linií je samozřejmě geografická proměnná, podle které se vytvářejí 

regionální divize EDL, které mají své subdivize (Shefield 2011: 10). Divize s nejsilnější 

podporou jsou především West Midlands, Lancashire, Yorkshire a Londýn. Každá divize má 

svého regionálního organizátora (RO), který byl ustanoven v létě 2010, a který má za úkol 

zajistit těsnější organizační strukturu v jinak fragmentované struktuře samotné EDL. Organizační 

posilování EDL je viditelné také na vydání vlastního „kodexu chování“, který smluvně stanovuje 

členům uznání této hierarchie (Copsey 2010, 19). Avšak mnohem zajímavější a v našem případě 
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relevantnější jsou divize, které se ustanovují podle zájmových skupin a specifické 

charakteristiky. Pro EDL je zakládání těchto divizí velmi strategické, díky tomu se mnoho 

skupin může identifikovat se svou „primární“ skupinou a EDL tak může těžit příznivce ze širších 

vrstev a to sociálních skupin, které nejsou typickými podporovateli pouličních extrémně 

pravicových organizací (Copsey 2010: 20, 21). Jsou to většinou minoritní skupiny ve společnosti 

a/nebo skupiny, jejichž práva bývají označována za „potlačována“ a to především v muslimské 

komunitě. Některé z nich mají ještě regionální divize. Příkladem může být například Blackburn 

Angels Division (English Defence League) (Blackburn Angels Division 2013). Většina z těchto 

mnoha menších divizí má pouze facebookové stránky, které jsou jejím jediným komunikačním 

kanálem s veřejností a svými podporovateli.  

 

5.4.1 LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Division of the English Defence League 

 První specializovaná divize EDL se ustanovila v březnu 2010 v návaznosti na 

prohlašování EDL, že práva homosexuálů je potřeba bránit před právem Šaría a když si někteří 

členové uvědomili, že jsou zde homosexuální příznivci EDL, které je potřeba je sjednotit 

(Copsey 2010: 21). Předsedou této divize je Tommy English, který si stojí za názorem, že 

rozšiřování islámu vede k šíření homofobie a útoků na homosexuály ve Velké Británii. Islám, dle 

LGBT divize, svojí podstatou podkopává západní demokracie a právní systém a tím ve výsledku 

ohrožují právo homosexuálů na vyjádření své sexuality (Broomfield 2013). Tato Divize operuje 

s představou, že 40 % muslimů je pro zavedení práva Šaría, které je netolerantní 

k homosexualitě, tudíž k jejich přirozenosti. A tvrdí, že minimálně dvacet muslimských skupin 

ve Velké Británii by je (gaye) rádo vidělo popravené (Informace LGBT 2013). 

 Divize bývá často označována za účelově zřízenou jako součást strategie EDL 

prezentovat se jako tolerantní lidskoprávní organizace, která podporuje minority a hájí jejich 

práva před netolerantními muslimy. Dokonce panují i názory, že je celá uměle vytvořena a žádní 

homosexuální členové se zde reálně nesdružují (Broomfield 2013; EDL homophobia 2012). 

Dnes má facebooková stránka této divize 3 582 příznivců (kontrolováno ke dni 28. 10. 

2013) (EDL LGBT Division 2013). 

5.4.2 English Defence League Jewish Division (EDL) 

 Vznik židovské sekce EDL inicioval šéf homosexuální divize, když se v březnu 2010 

sešel s některými židovskými aktivisty v EDL a apeloval na ně, aby se sjednotili a tím 
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nezůstávali na periférii, ale stali se regulérní silou uvnitř EDL. Hlavou divize se stal žid narozený 

v Brazílii Robert Moore. Této skupině vyslovilo podporu i Community Security Trust4 (CST), 

která je propojena s Board of Deputies5. Ta však jakékoli spojení s EDL kategoricky odmítá, což 

dosvědčuje i prohlášení šéfa exekutivy Jona Benjamina, že podpora EDL Izraeli je prázdná a 

podvodná, která stojí pouze na islámofobii a nenávisti, kterou Board of Deputies odmítá (Copsey 

2010: 21). 

 Analýza facebookových stránek této divize je velmi zajímavou především odlišností od 

stránek mateřské EDL na stejné sociální síti. Příspěvky administrátora se nesoustředí z velké 

většiny na imigrantské muslimy, ale více na situaci v muslimském světě. Jsou zde zveřejňovány 

především zprávy o násilí, vykořisťování a nesvobodě v zemích, kde je islám většinovým 

náboženstvím. Cílem stránky je tedy více než přesvědčení čtenáře o špatnosti imigrantské 

politiky, snaha o přesvědčení a špatnosti celé muslimské obce. Podle facebookové stránky této 

divize má 5 956 příznivců (kontrolováno ke dni 31. 10. 2013) (English Defence League Jewish 

Division 2013). 

 

5.4.3 English Defence League Sikh Division – EDL 

 Pro ustanovení Sikh divize vedlo několik důvodů mimo jiných, které byly víceméně 

obecné i pro výše zmíněné divize, to byla také potřeba Sikhů říct a ukázat ostatnímu britskému 

obyvatelstvu, kdo vlastně jsou a prezentovat tak svou komunitu veřejně. Bylo pro ně důležité 

ukázat, že Sikhové přispívají do britské a anglické kultury po mnoho let a jsou plně spojeni s 

britskými hodnotami. To je pro ně velmi důležité především z důvodu, že jsou v evropské 

generalizaci často pokládáni za muslimy. Potřeba vymezit se vůči muslimům vznikla také ze 

současné situace, kdy se muslimové snaží zlákat mladé sikhské dívky ke konvertování k islámu 

(Copsey 2010: 22). Právě otázka dětí a zvláště dcer je jedním z hlavních témat nevraživosti 

mířené proti muslimům ze strany radikálních Sikhů (tak bývají označováni členové nebo 

sympatizanti EDL), kteří se bojí především sexuálních ataků proti svým dcerám (Gallagher, 

Slater 2012). 

                                                           
4 CST je organizace, která se prezentuje jako ochránce britských židů proti antisemitismu a terorismu a 

v této oblasti poskytne i fyzickou ochranu, výcvik nebo jen radu. (CST Protecting 2004-2012)  

5 Board of Deputies je židovská volená mezi-komunitní organizace, která podporuje a chrání britské židy. 

(Who We Are 2013) 
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 Hlavním terčem útoku je samozřejmě islám jako celek, který je pro ně svojí podstatou 

extremistický, avšak specifickým cílem jsou pro ně Pákistánci (Copsey 2010: 22). Soustředí se 

prezentaci islámu jako nenávistný, zotročující a pedofilní náboženství. Tato stránka slouží i k 

prezentaci Sikhstské identity, která je zde silně prezentována jako hrdinská. Velmi často se zde 

objevují odkazy na Winstona Churchilla, především na jeho projevy nebo na jeho fotky se 

Sikhtskými vojáky. Vojáci v britské armádě jsou zde také prezentováni jako hrdinové. 

Militaristická povaha Sikhů zde není zatracována, ale naopak vyzdvihována jako kladná 

vlastnost s odkazem na minulost (English Defence League Sikh Division – EDL 2013). 

 Jedním z vnitřních problémů této divize ve vztahu ke zbytku EDL je především trapná 

situace, kdy někteří „pěšáci“ EDL neznají rozdíl mezi muslimem a Sikhem, stávalo se tedy, že 

někteří Sikhové patřící k EDL byli například vykázáni z akcí EDL (Copsey 2010: 23). 

Čelní představitel této divize Guramit Singh Kalira byl v září odsouzen na šest a půl roku 

za násilnou loupež, policie však neví, kde se nachází (Meredith 2013). Příznivců facebookové 

stránky je dnes přes sedm tisíc, přesněji 7 106. (kontrolováno ke dni 31. 10. 2013) (English 

Defence League Sikh Division – EDL 2013). 

 

Mimo jiné existuje i komunitní stránka o English Defence League, která nese označení 

Hindus who support the English Defence League (EDL), jejichž mise je zastavit islám, zlo, které 

podle jejich slov, vymývá mozky (Informace 2013). 

 

5.4.4 English Defence League Angels 

 EDL Angels je ženskou divizí, jejíž heslo zní: „We stand together, we fight together, we 

will win over islam together. Angels for life. No surrender.“ Jejich facebooková stránka byla 

založena v roce 2010. Divize se staví především do pozice obhájce ženských práv, jejími 

hlavními tématy je tedy otázka nošení burky a rovnoprávnost žen s muži. To také dokládá jedno 

z hlavních hesel této divize, které říká, nestojíme za svými muži, stojíme vedle nich (English 

Defence League Angels 2013). 

 

5.5 EDL a jejich vztah k fotbalovým hooligans 

 EDL má silné vazby na skupiny podporující fotbalové hooligans, které se slučují pod 

záštitou Casual United a spolu s EDL je spojuje především anti-islamistické myšlení. Někteří 
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autoři dokonce prohlašují, že spojení mezi EDL a Casual United je tak silné, že se v mnoha 

ohledech jedná o samou organizaci. Pro EDL je spolupráce s fotbalovými fanoušky velmi 

výhodná, vždy se na ně mohou spolehnout jako na zdroj podpory (mohou s nimi počítat 

především před a po zápase), která za nimi bude stát a věrně s nimi cestovat do měst. Podle EDL 

jsou tito lidé „vlastenci, kteří se zastanou svého postoje, pokud na to přijde“. Spojenectví s 

Casual United dodává EDL tzv. „pěšáky“ (Garland, Tresdwell 2010: 22, 23, 27). 

 

5.6 EDL a protesty 

 Jako grassroots organizace jsou největší silou EDL pouliční protesty, které ukazují její 

plnou sílu. V této kapitole se nebudu zabývat všemi protesty, které EDL pořádá, nemělo by to 

žádnou přidanou hodnotu, ale zaměřím se na pouze na jejich charakter.  

 Pro EDL protesty je charakteristická snaha dostat se co nejblíže a nejlépe do střetu s 

UAF6 (někdy dochází i k účelnému napadání UAF akcí) a mladými muslimy, pokud se na místě 

nevyskytují, chtějí účastníci alespoň probořit policejní zátarasy směrem k oblasti, kterou obývají 

muslimové. V případě, že se jim to nedaří, napadají vše, co jim přijde do cesty (Copsey 2010: 26, 

31; Garland Treadwell 2012: 623). 

 Oficiální účel protestů je ukázat na problém s muslimy a donutit vládu tento problém 

řešit. Jejich hlavním heslem je boj proti militantnímu islámu, avšak protesty se většinou zaměřují 

na všechny muslimy obecně. A jsou jen zástěrkou pro projev nenávisti vůči všem Asiatům, kteří 

jsou všeobecně nazýváni hanlivým “Pakis”. Dalším požadavkem je zachování národní a kulturní 

identity. Místa konání protestů jsou vybíraná účelově, pokud se zde řeší nějaký lokální problém s 

muslimy, jako je například stavba mešity, nebo v místech s větší koncentrací muslimského 

obyvatelstva (Copsey 2010: 26, 30). 

 Typickým aktivním účastníkem protestu je mladý, bílý, pracující muž. Nebývá však 

výjimkou, že protestující nejsou zcela schopni říct, za co přesně protestují. Častým znakem je 

také požitý alkohol (Copsey 2010: 29). 

 

                                                           
6 Unite Against Fascism – skupina, která se snaží zabránit šíření rasismu a fašismu ve Velké 

Británii. Vyhraňuje se především vůči British National Party a English Defence League (About 

UAF 2003 – 12). 
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5.7 Členská struktura EDL 

 Jednou ze zvláštních charakteristik EDL je fakt, že zde vlastně neexistuje oficiální 

členská struktura. Existují zde sice regionální a lokální organizace, ty ale operují celostátně (End 

of the party for EDL? 2013). Neexistují zde žádné oficiální vstupní mechanismy (Rawlinson 

2011). 

 Přestože neexistují následovníci s přímým členským průkazem Garland a Treadwell 

(2012: 632) vytvořily jistý profil „člena“ EDL, což jsou především bílí muži střední a nižší třídy. 

Kteří „bloudí“ mezi ulicí, hospodou a barem v deindustrializovaných oblastech, jejichž nenávist 

je vyvolaná frustrací z boje o nedostačující materiální zdroje. Stejně jako samotné hnutí jsou 

členové především z oblastí s vysokým podílem asijského (především muslimského) 

obyvatelstva. To jsou oblasti, které jsou charakteristické chudými a sociálně vyloučenými 

komunitami bílých obyvatel žijících blízko velkých skupin asijského obyvatelstva, což vytváří 

třecí plochy. Tito lidé se cítí být vládou přehlíženi a to právě na úkor těchto minoritních etnik. 

(Garland, Treadwell 2011: 31) 

 

5.8 EDL a krajní pravice 

 English Defence Leaugue od počátku svého vzniku popírala jakékoli spojení s 

organizacemi krajně pravicového typu, jako je BNP, Combat 18 a další, se kterými mohla sdílet 

myšlenky, členy a protestní akce (Garland, Treadwell 2010: 32). To dokazuje i plakát z 

demostrace v Birminghamu z roku 2009, na kterém stálo „My nejsme BNP a nejsme rasisté“ 

nebo „NF Go to Hell“. Avšak i přesto se členové BNP či NF v počátečním období EDL 

objevovali na demonstracích pořádaných EDL. Někteří vysocí představitelé EDL byli také 

členové BNP, například administrátor facebookové stránky Lutonského EDL Davy Cooling. Rey 

BNP vyslovil i částečnou podporu na svém blogu. Ještě před založením EDL se Rey spojoval s 

americkými protidžihadistickými aktivisty, jako je například Pamela Gellner, která se s Reyem 

rozešla již v roce 2007 z důvodů tlaku na podporu BNP (Copsey 2010: 12, 13). 

 BNP se ve vztahu k EDL vyjadřovala spíše v negativním slova smyslu, to dokazuje 

prohlášení Eddyho Butlera (the former national organiser), který o EDL prohlásil, že její aktivity 

pouze snižují reputaci nacionalistické a vlastenecké politiky a že BNP si nepřeje být s EDL v 

jakémkoli smyslu spojována. Předseda BNP Nick Griffin dokonce považuje EDL za podnik 

zionistické falešné vlajky. Ale ani tyto deklarace nejvyšších členů BNP nedokázalo zabránit 
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promísení některých členů mezi oběma organizacemi a to především na protestech a jiných 

organizovaných akcích (Copsey 2010: 14). 

 Spojení s neonacismem nebo neofašismem, jak již bylo v práci zmíněno, EDL 

kategoricky odmítá. Již od počátku se tomuto spojení vyhýbala, což dokazuje i demonstrativní 

spálení vlajky se svastikou na tiskové konferenci v říjnu 2009 (Garland, Treadwell 2010: 27). 

Otázkou zůstává, jak pravdivé bylo nařčení Tommyho Robinsona z neonacistické infiltrace, při 

jeho odstoupení z předsednictví EDL (Tommy Robinson’s press.. 2013). To však nový předseda 

striktně odmítá (New EDL Chairman 2013). 

  

5.9 Vliv EDL na politiku ve Velké Británii 

 Krajní pravice v posledních letech zaznamenává volební úspěchy napříč Evropou. 

English Defence Leaugue, není politickou sranou, to však neznamená, že není politicky 

relevantní. Nový krajně pravicový proud v Evropě je úspěšný v ovlivňování politické formulace 

a především předává masám svá témata a dokáže pohnout společenskými postoji, a to i za 

pomoci médií. Jde jim dokonale popularizovat krajně pravicové témata (Briggs 2012: 4). 

Treadwell a Garland (2012: 126) konstatují, že EDL vyplňuje politickou mezeru, která se 

objevila především na levé straně britského politického spektra, tedy v agendě Labour Party, 

která se zde objevila po její přeměně na tzv. New Labour Party a své sebeprezentaci jako „třetí 

cesta“ a její tradiční socioekonomická témata neměla politické zastání.  

 English Defence League je sice stále nestranické hnutí, ale pomalu se přibližuje a 

posouvá směrem k politické aréně. V roce 2011 se dokonce spekulovalo o transformaci EDL na 

politickou stranu. V roce 2011 dokonce EDL vytvořila alianci s British Freedom Party, což 

umožnilo EDL postavit své kandidáty v lokálních volbách (Rawlinson 2011). V říjnu 2012 

Tommy Robinson však z BFP vystoupil a deklaroval, že do dvou let se z EDL stane politická 

strana a bude kandidovat do Evropského parlamentu sama za sebe. Kevin Carroll však ve straně 

zůstal a skrze ni uplatňoval své politické ambice (Rawlinson 2012). Z vyslovení podpory UK 

Independent Party v komunálních volbách (která jakékoli spojení s EDL a jinými „odpudivými a 

stupidními“ anti-islámskými organizacemi kategoricky odmítá) vyplývá, že podpora BFP ze 

strany EDL již neexistuje (Morris 2013). 
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5.10 European Defence League 

 EDL se vidí jako součást širšího mezinárodního hnutí bojující proti džihádu. Zástupci 

EDL navštěvují akce v Evropě, které se vymezují především proti džihádu ale i muslimům 

samotným. V roce 2010 poslali dva zástupce na „Counter-Jihad 2010“ a na panevropské 

konferenci v Zurichu, která byla organizována anti-muslimskou International Civil Liberties 

Alliance (ICLA) (Copsey 2010: 24). 

 Tommy Robinson měl také vizi udělat z EDL globální organizaci, kde by se obdoba EDL 

ustanovovala v každém státě. Tento plán se mu začal pomalu vyplňovat alespoň na Evropské 

úrovni. Podporuje to i tzv. Memorandum of Understanding s podtitulem hájit právo na obranu 

svobodných národů, které je určeno European Defence Leagues. Zde jsou shrnuty hlavní 

myšlenky ve formě apelu na všechny národy Evropy, aby se nebály projevit svůj hlasitý protest a 

ukázat obavu o svou národní budoucnost. Požadují zde nutnost ochránit jednotlivé národy a 

prezentují společné přesvědčení, že islámský extrémismus je hrozbou pro evropské právo, 

svobody a dokonce i životy a další (European Defence League 2013). 

 Dalším regionem kde EDL hledá spojence je Amerika, zde je spojována s organizací 

„Stop Islamization of America“ (SIOA), kterou vede Pamela Geller a Robert Spencer. Tato 

organizace vytváří jakýsi můstek ve vztahu EDL a americké Tea Party movement. Vztah mezi 

těmito dvěma organizacemi se vyznačuje určitou nestabilitou, avšak v minulosti se navzájem 

podporovali, což dokazuje i pozvání Tommyho Robinsona na Stop Islamization of Nations' 

International Freedom Defense Council, konaný 11. září 2012. (Geller, 2012) Podle posledních 

zpráv v médiích však Pamella Geller a Robert Spencer nesouhlasí se sbližováním Tommyho 

Robinsona s umírněnými muslimy, především muslimským komentátorem Mo Ansarem, po jeho 

rezignaci v EDL (The Huffington Post UK 2013). 

V mezinárodním kontextu je důležitost EDL poměrně velká a to především díky 

modelovému rámci, který v této rovině zavedli. Tím jsou myšleny především techniky 

komunikace a prezentace celého hnutí a anti-islámských postojů, které dnes používá mnoho 

následovatelů. (Jackson 2011: 15).  

 Islámofobie a rasismus získávají v Evropě stále více na legitimitě. V případě, že by tento 

trend pokračoval, může se z toho vyvinout reálná hrozba pro pluralistickou demokracii v Evropě. 

Pokud se by se jejich ideologie, dostala mezi hlavní myšlenkové proudy ve společnosti, může 

přispět ke zvýšení polarizace a slábnutí společenské soudržnosti, jak na místní, tak lokální úrovni 
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(Ramalingam 2012: 30). I díky současnému fenoménu, kdy je evropská společnost stále více 

otevřená islámofobickým postojům a vyznačuje se odmítnutím multikulturalismu, se otevírá 

prostor nové krajní pravici, a to na rozdíl v porovnání s tradiční krajní pravicí, jejímž hlavním 

předmětem je anit-semitismus a biologický rasismus. (Minkerberg 2013: 23) 

  Důkazem, že se apel na obranu národa před radikálním islámem šíří po celé Evropě, je i 

existence pobočky Defence League v České republice. Czech Defence League se hlásí k tomuto 

celoevropskému odkazu (Stanovy CZDL o.s. 2013).  
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6. Politické zařazení English Defence League 

 Jak již bylo zmiňováno výše, politické zařazení nové krajní pravice, je těžko 

identifikovatelné. Ale neschopnost identifikace a volná klasifikace, které se objevují často v 

médiích nebo jiných zdrojích informujících o EDL, ukazuje na potřebu jeho ideologického 

vymezení. EDL je skrze britská média často označována za extremistickou, rasistickou a 

fašistickou (Sheffield 2011: 2). To jsou ale výrazy, která mohou skrývat velmi široký a vágní 

obsah, který nám nijak neobjasní problematiku EDL a jejího politického zařazení, ale ani 

proměny evropské společnosti, na které EDL reaguje. V případě EDL se občas používá pojem 

extremismus, kde podle Miroslava Mareše (2003: 32, 33) existují tři základní modely 

konceptualizace extremismu. Kde bychom EDL mohli zařadit do konceptu který je 

charakterizován nezvyklými, nepřiměřenými a netolerantními politickými názory, vírou nebo 

aktivitou. Avšak označení za extremistické hnutí je u EDL více než sporné, jelikož za 

extremistické jsou označovány především ty aktivity, které se staví do opozice liberální 

demokracie a mají antiparlamentní a protiústavní cíle V tomto případě by EDL lépe odpovídalo 

označení radikalismus, který označuje politické názory, které se sice pohybují na hranici, avšak 

nevyžadují popření demokratického režimu. 

 EDL je všeobecně označována za krajně pravicové hnutí, ta se však tomuto označení a 

dalšímu spojování s krajně pravicovými skupina snaží vyhýbat a toto teoretické zařazení 

dementovat. „The English Defence League (EDL) is not now, nor has it ever been a “Far Right” 

organisation. The EDL welcomes all colours, creeds, religions, sexualities and anyone who 

believes in the equal and inalienable rights of all members of the human family“ (Press Release 

2011). Problémem také je rozdíl mezi sebeprezentací EDL a reálná praxe, pokud bychom hledali 

projevy násilí nebo nenávisti na jejich stránkách, bude naše hledání marné. EDL nabádá 

k mírumilovným protestům a toleranci. Realita, která se projevuje především na protestech, se 

však od mírumilovného protestu liší (Sheffield 2011: 13). 

Výše jsem popsala charakteristiku nové krajní pravice na základě literatury a výzkumu, 

které se této problematice věnuje a následně i základní informace, kterými se samotné hnutí 

vyznačuje. Pro hlubší analýzu si však vypůjčím konceptuální rámec Casa Muddeho (2007: 20, 

21). Ten si vedle sebe postavil hlavní znaky spolu s jejich dílčími podskupinami, které jsou 

typické pro krajně pravicové populistické strany, a podrobil vybrané strany, které jsou 

označovány za krajně pravicové, zkoumání, kde zjišťoval, jaké postavení má tento 
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charakterizující znak v programovém rámci strany. Popsal je jako “Core”, “Present, not core”, 

“Indication, not explicit”, posuzoval tedy, zda jsou témata spadající pod jednotlivé znaky 

stěžejní, nebo se pouze vyskytují nebo je zde pouze jisté naznačení nebo tendence politické 

strany k tomuto tématu. Tomuto zkoumání budu podrobovat i EDL a to především z toho 

důvodu, že nám tato konceptualizace jasně ukáže, jakými tématy se EDL přesně a nejvíce 

zabývá. Tento výsledek nám i pomůže k přesnější identifikaci EDL a jí podobným organizacím.  

To ve výsledku naznačí i směr, kterým se tato současná evropská vlna pohybuje. Cílem je tedy 

identifikovat klíčové ideologické rysy nové krajní pravice u EDL, pro tyto účely si Muddyho 

model upravím podle požadovaných kritérií.  

 Znaky, které budu zkoumat, jsou krajně pravicový populismus, který je však širokým 

pojmem sám o sobě, použijeme tedy definici Casa Muddyho (2007: 22), který krajně pravicový 

populismus popisuje jako kombinaci nativismu, autoritativismu a populistické demokracie. 

Dalším velmi výrazným rysem nové krajní pravice je tzv. etnopluralismus, na který navazuje 

výrazná islamofobie. Dalším znakem, který se zdá v kombinaci se znaky předešlými jako 

nekompatibilní, je ochrana lidských práv. Jako úskalí v tomto rozdělení můžeme vnímat možné 

propojení a překrývání jednotlivých znaků, především s obsahem krajně pravicového populismu. 

Tohoto problému si jsem vědoma a budu se snažit, co nejvíce ho eliminovat. 

 Intenzita daného prvku byla vyhodnocována z oficiálních zdrojů EDL, které jsou nazvané 

Mission Statement a nacházejí se na jejich internetových stránkách a analýzou dokumentů, které 

se k EDL vyjadřují, a které reflektují jejich činnost, jako jsou například novinové články. Rysy 

budou rozdělovány podle intenzity na primární, sekundární a terciární. Za jasně primární rys 

budou označeny rysy, které jsou deklarovány přímo v programu (Mission Statement) EDL a jsou 

EDL přisuzovány i skrze další dokumenty mimo jejich program. Ale i znaky, které jsou EDL 

jasně přisuzovány vnějšími zdroji, ale přímo absentují v jejím programu a to především z důvodu 

jejich pejorativní podstaty. Označení sekundární dostanou ty znaky, které nejsou jasně 

deklarovány v programu, ale implicitně z něj vycházejí a sekundární literatura se jim věnuje, i 

když v menší míře. Za terciární budou považovány znaky, které se nepřímo vyplývají z činnosti 

EDL, ale zdroje se k nim nevyjadřují.  
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Tabulka č. 1 Ideologické znaky EDL 

Krajně pravicový populismus  

● nativismus sekundární 

● autoritativismus terciární 

● populistická demokracie primární 

Islámofobie primární 

Etnopluralismus sekundární 

Ochrana lidských práv sekundární 

zdroj: autor 

 

● Nativismus jako koncept státu, který by měl náležet pouze a exklusivně svému národu, je 

vlastně kombinací nacionalismu a xenofobie (Mudde 2007: 22). Ten je v EDL jasně 

zřetelný, i když se explicitně v “programu” nenachází. Projevy nativismu však můžeme 

pozorovat na jejich internetových stránkách, kde vyjadřují oddanost jedincům a etnikům 

původně pocházející z Velké Británie a vyjadřují hrdost na to být Brity. To také 

demonstruje mnoho odkazů na anglické tradice a tradiční instituce spolu s užíváním 

anglické vlajky a jiných národních symbolů (Sheffield 2013: 15). Dle svého prohlášení 

EDL odmítá jakoukoli netoleranci vůči přistěhovalcům, avšak musí plně převzít britský 

způsob života (Mission Statement 2013). 

Rozdělení na „my“ a „oni“ je jednou z klíčových prvků nativismu, ten v činnosti EDL 

přiznal i Tommy Robinson, který se následně za podněcování tohoto rozdělení 

společnosti omluvil (Malik 2013). 

● Autoritativismus ne ve smyslu autoritativního (nedemokratického) státu, ale jako 

všeobecné povahy k velebení, poslušnosti a nekritičnosti vůči autoritativní postavě ve 

skupině a souhlas s odmítáním vnějších postav ve jménu morální autority. 

Autoritativismus může být také chápan jako víra v jasně uspořádanou společnost, která se 

vyznačuje vládou práva a pořádku (Mudde 2007: 22, 23). Sheffield (2011: 15) ho také 
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definuje jako snahu o udržení společenského status quo a potlačení všech snah a hrozeb, 

které by ho chtěly změnit. Tyto prvky bychom u EDL mohli najít v jejich snaze odolat 

rozšiřování islámu ve společnosti a jejich snaze zamezit implementaci práva Šariá, kterou 

prezentují jako velkou hrozbu pro britskou společnost. Dalším rysem je požadavek na 

vládu práva a respektování tradic (Mission Statement 2013).  

S odchodem Tommyho Robinsona z čela EDL se živě diskutuje o jeho úloze v 

EDL jako charismatickém vůdci, který byl tím, kdo celou skupinu vede a drží 

pohromadě. V tomto ohledu by se tedy jistý druh autoritativismu dal jistě vypozorovat. Je 

však otázkou, jakým směrem v tomto ohledu bude EDL dále pokračovat. Jedním 

z předpokladů je možné rozpadnutí na jednotlivé regionální jednotky, které se budou více 

radikalizovat (Randolph 2013). Na přesnější závěry je však potřeba většího časového 

odstupu, který by nám ukázal další směřování EDL v této otázce. Mezi členy EDL nyní 

dochází k paradoxní situaci, kdy se z Tommyho Robinsona, charismatického vůdce, stala 

naopak ona „vnější postava“, proti které někteří členové obracejí svůj hněv (Randolph 

2013). 

● Charakteristiky populismu velmi dobře korespondují s chováním EDL, které je 

především hnutím apelujícím na obyvatele. Jasným znakem je zde i šíření a podporování 

strachu a vytváření nebo zveličování hrozeb. Pro EDL jsou typická populistická hesla a 

fráze, která mají občany Velké Británie vystrašit a vyvolat v nich pocit opravdového 

ohrožení, které pro ně radikální muslimové představují. Jejich záměrem je přesvědčit 

Brity, že jejich národnost, historie a tradice jsou v ohrožení a pokud se nezaktivizují, tak 

bude jejich země podmaněna imigranty. Vyvolávají tedy pocit, že se musí bojovat a to 

především pro další generace.7 Což vychází i ze samotného názvu hnutí a to především 

slova „defence“ tedy obrana (EDL 2013). 

 Podle Sheffielda (2011: 20) je možné EDL definovat spíše jako populistickou 

organizaci a nikoli jako fašistickou, jak tomu občas bývá.  

                                                           
7 “If we fail to show courage now, we will leave revolution, civil war or subjugation to our 

children and our children children” – věta, která se nacházela na obrázku, který byl použít jako 

timeline fotka na facebookové stránce EDL. 15. 8. 2013 (EDL 2013) 
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● Islámofobie je jedním ze znaků, které nelze explicitně vyčíst z hlavních stanovisek EDL, 

které se naopak soustředí především na vyzdvihování tolerance. Jediné vůči čemu se 

EDL oficiálně vymezuje je militantní islám a muslimští extrémisté (Mission Statement). 

Avšak je to rys, který se objevuje téměř ve všech “neoficiálních” zdrojích, jako je 

chování “fanoušků” na facebookových stránkách a hlavně na protestních akcích, kde jsou 

často terčem útoku jacíkoli muslimové bez rozdílu (Treadwell, Garland 2011: 627). EDL 

se také nevymezuje proti jakékoli újmě na lidských právech nebo jakékoli extrémní či 

militantní formě náboženství, ale jasně a zřetelně proti extrémnímu a militantnímu islámu 

(Mission Statement 2013). Avšak podle etnografického výzkumu Garlanda a Treadwella 

(2010: 30) je pro přívržence EDL islám proti-britský, anti-moderní, anti-liberální a 

nebezpečný a proto se proti němu musí bojovat. 

Důkazem, že EDL disponuje islámofobními tématy, je i prohlášení Tommyho 

Robinsona po jeho resignaci na vedení EDL, kde se omluvil za šíření strachu mezi britské 

muslimy a zaslepené hlásání anti-islámských výroků, když byl ve vedení EDL. (Malik 

2013) 

● Otázka etnopluralismu je u EDL o něco komplikovanější. Podle jejich oficiálních 

stanovisek uznávají, že kultura není statickou věci, ale že je možné, aby “to nejlepší” z 

jiných kultur do ní bylo integrováno. (Mission Statement 2013) To však neznamená, že 

by podporovali existenci dalších kultur ve své zemi, jsou ochotni ji pouze si ji osvojit, 

zahrnout do té britské. To co striktně odmítají je volná ruka v rozkvětu jiných kultur a to 

především na úkor kultury Velké Británie. Například LGBT Division ve své oficiální 

charakteristice říká, že nejsou ani rasistická, fašistická nebo krajně pravicová skupina a 

přijímají mezi sebe každého, ale pouze v případě, že přijme britské hodnoty a dokáže se 

plně integrovat do jejich způsobu života (Informace LGBT 2013). Stejně mluvil i Tommy 

Robinson na demonstraci v Leicesteru v říjnu 2010, když prohlašoval, že přijmou mezi 

sebe kohokoli bez rozdílu a je lhostejné, jestli přijel do Velké Británie například včera, 

každý je vítaný v ochraně křesťanské kultury a způsobu jejich života. (Gardel, Treadwell 

2012: 126) 

● Ochrana lidských práv je, jak je uvedeno v kapitole o nové krajní pravici, ale i krajně 

pravicového populismu, klíčovým prvkem. Stejně tak pro EDL, lidská práva a obyvatele 

před malou skupinou extremistických muslimů, je potřeba bránit. EDL sama sebe 
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označuje za lidsko-právní organizaci. To podporuje i existence EDL divizí, jako je 

homosexuální, židovská nebo pouze ženská (Mission Statement 2013). 

Tento bod je nejspornější ve vztahu teorie a reality. Neznamená totiž, že i když je 

program EDL postavený na ochraně lidských práv, doopravdy tak činní. Podle výstupů, 

které jsou utvořeny na základě dlouhodobého pozorování a rozhovorů, je tomu spíše 

naopak. Svědčí tomu i útoky mladých Britů, kteří se účastní EDL demonstraci a často i 

pod vlivem alkoholu napadají jakékoli muslimské spoluobčany s pocitem zadostiučinění 

a hrdosti (Gardel, Treadwell 2012: 126; Gardel Treadwell 2011: 627, 628). 

 

 

Z výsledku zkoumání, ve kterém jsem rozřadila jednotlivé charakteristické prvky, a přiřadila 

k nim určitou míru relevantnosti vycházející z programu a činnosti EDL, je jasně viditelné, že 

mezi klíčová témata patří především, populismus a islamofobie. Mezi okrajové patří nativismus, 

etnopluralismus a autoritativismus, to však neznamená, že se v konečných výsledcích chování 

EDL neobjevují, nejsou však primárně prezentována. Žádné z těchto témat, která odpovídají 

definici nové krajní pravice, v identifikaci EDL neabsentovalo. Podle těchto výsledků odpovídá 

EDL definici nové krajní pravici a to se silnými populistickými a islámofobními prvky, které 

souvisejí s nativismem a to právě se silným důrazem na rozdělení na „my“ a „oni“ v návaznosti 

na tradiční britskou kulturu, která nesmí být zničena a naopak být ochráněna, implicitně odkazují 

na etnopluralismus, který je však v EDL podání schopný absorbovat jisté marginální „vnější“ 

prvky. Celá organizace se však prezentuje pouze jako lidsko-právní s důrazem na ochranu národa 

a individuálních lidských svobod. To je prvek, který je dominantní pouze v oficiálních zdrojích 

EDL.  

Rozdělení na zdroje dat z oficiálního programu EDL a z vnějších zdrojů nám také ukázalo, že 

se jednotlivé výstupy značně liší a je tedy důležité sledovat i reálnou činnost hnutí, aby závěry 

odpovídali realitě. To je viditelné především v otázce islámofobie, která, i když je označena za 

primární znak hnutí, se v programu nevyskytuje, což poukazuje také na ideologickou vzdálenost 

od neonacistických skupin, které rasistické myšlenky neskrývají.  
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Závěr 

 Tato práce měla představit základní znaky nové krajní pravice a pomocí kvalitativních 

metod ji aplikovat na English Defence League a objasnit tak ideologické zařazení tohoto hnutí, 

jehož výstupy je možné generalizovat na podobné organizace, které se objevují napříč Evropou. 

V první části bakalářské práce jsme si vymezili hlavní pojmy, jimiž jsou v první řadě pravicový 

populismus, islámofobie, nativismus a etnopluralismus, se kterými práce následně pracuje, a 

především představili novou krajní pravici a její prvky. Dále jsme shrnuli určující rozdíly, které 

ji odlišují od krajní pravice, která je spojována především s neonacismem a neofašismem.  

 Další část práce se věnovala samotnému hnutí English Defence League, jeho vzniku, 

charakteristice, spojení s politickými stranami, vztahu ke krajní pravici a také organizaci hnutí. 

V podkapitole zaměřené na organizaci hnutí se práce soustředí především na divize, díky kterým 

lze lépe pochopit charakter EDL, kde nejvýraznějšími jsou LGBT, židovská a sikhtská divize. 

Celý koncept EDL vychází z představy, že Velká Británie, potažmo celá Evropa, prochází 

procesem islamizace, který je potřeba zastavit a zvrátit. Z toho vychází apel na ochranu národní 

kultury a demokratických hodnot, které se v pouličním prostředí projevují silnou islámofobií a 

násilím vůči muslimskému obyvatelstvu bez rozdílu. Pozornost byla věnována i současné 

personální situaci po odchodu lídra EDL Tommyho Robinsona, ale i účastníkům protestních akcí 

a jejich povaze.  

V poslední kapitole byly aplikovány poznatky o nové krajní pravici na charakter EDL a 

byly z něj vyvozeny závěry. Výsledek ukázal, že činnost, která byla analyzována skrze 

sekundární zdroje, a program EDL obsahuje všechny námi definované znaky nové krajní 

pravice, i když v odlišné intenzitě. Na základě těchto výstupů můžeme definovat English 

Defence League jako grassroots hnutí nové krajní pravice, které se vyznačuje silným 

populismem a islámofobií.  

Výsledky této práce mohou být generalizována i na hnutí, která jsou součástí tzv. 

European Defence League, která se ustanovují v evropských státech a stojí na stejných 

principech jako EDL. Šíření těchto myšlenek ukazuje, že zkoumání této problematiky je důležité 

a aktuální pro popsání tendencí v evropské společnosti.  

EDL je skupinou, která se neustále vyvíjí a je otázkou, kam bude v následujících letech 

směřovat. Klíčová je zde postava Tommyho Robinsona, který vytváří jistý dojem, že „opouští 

potápějící se loď“. Britská média po ztrátě „charismatického“ vůdce prorokují EDL nejistou 
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budoucnost, avšak i kdyby se tyto prognózy vyplnily, tato skutečnost nezmění již nastalou situaci 

šíření nové krajní pravice v Evropě.  
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Summary 

This thesis focused on the New Far Right, especially its primary characteristics. The aim 

was to analyse Great Britain‘s English Defence League movement, which is described in detail 

in the text, according to these characteristics. The resulting classification of English Defence 

League based on New Far Right ideological framework showed close relationship between the 

movement and this ideological family. The conclusions of this work should prevent labelling 

EDL as neo-Nazi or neo-Fascist on one hand but human rights organization on the other. 
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