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V prieskumoch popularity medzi Európanmi síce prezidenta USA Donalda Trumpa
predbieha aj jeho ruský náprotivok Vladimir Putin, predsa má Trump na starom kontinente
fanúšikov: ľudí z neonacistickej scény.
Tí najnovšie vyjadrujú podporu americkému prezidentovi potom, čo neodsúdil víkendový pochod
extrémistov v meste Charlottesville. Miesto toho Trump hovoril o vine na viacerých stranách. Teda aj na
strane ľudí, ktorí vyšli do ulíc aby dali najavo svoj nesúhlas s prívržencami fašistických myšlienok.
Krajne pravicoví obdivovatelia Trumpovej línie v Poľsku dokonca obvinili prominentné postavy
republikánskej strany - senátora Johna McCaina a niekdajšieho prezidentského kandidáta Mitta
Romneyho z „nechutnej zrady“.
„Boli na strane násilnej antify a proti prezidentovi,” napísal jeden z vodcov poľskej extrémistickej scény
Krzysztof Bosak podľa portálu ViceNews.com.
Trumpova návšteva ako symbol
Podobné hlasy sa ozvali pritom napríklad aj zo Švédska. Daniel Friberg pochválil Trumpa, že vinu za
násilnosti na pochode v Charlotsville, pri ktorých jedna žena bola zabitá a desiatky ľudí zranených,
nezhadzuje len na neonacistov, ale aj prívržencov ľavice.
„Bol som šťastný, že to urobil, pretože aspoň trochu posunul diskusiu správnym smerom,” vyhlásil švédsky
radikál.
Rafal Pankowski, zástupca poľskej antirasistickej organizácie Nikdy viac, pre ViceNews vysvetlil, že v jeho
krajine Trumpova popularita medzi nacionalistami stúpla aj vďaka nedávnej návšteve prezidenta USA v
Poľsku.
Už vtedy boli vidieť v dave konfederačné vlajky, ktoré sú dnes jedným zo symbolov amerických
extrémistov. Trump k tomu ale žiadny postoj nezaujal. A radikáli si to vysvetlili aj ako nepriamu podporu.
„Považovali to za veľký úspech,” skonštatoval Pankowski.
Cieľom je etnický štát
O tom, že mestom Charlottsville pochodovali v uplynulých dňoch neonacisti, pritom pochybuje málokto. A
to aj napriek Trumpovým vyhláseniam, že medzi nimi boli aj dobrí ľudia, ktorí chceli len pokojne
demonštrovať.
Účastníci pochodu s fakľami rukách pritom skandovali heslá ako „Židia nás nenahradia“ alebo známy
nacistický slogan „Krv a pôda“. V dokumente ViceNews svojho vodcu Christophera Cantwella pozdravili
povedomým „Heil Cantwell“.
Samotný Cantwell pritom neskrýval svoje nálady a dôvody, pre ktoré sa spomínaného pochodu zúčastnil.

„Som tu, aby som šíril svoje myšlienky v nádeji, že príde niekto zdatnejší. Niekto ako Donald Trump, kto
ale nedá svoju dcéru za manželku Židovi. Niekto, kto bude oveľa väčší rasista než Donald Trump,” vyhlásil
Cantwell.
Zároveň tiež jasne naznačil, čo Spojené štáty môžu čakať od neho a jeho neonacistických priaznivcov.
„Ľudia zomierajú násilnou smrťou každý deň. To je aj jeden z dôvodov, prečo chceme vybudovať etnický
štát. Čierni sa medzi sebou vraždia od pobrežia k pobrežiu. Nechceme byť už toho súčasťou. Títo ľudia chcú
násilie a my len reagujeme na požiadavky trhu,” dodal pre ViceNews.com.
Vážna hrozba
O tom, že ide o vážnu hrozbu svedčia pritom aj slová reportérky Elle Reeve, ktorá bola v čase pochodu
priamo medzi jeho účastníkmi.
„Najviac prekvapujúce bolo to, ako boli dokonale organizovaní. Všetci, ktorí tam boli, presne vedeli, aká je
ich úloha,” povedala pre stanicu CNN.
Zároveň novinárka ViceNews rázne poprela Trumpove slová, že medzi pochodujúcimi extrémistami boli aj
slušní ľudia.
„Nebol tam žiaden priestor na pochybnosti. Nebol tam niekto, kto by sa čudoval, čo sa deje. Bolo úplne
zjavné, že si to naplánovali,” dodala Elle Reeve.
Fakt, že 45. prezident USA Donald Trump sa teší popularite medzi neonacistami svedčí aj tweet, ktorý pred
pár dňami zverejnil jeden z niekdajších vodcov extrémistickej organizácie Ku Klux Klan David Duke.
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