ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ &
ΒΙΑΙΟΣ ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Τ Ρ Ι Α Ν ΤΑ Φ ΥΛ Λ Ο Σ Κ Α ΡΑ Τ ΡΑ Ν Τ Ο Σ

• Είναι η Χρυσή Αυγή και ο Ρουβίκωνας τρομοκρατικές οργανώσεις;
• Μας απειλούν τα τρικάκια, οι μπογιές και τα συνθήματα σε γραφεία και σπίτια;
• Υπάρχουν ιδεολογίες και θρησκείες που είναι ταυτισμένες με τη βία;
• Υπάρχει καλή και κακή βία;
• Πως απαντάμε στον βίαιο ακτιβισμό;
• Ευνόησε η πανδημία την ριζοσπαστικοποίηση και τον εξτρεμισμό;
• Είναι οι «μοναχικοί δρώντες» πραγματικά μοναχικοί;
• Οι απαντήσεις μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από τη μελέτη της διαδικασίας της
ριζοσπαστικοποίησης

Τρομοκρατία
(δολοφονίες, μαζική κοινωνική αναραταχή κτλ.)

Εξτρεμισμός
(επιθέσεις με βομβιστικούς & εμπρηστικούς μηχανισμούς κατά χώρων,
βανδαλισμοί σπιτιών, χαμηλής έντασης φυσική βία)

Κοινωνική Ανυπακοή
(μπλόκα- αποκλεισμοί δρόμων, καταλήψεις, βανδαλισμοί)

Ακτιβισμός
(διαδηλώσεις με πανό, συνθήματα κτλ)

Ριζοσπαστικοποιημένοι
(Παράνομοι/ βίαοι δρώντες)

Ακτιβιστές
(δρώντες σε παράνομα, μη βίαια περιστατικά)

Υποστηρικτές
(δικαιολογούν την παρανομή δραστηριότητα & τη βία)

Συμπαθούντες
(συμφωνούν με τους στόχους, αλλά όχι με τη χρήση βίας)

Ακτιβισμός

Κοινωνική
Ανυπακοή

Εξτρεμισμός

Ριζοσπαστικοποίηση

Τρομοκρατία

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
• Σημαντικός καταλύτης για τη νέα έξαρση του εξτρεμισμού
• Όλες οι εξτρεμιστικές ομάδες ενσωμάτωσαν την πανδημία στην προπαγάνδα τους και
προσάρμοσαν αντίστοιχα όλη τη δραστηριότητά τους (κινητοποίηση, στρατολόγηση,
στοχοποίηση)
• οι ακροδεξιές ομάδες ήταν κατά κάποιον τρόπο οι νικητές σε αυτή την ιδιότυπη αντιπαράθεση
• Η πανδημία και η ανάγκη πολλών ανθρώπων να αναζητήσουν εξηγήσεις για μια τόσο μεγάλη
απειλή και κρίση είχαν τρεις σημαντικές επιπτώσεις:
• α) διάχυση θεωριών συνωμοσίας,
• β) διεύρυνση του ελλείμματος εμπιστοσύνης και της αμφισβήτησης των πολιτικών ελίτ,
• γ) αντιδραστική κινητοποίηση στο Διαδίκτυο αλλά και στους δρόμους

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ
• Προσαρμογή της προπαγάνδας και των διχαστικών αφηγημάτων τους (τον ιό τον
έφτιαξαν οι Κινέζοι, οι Ισραηλινοί, οι καπιταλιστικές ελίτ κ.τ.λ.)
• Κινητοποίηση ριζοσπαστικοποιημένων ακροδεξιών (διαδηλώσεις και επεισόδια σε
διάφορες χώρες)
• Προσέγγιση νέων (;) ομάδων αντίδρασης (μονοθεματικές μορφές αντιδραστικής
ριζοσπαστικοποίησης, όπως οι αντεμβολιαστές ή οι τεχνοφοβικοί)
• Ενίσχυση της διαδικτυακής δραστηριότητας
• Η Ε.Ε. δίνει έμφαση στην αντισυστημική ριζοσπαστικοποίηση

DO IT YOURSELF TERRORISM
• Η περίοδο της ατομικής τρομοκρατίας
• Το πέρασμα από τη ριζοσπαστικοποίηση στη δράση είναι εξαιρετικά σύντομο χρονικά
• Η στοχοποίησή του Σαμουέλ Πατί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδήγησε τον
τρομοκράτη να αποφασίσει να τον σκοτώσει
• Δεν χρειάζεται πλέον ένας ισλαμιστής τρομοκράτης να είναι ενταγμένος σε μια ομάδα για
να πραγματοποιήσει μια επίθεση
• Οι μοναχικοί δρώντες είναι «ενταγμένοι» στο παγκόσμιο e- εξτρεμιστικό κίνημα

Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
1.

Η βία ως διαδικασία επίλυσης προσωπικών διαφορών

2.

Η βία ως μέσον απόκτησης ταυτότητας

3.

Η κουλτούρα και η εικονολογία της βίας

ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΤΡΙΚΑΚΙΑ;
• Η βία χαμηλής έντασης είναι αυτή που βοήθησε τον Ρουβίκωνα να γίνει η πιο ενεργός
αναρχική ομάδα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια
• Ας αναλογιστούμε μόνο την αντιπαράθεση για το αν κάθε ενέργεια της οργάνωσης πρέπει
να χαρακτηριστεί ως παρέμβαση ή ως επίθεση.
• Η χρήση χαμηλής έντασης βίας είναι μία επιχειρησιακή και επικοινωνιακή επιλογή των
ηγετικών μελών του Ρουβίκωνα.
• Η επικοινωνιακή διάσταση είναι άλλωστε μία στρατηγική πτυχή της πολιτικής βίας, είτε
χαμηλής, είτε υψηλής έντασης.
• Αρκεί να σκεφτούμε την έντονη εικονολογία της βίας κατά του Πρύτανη του Ο.Π.Α.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ;
• Πρέπει τα κράτη λοιπόν να απαντήσουν στην χαμηλής έντασης βία;
• Φυσικά, δεν μπορεί αυτή άλλωστε να αποσυνδεθεί από τη βία υψηλής έντασης. Σε
αυτή την προσέγγιση βασίζεται άλλωστε το σχήμα της ριζοσπαστικοποίησης που
οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό.
• Μπορεί αυτό να γίνει μέσω της αυστηροποίησης των ποινών;
• Η ποινική αντιμετώπιση της βίας είναι σημαντική, δεν είναι όμως η μόνη και πολλές
φορές δεν είναι και η αποτελεσματικότερη.
• Η σύγχρονη αντίληψη για τη βία, όποια μορφή και αν έχει αυτή, πέραν της
καταστολής, βασίζεται κυρίως στην πρόληψη, αλλά και στην επικοινωνιακή
αποδόμηση της βίας.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
1.

Κατανόηση των νέων τάσεων και της εξέλιξης του φαινομένου

2.

Εργαλεία και μέθοδοι αντιμετώπιση της διαδικτυακής διάστασης της
ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού

3.

Ανάπτυξη και προώθηση θετικών αντί-διηγημάτων- η μάχη της ιδεολογίας

4.

Διαχείριση της πόλωσης

