Christian Picciolini: Príbeh bývalého amerického skinheda
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Čo motivuje 14-ročného chlapca zo slušnej rodiny, aby sa pridal k extrémistickej skupine?
Veľvyslanectvo USA v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti pripravilo verejnú diskusiu na tému
radikalizácia mládeže s bývalým americkým skinhedom Christianom Picciolinim.
Diskusia sa konala za účasti košických stredných škôl
na Magistráte mesta Košice v stredu 21.9. 2016
Christian Picciolini prerozprával svoj osobný životný príbeh o tom, ako sa v štrnástich rokoch stal
členom extrémistického hnutia “Chicago Area Skinheads“ a po dvoch rokoch nečakane aj jeho lídrom,
potom čo polícia zatkla jeho zakladateľa. “Pre 15-ročného chlapca, syna talianskych imigrantov, ktorý
žil v ústraní a nemal žiadnych kamarátov, pocit, že ho zrazu nasleduje 40 chlapov, ktorí urobia
čokoľvek poviete, bol omamný,” spomína v jednom rozhovore Picciolini. Neskôr sa hudba stala
centrálnym bodom Piccioliniho misie.
Založil skinhedskú hudobnú skupinu pod názvom „Final Solution“ (Konečné riešenie), ktorá vôbec ako
prvá „svojho druhu“ odohrala koncert v Európe - v katedrále v nemeckom Weimari. Podľa Piccioliniho
mu odchod z “White Power Movement“ trval niekoľko rokov. Napokon svoj životný príbeh spísal do
memoárov s názvom “Romantic Violence: Memoirs of an American Skinhead” a v roku 2010
spoluzakladal organizáciu „Life after Hate“. Dnes sa venuje osvetovým aktivitám proti radikalizácii
mládeže a pravicovému extrémizmu.
Z našej Obchodnej akadémie sa hapeningu zúčastnila trieda IV.E s Mgr. Dankovou
a PhDr. Kováčovou.
Tento príbeh je varovným mementom pre dnešných mladých ľudí žijúcim vo svete novodobého
terorizmu a radikalizácie nielen v Európe, ale na celom svete a zároveň obrovským posolstvom činiť
dobro a pomáhať tým, ktorí z rôznych dôvodov hľadajú sami seba, strácajú sebareflexiu a sú tak ľahko
manipulovateľní do spoločenstiev a hnutí, ktoré im na chvíľu dávajú falošný pocit sily a vodcovstva.
Piccioliniho odkaz na záver znel : “Urob šťastným cudzieho človeka, prihovor sa k nemu, daj mu
pocítiť, že aj on je dôležitý. Cítiť trápenie iného a zdieľať ho je oslobodzujúce.

