
UDLEJ(TE) NCO PROTI 
INTOLERANCI! 
 
9. listopad, Mezinárodní den proti 
fašizmu a antisemitizmu 
 
 
O EM JE TATO KAMPA? 
 
Nenávist a intolerance mají v Evrop 
silné koeny. Nkteré jsou 
neviditelné pro vtšinu lidí, kteí 
chtjí zstat lhostejní a nevdomí. 
To je jedním z dvod, pro 
uchováváme v pamti holokaust; 
abychom lidstvo uchránili hrz a 
barbarství. 
  
9. listopad 1938 byl prvním krokem 
k vyvraždní židovských Evropan. 
Až 2500 úmrtí lze pímo i nepímo 
pipsat pogromu „Kišálová noc”. 
V etných nmeckých mstech bylo 
ponieno více než 8000 židovských 
dom a obchod. Bojvky SA i 
civilové niili budovy kladivy a 
krumpái, zanechávajíce ulice 
pokryté stepy z rozbitých oken a 
výklad. Mnoho žid bylo ubito, 30 
tisíc oban posláno do 
koncentraních tábor, 1668 
synagog bylo znieno a dalších 267 
podpáleno. Holokaust byl 
nejtemnjší hodinou evropských 
djin. Šlo o smrt jako prmysl, o 
zniení nejen lidského života, ale též 
esence lidství, uskutenné 
s barbarstvím, jaké si stží lze 
pedstavit. Nedávné události 
v djinách Evropy by nás mly 
pimt chápat a zapamatovat si 
pedevším to, že holokaust nezaal 
koncentraním táborem. Zaal cihlou 
hozenou do výkladu židovského 
krámu, znesvcením synagogy, 
výkiky nenávisti v ulicích s tichou 

akceptací a podporou širokou 
vtšinou spolenosti. 
 
Pravicový extremizmus je nyní na 
vzestupu na celém kontinent. 
Zloiny z nenávisti vi zranitelným 
lidem pecházejí do permanentní a 
neviditelné Kišálové noci. Oficiální i 
neoficiální zprávy ukazují, že poet 
takových zloin v posledních letech 
enormn  vzrstá. Podle Pehledu o 
evropské zloinnosti a bezpenosti 
Agentury základních práv EU zažilo 
v roce 2004 njakou formu trestného 
inu z nenávisti 9 milion lidí v 18 
evropských státech. Extrémn 
pravicové politické strany získávají 
vliv a dostávají se do demokratických 
institucí. Podle zpráv Ligy proti 
pomluvám (Anti-Defamation League) 
vyjaduje spousta Evropan 
protižidovské postoje a cituje 
klasické spiklenecké teorie, jež 
museli židé snášet po staletí. Zdá se, 
že lekce minulosti nejsou dost 
bolestné, abychom se vyvarovali 
intolerance v souasnosti. Evropští 
obané musí tedy elit nenávisti a 
intoleranci s velkou rozhodností. 
  
UNITED zmapoval situaci v Evrop a 
považuje ji za nesmírn vážnou. 
Nkolik lenských organizací 
UNITED úzce spolupracuje na poli 
analýzy souasných trend rasizmu, 
antisemitizmu a pravicového 
extremizmu v Evrop a vymují si 
úinné metody, jak zacházet s tmito 
nebezpenými hrozbami. Rasizmus 
a antisemitizmus nejsou ideologicky 
legitimní. Jsou zloinem a musí se 
jim elit jasnou a písnou legislativou. 
Takže spojme síly a vybudujme silné 
hnutí schopné boje s intolerancí ve 
všech jejích formách! 
 



 
ZAPOJ(TE) SE DO HNUTÍ! 
 
Co mžete dlat 
Sí UNITED organizuje každoron 
kolem 9. listopadu celoevropskou 
kampa na pam pogromu 
„Kišálová noc”, na protest proti 
intoleranci a za lepší budoucnost 
založenou na toleranci a respektu. 
Síla tchto kampaní UNITED je 
v úasti rozrznného evropského 
hnutí proti rasizmu a intoleranci na 
spolené akci za použití spoleného 
tématu a hesla. 
Používáme rzné pístupy a metody 
a máme spolenou vizi porozumní 
a míru mezi kulturami. Tento plakát 
je vytištn jako podprný nástroj, 
který mžete použít pro akce své 
vlastní kampan. Mžete 
zorganizovat rzné typy akcí jako 
veejné diskuze, setkání s oitými 
svdky, demonstrace, vzpomínkové 
akce, konference, výlep plakát, 
tiskovou besedu, kulturní podniky a 
mnoho jiného.  
 
Pidejte se ke kampani! 
∇ Ujistte se, že vaše akce bude 
zahrnuta do Evropského seznamu 
akcí! Informujte UNITED o své 
plánované akci (název, datum, téma, 
místo) a jménu, adrese a kontaktní 
osob své organizace. 
∇ Použijte tento plakát! Objednejte 
si max. 100 ks zdarma z kanceláe 
UNITED. 
 
Plánování akce v rámci kampan 
Mjte na pamti, že vtšina akcí je 
organizována nízkorozpotov, takže 
„nejsou peníze“ nemusí znamenat 
„nebude akce“. Dležité je, abyste do 
cíl své akce zahrnuli ochranu a 
podporu obtí fašizmu a 

antisemitizmu. Využijte náš 
informaní leták „Get Active – Jak 
zorganizovat akci?“. Podívejte se na 
www.unitedagainstracism.org   pod 
'publications'. 
 
Praktické tipy 
∇ Zante s pípravou akce vas. 
∇ Bute v kontaktu s kanceláí 
UNITED v Praze, abyste svoje nové 
nápady šíili do celé sít a 
poskytovali jí aktuální informace. 
∇ Využijte prostedky, které už ve 
své organizaci máte. 
∇ Promyslete si poselství, které 
chcete sdlit, a jaký výstup 
oekáváte (krátkodobý/dlouhodobý)? 
∇ Poohlédnte se po partnerech a 
spojenectvích – pípadn i mimo 
sféru neziskových organizací (školy, 
obce, komunitní i církevní skupiny). 
∇ Zapojte co nejvíc lidí již do píprav 
(dobrovolníky, partnery) a rozdlte 
úkoly. 
∇ Vzte, že si mžete objednat 
materiály pro kampa u UNITED 
zdarma. 
 
ím vám mže pomoci UNITED 
∇ UNITED vydá zvláštní Kalendá 
akcí, které se uskutení po celé 
Evrop. Ten  vám pomže navázat 
kontakty a generovat nápady. Je 
pravideln aktualizován na naší 
webové stránce: 
www.unitedagainstracism.org   pod 
'campaigns'. 
∇ Zavolejte UNITED, nemžete-li 
najít pro své akce partnera. Mžeme 
vdt o jiných NNO ve vašem okolí, 
které nco pipravují. 
∇ Pošleme tiskovou zprávu všem 
organizacím v síti UNITED a všem 
dležitým evropským tiskovým 
agenturám, novinám atd. Novinái, 
kteí chtjí znát více o konkrétních 



akcích, budou odkázáni na 
organizace, které je poádají v 
místech. Po 9. listopadu vypracuje 
UNITED celoevropskou zprávu, v níž 
bude uvedeno co nejvíce akcí, které 
probhly. 
 
ím mžete pomoci UNITED vy 
Pomožte nám získat vzrušující 
zprávy pro média! Ohlaste nám svoje 
akce, pedem nám pošlete 
pozvánky, letáky a plakáty! Pošlete 
nám svoje kontakty na média! 
Pomožte nám, aby tisková zpráva 
byla co nejúplnjší – zajistte, aby 
v ní byla i vaše akce! Posílejte nám 
zprávy, reportáže, novinové 
výstižky, fotografie atd. hned po 
uspoádání akce! 
 
Píklady dobrých akcí 
Vzestup intolerance v Evrop 
ukazuje, že je nutné potírat toto 
vzrstající nebezpeí prostednictvím 
akcí obanské spolenosti. Nkolik 
takových akcí a  metod bylo 
vymyšleno a realizováno rznými 
organizacemi. Mohou sloužit jako 
píklady dobré praxe v ešení 
problém rasizmu, antisemitizmu a 
pravicového extremizmu. Zde jsou 
nkteré úspšné píklady: 
 
∇ Vzdlávací akce „Kišálová 
noc – už nikdy” (Rusko) 
Kampa ke Kišálové noci v rámci 
Mezinárodního týdne vzdlávacích 
akcí se koná od roku 2004 ve více 
než 15 oblastech Ruska. V týdnu od 
9. do 16. 11.  organizuje nkolik 
NNO akce, nap. filmové 
minifestivaly s následnými 
diskuzemi, przkumy mínní 
mládeže o toleranci a šíení 
antifašistických citát v projektu 
Epigraf, aby pimly mladé lidi 

dovdt se o tom i o kampani více. 
Veškeré výsledky kampan se 
zveejují v tištné i elektronické 
podob a šíí se pes Mládežnické 
hnutí lidských práv, které má pes 
1000 individuálních i kolektivních 
korespondent v Rusku, státech 
bývalého SSSR a v Nmecku. 
  
Více informací: www.9-
november.hrworld.ru 
 
∇ Školní výuka o holokaustu 
(Španlsko) 
Popírání holokaustu je nástroj 
používaný pravicovými extremisty 
k získávání vlivu v Evrop. Znalosti o 
minulosti jsou pedpokladem 
prevence zloin proti lidskosti. Proto 
je výuka o holokaustu nejlepší 
metodou varování ped niivým 
potenciálem nenávisti. Hnutí proti 
intoleranci organizuje každý rok ve 
Španlsku workshopy v 1500 
školách. Ty mají rozvinout soucit 
s obmi holokaustu soustedním 
se na osobní píbhy, osvtou o 
starých i nových formách 
antisemitizmu a motivováním 
student, aby se aktivn zapojili do 
projekt, demonstrací a performací. 
Metody: výklad o antisemitizmu a 
jeho historických koenech; ilustrace 
nejvýznamnjších stereotyp; 
promítání dokumentárních videí a 
diskutování argument pro úinné 
vyvracení tchto fám.  
 
 Více informací: 
www.movimientocontralaintolerancia.
com 
 
∇ Budování koalic a sítí 
(Nmecko) 
Sít a partnerství mezi NNO a 
dalšími aktéry jsou zásadní pro 



dosažení trvale udržitelného úinku 
proti intoleranci. Kulturní byro Sasko, 
nmecká NNO, od roku 2001 
iniciovala, radila a koordinovala 
lokální sít zahrnující každého, kdo 
je schopen a ochoten bojovat proti 
pravicovému extremizmu a násilí 
z nenávisti, jakož i za posílení 
demokratických hodnot ve svém 
okolí. lenové sít pocházejí 
z obanské spolenosti, státních 
orgán i ze soukromého sektoru a 
zahrnují místní spolky, politiky, 
úady, starostu, farnost, policii školu, 
kluby mládeže, firmy a mnoho 
dalších. Kooperace mezi všemi 
partnery vytváí synergie tím, že se 
propojí rzné schopnosti a 
dovednosti. V tomto procesu penáší 
Kulturní byro relevantní informace o 
místních extremistických strukturách 
a nenávistných skupinách, dává rady 
pro vypracování specifických 
protistrategií a dodává konkrétní 
nástroje, kterými lze nastartovat akce 
proti krajní pravici v regionu. 
 
 Více informací:  
www.kulturbuero-sachsen.de  
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
Datum 9. listopadu má zvláštní 
význam, nebo oživuje památku na 
každou jednotlivou osobu 
zavraždnou nacisty. Pogrom 
Kišálová noc je symbolickým 
zaátkem holokaustu, nejtemnjší 
pedstavitelnou noní mrou, v níž 
bylo zavraždno 6 milion žid spolu 
s 5,5 milionem „nepátel íše”: 
kriminálníky a „asociály”, mentáln 
postiženými, homosexuály, leny 
rzných náboženských komunit, 
politickými „zloinci” jako komunisty 

a socialisty, uprchlými španlskými 
republikány a menšinami jako 
Romové. Holokaust byl trvalý a 
plánovaný od poátku nacistického 
režimu. Dlouhá historie 
antisemitizmu v Nmecku a Evrop 
mla mimoádn silné koeny 
v myslích lidí a sociálním chování, 
takže semínka nenávisti byla prvním 
krokem k nacizmu. Lhostejnost a 
politika usmiování byly a vždy 
budou jedním z nejlepších spojenc 
nenávisti a intolerance.  
 
I když Evropa prožila v minulém 
století zkušenost s diktaturou, dnes 
má opt dvody ke znepokojení. 
V minulých letech siln vzrostl poet 
neonacist a pravicových extremist 
v celé Evrop za použití nových, 
promyšlených metod vyjadování v 
politických strukturách, sociálních 
hnutích a subkulturách. A formy 
akcí mohou být v každé evropské 
zemi odlišné, mají nkteré spolené 
tendence: 
 
∇ Neonacisté si vybudovali sít 
propojené navzájem po Evrop. 
Sít neonacist a pravicových 
extremist vznikají formálními i 
neformálními cestami a šíí svou 
ideologii po celé Evrop. Na poátku 
roku 2007 založili poslanci rzných 
krajn pravicových stran ze západní 
a východní Evropy vlastní frakci 
„Identita, tradice, suverenita” 
v Evropském parlamentu. Jiným 
aspektem tohoto jevu je vzájemná 
úast na demonstracích a 
pochodech, jako se stalo nap. 
v Drážanech u píležitosti 60. výroí 
bombardování msta spojenci v roce 
1945, kde se neonacisté z celé 
Evrop sešli ke „smutenímu 
pochodu”. 



∇ Pravicový extremizmus se 
usadil ve stranické politice i v 
subkultue. 
V ad Evropských stát jdou krajn 
pravicové strany do voleb, získávají 
kesla v parlamentech a dokonce ve 
vládách. Krom toho existují 
komerní distribuní struktury pro 
hudbu, obleení, nálepky a fanziny 
šíící rasistický a nacionalistický 
obsah. Z prodeje výrobk je na „trhu 
nenávisti“ enormní finanní zisk. 
Také koncerty a festivaly se 
používají k propojování pravicových 
extremistických hnutí po celé Evrop 
a k získávání dalších píslušník 
tchto hnutí. 
 
∇ Poet zloin z nenávisti je po 
celé Evrop na vzestupu. 
Jak oficiální data, tak údaje NNO 
ukazují ohromný nárst tchto 
trestných in. V Rusku bylo do 
konce kvtna 2007 oznámeno 30 
vražd z nenávisti (SOVA Centr). 
Oficiální data ve Velké Británii hlásí 
tém 60 000 rasistických incident 
za rok 2005. Spolkový úad na 
ochranu ústavy zaznamenal 1047 
politicky motivovaných extrémn 
pravicových násilných in 
v Nmecku za rok 2006. Ve 
Španlsku bylo hlášeno kolem 4000 
nenávistných zloin a pestupk ve 
200 mstech (Hnutí proti intoleranci).  
 
∇ Násilné nenávistné skupiny 
útoí stále více na nové cílové 
skupiny. 
Neonacisté a pravicoví extremisté 
zamují své násilné útoky na širší 
spektrum zranitelných kolektiv 
vetn migrant, homosexuál, 
antirasistických aktivist, 
bezdomovc a mládeže patící k 
nepravicovým extremistickým 

subkulturám. Tak vznikají tvrti „tam 
nechodit”, jež dominují sociálnímu 
prostedí a vytváejí ovzduší strachu 
a ztráty bezpeí. 
 
∇ Pravicoví extremisté a politické 
debaty jsou v alarmujícím 
propojení. 
Úspšná taktika krajn pravicových 
extremistických skupin a stran k 
získávání  sympatizant a 
následovník musí do své politické 
agendy zahrnout adu otázek, které 
zajímají sted spolenosti a dokonce 
eší sociální problémy a globalizaci.  
Také však opan: populistické 
argumenty, jež šíí v první ad 
pravicoví extremisté, došly sluchu u 
demokratických politických stran a 
médií. Píkladem tohoto varujícího 
ohrožení demokratických hodnot je 
tzv. „Ruský projekt” vtšinové strany 
v Dum „Jednotné Rusko”. 
Vytvoením specifické webové 
stránky zabývající se výlun zloiny 
proti Rusm a spojující je s 
populistickými debatami o 
vlastenectví tato strana onu rétoriku 
legitimizovala. 
 
DEFINICE 
  
∇  Antisemitizmus 
Antisemitizmus znamená pedsudky 
vi židm. Antisemité se myln 
domnívají, že židé se zásadn liší od 
jiných lidí, že chtjí ovládnout svt a 
že se toho pokoušejí dosáhnout 
pomocí celosvtového spiknutí. Tato 
forma xenofobní netolerance vede k 
diskriminaci jednotlivc i k persekuci 
žid jako skupiny. K nejstrašnjšímu 
projevu antisemitizmu došlo po 
nástupu Hitlera k moci s nacistickou 
ideologií rasové istoty. Miliony žid 
deportovaných ze všech zemí pod 



nmeckou kontrolou zahynuly 
v koncentraních táborech za 
holokaustu. Antisemitizmus však 
nezaal ani neskonil holokaustem. 
Je hluboce zakoenn v evropské 
kultue a stále se projevuje. 
 
∇ Pravicový extremizmus 
Ideologie pravicového extremizmu 
má koeny v nacionalizmu a rasizmu. 
Je ovládána myšlenkou, že etnická 
píslušnost k národu nebo rase má 
pro jednotlivce nejvyšší význam. 
Všechny ostatní hodnoty a zájmy, 
vetn obanských a lidských práv, 
jsou tomu podízeny. Pravicoví 
extremisté propagují politický 
systém, v nmž se stát a lidé slévají 
– coby pirozený poádek vcí – do  
jedné entity („ideologie etnické 
komunity"). To má ovšem za 
následek anti-pluralistický systém, 
nenechávající prostor pro 
demokratické rozhodovací procedury 
a akceptuje násilí jako legitimní 
metodu dosažení politických cíl. 
(www.verfassungsschutz.de) 
 
∇ Fašizmus 
Fašizmus je násilné reakní krajn 
pravicové politické hnutí, které se 
projevuje až formou oteven 
teroristické diktatury. Získává 
podporu ve všech vrstvách 
spolenosti zejména v dobách 
politické a ekonomické krize, nií 
demokratické svobody a diskriminuje 
píslušníky specifických (etnických) 
menšin a lidi s odlišnými názory. 
Fašisté ví ve spravedlivé vládnutí 
silného muže místo parlamentní 
demokracie. Fašizmus staví na 
silném nacionalizmu, který se asto 
zvrhává v rasizmus. Nejkrutjší 
formou fašizmu byla nacionáln-
socialistická (nacistická) diktatura 

v Nmecku (1933-1945), ale to 
zdaleka není jediná fašistická 
diktatura v djinách. Slovo 'fašizmus' 
bylo raženo italskou Mussoliniho 
diktaturou. asto mluvíme o Fašizmu 
s velkým F, když mluvíme o této 
specifické ideologii v tomto 
specifickém historickém kontextu a o 
'fašizmu', pokud mluvíme o 
generické 'rodin ideologií'. Ti, kdo 
v ni ví dnes, jsou nazýváni 
'neofašisty'. 
 
∇ Zloiny z nenávisti 
Zloiny z nenávisti jsou trestné iny, 
jak proti osobám, tak proti majetku, 
kde ob, místnosti i jiný ter útoku 
byly vybrány pro svou skutenou 
nebo domnlou píslušnost, 
náklonnost, podporu, lenství i 
spojení se skupinou definovanou 
svou rasou, národním i etnickým 
pvodem, jazykem, barvou, 
náboženstvím, pohlavím, sexuální 
orientací, fyzickým i mentálním 
postižením, vkem, politickou 
píslušností nebo sociálními 
okolnostmi. Jde o útok na osobu, ale 
zárove na její identitu. 
 
INTERNETOVÉ ZDROJE  
 
Evropské zdroje 
∇ UNITED for Intercultural Action 
 www.unitedagainstrasizm.org 
∇ Dm Anne Frankové Amsterdam 
 www.annefrank.org  
∇ Archiv evropského odporu 
 www.resistance-archive.org 
∇ Památník a museum Osvtim-   

Bezinka: www.auschwitz-
muzeum.oswiecim.pl  

Další užitené zdroje 
∇ Anti-Defamation League (Liga 
proti pomluvám) 
 www.adl.org  



∇ USA Muzeum a památník 
holokaustu  
 www.ushmm.org  
∇ Stedisko pro novou komunitu 
 www.newcomm.org   
∇ Stephen Roth Institute 
 www.tau.ac.il/Anti-Semitism  
∇ Yad Vashem  
 www.yadvashem.org  
 
CO JE UNITED? 
 
UNITED for Intercultural Action je 
celoevropská sí proti nacionalizmu, 
rasizmu, fašizmu a na podporu 
migrant a uprchlík. Pes 560 
organizací nejpestejšího spektra ze 
všech stát Evropy, spolupracují na 
spolených akcích jako jsou celo-
evropské akní týdny a kampan. 
Organizace podobného smýšlené 
mají píležitost se setkávat na 
konferencích a realizovat specifické 
projekty. UNITED je a zstane 
nezávislý na všech politických 
stranách, organizacích a státech, ale 
vyhledává aktivní kooperaci s dalšími 
antirasistickými iniciativami v Evrop. 
Dostává informace od více než 2000 
organizací a rozesílá materiály cca 
2200 skupinám po celé Evrop. 
Dejte nám vdt, mate-li zájem se 
zapojit! A pipište si UNITED do 
seznamu svého rozesílae! 
 
CO JE DUHA? 
Duha je obanské sdružení, které již 
od roku 1989 nabízí na principech 
zážitkové pedagogiky dtem a 
mladým lidem pestrou paletu aktivit. 
Jejím posláním je všestranný a 
harmonický rozvoj osobnosti. Toto 
poslání napluje ve více než 4 000 
len v devadesáti láncích 
psobících ve všech krajích eské 
republiky.  

Duha má úspšné projekty pro dti z 
dtských domov, programy pro 
neorganizované dti a mládež, 
podporu participace, rozvíjení 
dobrovolné služby a organizování 
workcamp pro mladé lidi. Má 
významné postavení v eských i 
mezinárodních organizacích. Pínos 
Duhy pro život dtí a mladých lidí 
oceuje i Ministerstvo školství, 
mládeže a tlovýchovy, když pro 
roky 2004 až 2010 udlilo Duze titul 
„Organizace uznaná MŠMT pro 
oblast práce s dtmi a mládeží“.  
Integrace dtí odlišných vkových a 
sociálních skupin bez ohledu na 
zdravotní handicapy je pro dužiny 
pirozená; pipravují programy pro 
dti z dtských domov, romské dti, 
dti z oblastí s vysokou 
nezamstnaností i s nízkou 
dopravní obslužností. Nkteré dužiny 
provozují nízkoprahové kluby i 
kluby s kulturním a sportovním 
programem.   
Duha znamená nejen pestrost barev, 
ale i názor a ideál, které existují 
vedle sebe, vzájemn se tolerují a 
respektují. To je vyjádeno hlavní 
ideou Duhy: pátelství 
rozrznných. Tzn. i výchovu proti 
rasismu, fašismu, antisemitismu a 
xenofobii. Proto Duha podporuje i sí 
UNITED for Intercultural Action.  
 
PROJEKT “OBANSKÁ 
SPOLENOST PROTI 
PRAVICOVÉMU EXTREMIZMU” 
 
Odpovdí na znepokojivý nárst 
hluboce zakoenného rasizmu, 
antisemitizmu a pravicového 
extremizmu v Evrop je nový projekt 
UNITED “Obanská spolenost proti 
pravicovému extremizmu – Vývoj 
nových strategií celoživotního uení 



pro NNO”, který se realizuje v rámci 
vzdlávacího programu EU pro 
dosplé Grundtvig. Devt 
partnerských organizací ze sít 
UNITED ze západní I z východní 
Evropy v tomto projektu úzce 
spolupracuje na analyzování projev, 
forem a strategií pravicového 

extremizmu v Evrop, sdílení 
koncepcí, jak zacházet s 
narstajícím vlivem krajn 
pravicových organizací a aktér v 
rzných státech a nacházení 
penositelných metod potlaování 
extrémní pravice na místní a 
regionální úrovni. 

 
 
Partnery projektu jsou 
∇ UNITED for Intercultural Action, www.unitedagainstrasizm.org 
∇ ARI sdružení imigrant Rieti – Itálie, www.ariweb.it 
∇ Duha – sdružení dtí a mládeže – esko, www.duha.cz 
∇ Kulturbüro Sachsen – Nmecko, www.kulturbuero-sachsen.de 
∇ udia proti rasizmu – Slovensko, www.rasizmus.sk 
∇ Master on Immigration Program, Univerzita Benátky – Itálie,  
 www.unive.it/masterim 
∇ Movement Against Intolerance – Španlsko,
 www.movimientocontralaintolerancia.com 
∇ MTP Oradea – Rumunsko, www.mtporadea.ro 
∇ Nigdy Wiecej – Polsko,  www.nigdywiecej.org 
∇ Norwegian’s People’s Aid – Norsko, www.antirasisme.no 
 
 

        
Duha – sdružení dtí a mládeže pro volný as a pírodu   
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1  
telefon: 234 621 374, 375 (i fax), 471 
e-mail: duha@duha.cz, http://www.duha.cz/,  
http://www.trochujinak.cz/, http://www.participace.cz/, 
http://www.zamecek.net/ 
 
 
Informace obsažené zde nereflektují vždy stanoviska a názory našich sponzor. 
Sponzoi nejsou odpovdni za jejich možné používání. 
Tato publikace je souástí projektu “Obanská spolenost proti pravicovému 
extremizmu” financovanému a umožnnému též díky podpoe programu EU Grundtvig. 

 


