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НЕОФАШИСТСКІ НАСТРОЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
На сьогоднішній день в Україні гостро постала проблема пробудження такої
небезпечної ідеології, як неофашизм.
Неофашизм – це напрям, що об’єднує деякі сучасні праворадикальні рухи, які
мають схильність до політичного екстремізму та використання терористичних
видів діяльності. Важливими відмінними рисами неофашистських структур –
крайній націоналізм та шовінізм, правий популізм, антикомунізм, критика з
ультраправих позицій парламентаризму та фінансового капіталу, застосування
насильницьких, терористичних методів політичної боротьби.
В Україні з 2005 року почала зростати активність молодіжних об’єднань,
діяльність яких спрямована на насильницькі дії на ґрунті расової на національної
ворожнечі.
У соціально-філософському плані українська течія неофашизму проповідує
культ сили як універсальний метод вирішення суспільних проблем. Політична
агітація ведеться в демонстративно агресивній та наступальній манері. Часто
використовується символіка та атрибутика історичного фашизму: чорний тон,
модифікації свастики, Кельтського та Мальтійського хрестів.
В Україні важливе місце в неофашистській пропаганді займає популістська
риторика, звернена до представників дрібного бізнесу та молодіжних субкультур.
На законодавчому рівні в Україні «неофашизм» як політичне чи громадське
утворення заборонене, проте діє ряд об’єднань, яким приписують неофашистську
ідеологію. Найактивнішими та найагресивнішими вважаються ультраправі групи з
числа так званого руху «White Power – Skinhead Spektrum», українська філія
світової екстремістської мережі «Кров і Честь» (Blood & Honour), воєнізована
неонацистська секта «Світова Церква Творця Рутенія». Їх об’єднує загальна
ідеологія расизму та націоналізму, яка базується на принципах переваги над
іншими расами та національностями. В мережі Інтернет можна знайти не менше
30 веб-сайтів неофашистського характеру, які пов’язують свою діяльність з
Україною.
Українські неонацисти характеризуються антисемітизмом та расизмом, дуже
часто їх пов’язують з футбольними хуліганами, які не відрізняють нацизм від
патріотизму. Вік праворадикалів коливається від 14 до 27 і налічують півтисячі
постійно діючих членів.
Хоча світова спільнота винесла уроки історії з Другої світової війни та
неофашистські організації і в ХХІ активізують свою діяльність навіть у
найрозвиненіших країнах Європи, Америки та Скандинавії.
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