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ПРАВОРАДИКАЛЬНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ США 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Анотація. У статті розглянуто сучасні тенденції поширення праворадикального екстремізму в США. 
Концептуалізовано розуміння праворадикального екстремізму з урахуваннями суспільно-політичної спе-
цифіки США та останніх наукових розробок західних дослідників. Проаналізовані стратегічні та інсти-
туційні кроки США зі створення системи превентивного реагування на прояви радикальних ідеологій. 
Акцентується увага на важливості розробки чіткої загальнодержавної стратегії протидії насильницькій 
радикалізації. Наголошено на необхідності значного посилення активності державних органів США у 
напрямку протидії поширенню ультраправих рухів, а не лише боротьби із загрозою ісламістського екс-
тремізму, який за динамікою фатальних наслідків суттєво поступається ультраправому. Важливим при 
цьому є збереження підходу максимального залучення громадянського суспільства та локальних спіль-
нот до роботи з потенційно вразливими до екстремізму аудиторіями. 
Ключові слова: правий радикалізм, екстремізм, ультраправі, насильницька радикалізація, 
де-радикалізація, США, національна безпека.
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FAR-RIGHT EXTREMISM AS A MODERN THREAT TO NATIONAL SECURITY  
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Summary. The article examines the current trends in the spread of right-wing extremism in the United 
States. The understanding of right-wing extremism is conceptualized, taking into account the socio-political 
specificities of the United States and recent scientific developments of Western researchers. The strategic and 
institutional steps of the US to establish a comprehensive system of preventive response to radical ideologies 
are analyzed. Emphasis is placed on the importance of developing a clear nationwide strategy to counter vio-
lent radicalization. The recent years’ developments testify to that the threat of far-right extremist movements 
has long been underestimated by the US political leadership, and nowadays there exists an urgent need for a 
significant increase in the activity of the federal authorities in countering the proliferation of far-right move-
ments. Over the past decades after the 9/11 terrorist attacks, the fight against Islamist extremism has been 
the top national security priority, however, the statistics suggest that domestic Islamist extremism has been 
significantly inferior to the far-right in terms of fatal consequences. If the issue of far-right extremism is fur-
ther downplayed by the Trump administration, this could pose significant threats to the country’s national 
resilience. The article emphasizes that when developing relevant counter-radicalization strategies and meas-
ures, it is crucial for the government authorities to ensure the maximum involvement of civil society and local 
communities in working with potentially vulnerable extremist audiences.
Keywords: right-wing radicalism, extremism, far-right, violent radicalization, de-radicalization, US, national 
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Постановка проблеми. З часів терак-
тів 11 вересня 2001 року терористичні 

та екстремістські прояви на території США за-
знали чималих змін. Оголошення світової ві-
йни тероризму, безпрецедентні безпекові захо-
ди та зміна підходів до виявлення потенційних 
терористів зумовили зниження активності джи-
хадистів, їх переорієнтацію на точкові удари 
та низькотехнологічні методи боротьби. Нато-
мість діяльність праворадикальних екстреміс-
тів в США, хоча й не є новим явищем, в остан-
ні роки суттєво активізувалася й становить не 
меншу загрозу демократії.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Тематика радикальних правих рухів 
останнім часом займає чільне місце серед ві-
тчизняних та зарубіжних досліджень екстре-
мізму, що зумовлено зростанням «попиту» на 
радикальні ідеології у світі та необхідністю 
пошуків системних методів протидії загрозам, 
які вони несуть для суспільства. Оскільки фе-
номен насильницької радикалізації, що веде 

до тероризму загалом почав досліджуватися 
в рамках західної науки, переважна більшість 
публікацій зустрічається серед західних авто-
рів, зокрема, К. Мудде, Д. Кьольхера, П. Сімі, 
Д. Веббера, С. Олівера-Ді, А. Перлігера, Е. Ро-
занда, П. Ньюмана. Серед вітчизняних дослід-
жень у даному напрямку варто виділити роботи 
В. Ліхачова, А. Шеховцова, С. Корнієвського, 
Є. Бистрицького, А. Гринчака, Г. Гриценко, 
О. Рафальського, П. Вознюка, В. Іщенка. У сво-
їй більшості українські науковці розглядають 
історичні аспекти розвитку правих рухів, не 
виділяючи при цьому механізми радикалізації 
та де-радикалізації від загальних проявів екс-
тремізму та тероризму. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри наявність сут-
тєвого масиву досліджень вітчизняними на-
уковцями явища правого екстремізму загалом 
та його особливостей в Україні, недостатня ува-
га приділяється досвіду інших країн, зокрема 
США, з протидії насильницькій радикалізації. 
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У перспективі такий досвід може бути адапто-
ваний до українських реалій та використаний 
для розробки вітчизняних стратегічних доку-
ментів у напрямку попередження та мініміза-
ції негативних наслідків поширення радикаль-
них ідеологій крайнього правого спрямування.

Метою статті є аналіз підходів США до про-
тидії праворадикальному екстремізму на сучас-
ному етапі.

Виклад основного матеріалу. За дани-
ми дослідження громадської організації Anti-
Defamation League (ADL), у 2018 році від екс-
тремістських атак у США загинули 50 осіб 
(у 2017 кількість жертв сягнула 37, у 2016 – 
72, у 2015 – 70; найбільш смертоносним роком 
був 1995, коли під час сумнозвісного теракту, 
вчиненого правим радикалом Тімоті Маквеєм 
в Оклахома-Сіті загинули 168 осіб), зробивши 
минулий рік 4-м за кількістю жертв з 1970 року 
[1]. При цьому, 98% атак склали вчинені пра-
ворадикальними екстремістами (78% – білими 
расистами, 16% – антиурядовими бойовиками, 
4% – сповідниками невільного целібату, 2% – іс-
ламістами) [1, с. 13]. Загалом, у період з 2009 до 
2018 рік із 427 вбивств 73,3% були скоєні право-
радикалами, 3,2% – ліворадикалами і 23,4% – 
ісламістами [1, с. 16]. Національний консорці-
ум з вивчення тероризму (National Consortium 
for the Study of Terrorism and Responses to 
Terrorism, START) відзначив суттєве збільшен-
ня кількості атак, вчинених ультраправими 
екстремістами у період з 2000 по 2016 рік – з 6% 
до 35% [2].

Найтрагічнішими випадками праворади-
кального екстремізму минулого року стали 
стрілянина у синагозі в Пітсбурзі у жовтні 
2018 року, коли антисеміт Роберт Бауерс вбив 
11 та поранив 6 осіб, та стрілянина у школі 
в Паркленді у лютому 2018 року, під час якої 
Ніколас Круз застрелив 17 та поранив ще 
17 осіб – він був учасником расистських он-лайн 
спільнот, ненавидів чорношкірих та євреїв [1]. 
Такі цифри дозволяють говорити про стабільно 
високий рівень загрози летальних екстреміст-
ських атак в останні роки, зокрема, вчинених 
сповідниками радикальних правих ідеологій. 

США має чималий історичний досвід проти-
дії проявів радикалізації на расовому ґрунті, 
зокрема, в частині боротьби з расовою сегре-
гацією чорношкірого населення, яку з 1960-х 
після потужної хвилі рухів за громадянські 
та політичні права вдалося майже повністю 
мінімізувати, за виключенням частини півден-
них штатів, де й далі діють розрізнені групи 
активістів, що сповідують ідеї рухів на зразок 
Ку-клукс-клану [3]. Праворадикальний екс-
тремізм у США на сучасному етапі характери-
зується більшою строкатістю поглядів та рухів, 
до яких американські дослідники зараховують 
групи, що сповідують перевагу білої раси – за-
лишки того ж Ку-клукс-клану, нео-нацисти, 
християнські екстремісти, нео-язичники-расис-
ти, скінхеди, антиурядові бойовики та так звані 
рухи суверенних громадян [4]. Хоча усі ці гру-
пи мають специфічні відмінності, але більшість 
характеристик, що дозволяють зараховувати 
їх до ультраправих у них спільні: вони вважа-
ють себе представниками певної вищої раси, 

яка наражається на небезпеку через нашестя 
чужинців та змішування з ними «чистокров-
них»; вони вважають себе жертвами зіпсовано-
го світу; чітка дихотомія «свій-чужий» об’єднує 
правих радикалів та стає рушійною силою для 
реальних дій; більшість ультраправих ідеалі-
зують консервативні традиційні цінності, ви-
ступають проти гендерної рівності та свободи  
[3; 4]. Деякі дослідники узагальнюють образ 
американських ультраправих так: «вони жор-
стоко націоналістичні, антиглобальні, підозрілі 
до централізованої федеральної влади, шану-
вальники свободи особистості (особливо що сто-
сується права володіти зброєю, бути вільними 
від податків), вірять в теорії змови, які перед-
бачають серйозні неминучі загрози національ-
ному суверенітету та/або особистій свободі,…
вірять в необхідність бути готовими до нападу, 
беручи участь або підтримуючи воєнізовану 
підготовки та навчання з виживання» [5, с. 39]. 

Консорціум START характеризує американ-
ський праворадикальний екстремізм як «на-
сильство на підтримку переконання в тому, що 
особистий та/або національний спосіб життя 
постійно атакується, і вже або все втрачено, 
або ж загроза цього є неминучою. Характери-
зується антиглобалізмом, расовою чи етніч-
ною перевагою чи націоналізмом, підозрілим 
ставленням до централізованої федеральної 
влади, шануванням свободи особистості та/або 
вірою в теорії змови, які передбачають серйоз-
ну загрозу національному суверенітету та/або 
особистій свободі» [2, с. 6]. Характерною рисою 
багатьох ультраправих американських груп із 
1990-х років є відсутність орієнтації на силь-
ного лідера та ієрархічну структуру, оскільки 
створення таємних незалежних угруповань 
є більш ефективним з точки зору комунікації 
та здійснення атак [5]. 

А. Перлігер, узагальнюючи активність, роз-
різнених ультраправих груп у США, виділяє 
три категорії: расисти, антифедералісти та фун-
даменталісти. Ідеологічні засади расистів сфор-
мовані ідеями нативізму, сегрегації, ксенофо-
бії, антидемократизму та традиціоналізму. При 
цьому з 1980-х расистські рухи почали активно 
використовувати захисну риторику необхід-
ності збереження культури та цивілізаційного 
спадку білих. Антифедералісти виступають за 
підрив легітимності та зменшення впливу фе-
дерального уряду та його установ, скасування 
податків, розширення права на володіння збро-
єю, необхідність постійної готовності до вижи-
вання через певну змову еліт. Фундаменталісти 
сповідують схожі з расистами ідеї виключності, 
однак обґрунтовують їх через власну інтерпре-
тацію певних релігійних текстів, згідно з якою 
обраним богом народом є не іудеї, а представ-
ники англосаксонської раси [6]. 

За останні роки неабиякої популярності на-
були антиімігрантські та ісламофобські погля-
ди, що простежуються серед різних категорій 
американських ультраправих. Атаки останніх 
років свідчать, про те, що багато ультраправих 
екстремістів надихалися попередніми злочина-
ми – за даними дослідження The New York Times, 
з 2011 (коли норвезький терорист А. Брейвік 
розстріляв 77 людей з ісламофобських мотивів) 



«Молодий вчений» • № 9 (73) • вересень, 2019 р. 26

П
О

Л
ІТ

И
Ч

Н
І 

Н
А

У
К

И

понад третина вбивць захоплювалися іншими, 
хто вчинив подібні напади, висловлювали захо-
плення або чи інтерес до їх тактики [7]. При цьо-
му, якщо більшість американських ультрапра-
вих негативно ставиться до мусульман, останні 
спостереження за неонацистськими групами 
в США виявили, що вони симпатизують тактиці 
терористів ІДІЛ, надихаються їх пропагандист-
ською літературою та наслідують стилістику при 
виготовленні власних он-лайн матеріалів для 
залучення нових членів [8]. Така симпатія може 
бути обумовлена культурою мучеництва та по-
стійної боротьби з ворогами, що характерна для 
бойовиків ІДІЛ і Талібану. 

Американські науковці відзначають недо-
статню увагу до проблеми праворадикального 
екстремізму навіть серед вітчизняних дослід-
ників. Останні десятиліття були позначені гі-
пертрофованим фокусом уваги до ісламських 
терористів, доморощених та приїжджих джи-
хадистів, при цьому більшість матеріалів про 
розгул ультраправих радикалів та їх смерто-
носні атаки продукувалася журналістами [5; 
9]. Хоча й не можна применшувати загрозу іс-
ламістського радикалізму загалом, відчутною 
видається недостатня увага не лише наукового 
середовища, але й американського істебліш-
менту до питання поширення правого радика-
лізму. З 2002 по 2017 рік США витратили на 
боротьбу з тероризмом 2,8 трильйонів доларів, 
більша частини яких пішла на війни в Іраку, 
Сирії та Афганістані [10], однак за цей час не 
було розроблено ефективної державної про-
грами протидії насильницькій радикалізації 
з акцентом на неонацистські, антисемітські, 
расистські течії та різноманітні рухи альтер-
нативних правих. ФБР відзначає суттєве зрос-
тання терористичних інцидентів, пов’язаних 
з білим расизмом [11], втім не наводить точних 
цифр, оскільки окремого закону про боротьбу 
з внутрішньодержавним тероризмом у США не 
існує, й саме питання розслідування таких ви-
падків є досить складним з огляду на першу по-
правку до Конституції США. Останніми роками 
службовці ФБР намагалися привернути увагу 
до правого радикалізму, але не отримували від-
гуку у Білому Домі [12].

Ключовим стратегічним документом США 
у напрямку протидії екстремізму є Антитеро-
ристична стратегія США, остання редакція якої 
була прийнята у жовтні 2018 року. Як і попе-
редні стратегії, що виходили після терактів 
11 вересня, цей документ визначає, що США усе 
ще веде глобальну війну проти тероризму («we 
remain a nation at war» [13, с. 1], та фокусується 
саме на загрозі ісламістського тероризму та екс-
тремізму. Про праворадикальний екстремізм 
у стратегії окремо відсутні згадки, хіба що він 
включений до узагальнюючого поняття «теро-
ристи, мотивовані іншими формами екстреміз-
му» [13, с. 9]. США прагне підірвати можливість 
радикальних ідеологій, насамперед ісламіст-
ських, до поширення та формування локальних 
ідентичностей, продемонструвати неспромож-
ність терористичних наративів захоплювати 
широкі аудиторії. Загалом, акцент у стратегії 
робиться на необхідності раннього попереджен-
ня радикалізації, що веде до екстремізму та те-

роризму, зокрема, он-лайн. У цьому контексті, 
важливою є співпраця з громадянським суспіль-
ством, бізнесом та усіма зацікавленими стейк-
холдерами у напрямку протидії насильницькій 
радикалізації [13, с. 21]. Разом з тим, попри 
чітко визначений курс на превенцію терориз-
му та екстремізму, окремої загальнодержавної 
стратегії протидії радикалізації та відповідних 
їй програм, на зразок британської програми 
PREVENT, у США немає. 

Окремі програми протидії радикалізації 
у США впроваджувалися на рівні відомств. 
У серпні 2011 року Білий дім опублікував до-
кумент під назвою «Надання можливості міс-
цевим партнерам запобігати насильницькому 
екстремізму у США», в якому було намічено 
план країни протидіяти радикалізації. Згодом 
його було доповнено стратегічним планом імп-
лементації, втім, більшість кроків зводилась 
до створення всеохоплюючої бази знань для 
розуміння процесу радикалізації та методів 
ефективної роботи з мусульманською громадою 
у США [14]. Починаючи з 2007 року активну 
роботу у напрямку протидії радикалізації, що 
веде до екстремізму та тероризму розпочало Мі-
ністерство внутрішньої безпеки США, в рамках 
якого створювалися різні робочі та оперативні 
групи, до яких входили представники поліції, 
локальні лідери, науковці та експерти та роз-
робляли рекомендації. Актуальна версія стра-
тегії протидії насильницькій радикалізації на 
рівні Міністерства внутрішньої безпеки дату-
ється 2016 роком. Ключовими завданнями в ній 
визначені, зокрема: збільшення розуміння за-
грози насильницької радикалізації та розроб-
ка проактивних кроків з протидії цій загрозі; 
збільшення ситуаційної обізнаності про загрозу 
серед локальних спільнот та поширення інфор-
мації серед зацікавлених стейкхолдерів; під-
тримка локальних ініціатив з протидії насиль-
ницькому екстремізму із широким залученням 
приватного сектора та лідерів громад, до яких 
залучені потенційно вразливі особи [15]. Схожа 
загальна стратегія була розроблена у 2016 році 
Державним департаментом США та агенцією 
USAID [16] – вона також фокусувалася на вза-
ємодії з вразливими мусульманськими спільно-
тами та залишила поза увагою проблему уль-
траправих рухів.

Із наведених вище документів документу 
можна зробити висновок, що розбудова взаємо-
дії з вразливими спільнотами має ґрунтувати-
ся не лише на сприйнятті їх як загрози, але як 
партнерів у спільній справі зробити Америку 
більш безпечною та процвітаючою. Такий під-
хід є науково обґрунтованим, на чому наголо-
шує Консорціум START. Дослідження різно-
манітних внутрішніх екстремістських груп 
свідчать, що програми роботи з ними мають фо-
кусуватися не на акцентуванні їх статусу ізгоїв, 
а пропонувати альтернативні шляхи проявлен-
ня себе у цьому суспільстві, за можливості пра-
цювати індивідуально та виявляти глибинні 
психологічні та емоційні проблеми, що ведуть 
до сприйнятливості до радикальних екстреміст-
ських наративів [17].

За часів другого президентського терміну 
Б. Обами Міністерству внутрішньої безпеки 
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виділялися значні бюджетні кошти на подаль-
ше фінансування ініціатив з протидії насиль-
ницькій радикалізації. У 2016 році грант МВБ 
складав 10 млн. доларів та до липня 2017 був 
розподілений між 26-ма одержувачами – фе-
деральними і місцевими органами влади, не-
державними організаціями та університетами 
[18]. Серед програм фінансування, зокрема, 
отримали такі, що були націлені на зміцнен-
ня стійкості локальних спільнот, проведення 
тренінгів із залученням працівників право-
охоронних органів, розробку альтернативних 
наративів, розбудову спроможностей в освітніх 
установах. Виділення коштів у 2017 році на 
протидію радикалізації було актуальним та-
кож для Міністерства юстиції, яке сформувало 
бюджетний запит, зокрема на гранти в рамках 
програм співпраці поліцейських з громадами 
(Community Oriented Policing Services) (3 млн. 
доларів), гранти Бюро програм правосуддя 
(Office of Justice Programs) Міністерства юстиції 
(12 млн. загалом) та гранти Федеральної про-
куратури (2,4 млн. доларів) [19]. 

З приходом до влади президента Д. Трампа 
виплата грантів за більшістю програм була за-
морожена, а нові заявки не розглядалися. Як 
і агресивна антиімігрантська риторика прези-
дента Д. Трампа (що знайшла відгук не лише 
серед звичайних американських обивателів, 
але й серед різноманітних праворадикальних 
рухів, наприклад, так званих альтернативних 
правих), це свідоме применшення ним проб-
леми розгулу радикалізму в країні викликало 
серйозне занепокоєння дослідників та громад-
ськості. Так, адміністрація Трампа скасува-
ла два великих (понад 1 млн. доларів кожен) 
федеральних гранти для громадських ініціа-
тив з протидії насильницькій радикалізації, 
виділені в останні дні президентства Б. Оба-
ми – програмі «Life After Hate», що займається 
реабілітацією колишніх правих екстремістів 
та ініціативі Університету Північної Каролі-
ни з протидії насильницькому екстремізму 
онлайн [20]. Крім того, деякі експерти від-
значають, що більшість програм, які зберегли 
підтримку сфокусовані переважно на протидії 
ісламському радикалізму як ключовій загрозі 
національній безпеці США: щонайменше 85% 
грантів та понад половина профінансованих 
програм стосувалася меншин – мусульман, 
ЛГБТ, іммігрантів та біженців [21]. Нещодавня 
масова стрілянина в техаському місті Ель-Пасо 
3 серпня 2019 року, у якій загинули 22 та були 
поранені 24 людини, спонукала Трампа пере-
глянути свій підхід – він закликав МВБ США 
спрямувати усі необхідні ресурси на проти-
дію злочинам на ґрунті ненависті та боротьбу 
з внутрішнім тероризмом [22], однак конкретні 
кроки поки що не прослідковуються.

Стрілянина в Ель-Пасо вкотре підняла 
й контраверсійне питання обмеження свободи 
слова в Інтернеті в контексті протидії екстре-
мізму та насильницькій радикалізації. Хоча 
для залучення нових осіб до екстремістської 
діяльності, наявність фізичного «радикаліза-
тора» є необхідною, дослідники у своїй біль-
шості [23; 24; 25] сходяться у думці, що сучасні 
комунікативні технології та повсюдне проник-

нення Інтернету сприяють ефективнішій про-
паганді екстремістських ідеологій, координації 
дій, обміну інформацією, пошуку нових кадрів 
та фінансування. Соціальні мережі надають 
ультраправим радикалам широкі дискурсивні 
можливості – бути видимими, створювати резо-
нанс та легітимізувати себе в інформаційному 
просторі [24]. Американські праворадикали ак-
тивно використовують можливості усіх сучас-
них соцмереж, а також, прикриваючись гаслом 
відстоювання свободи слова, створюють власні 
на зразок Gab, що позиціонується як «альтерна-
тивний Twitter» [26].

21-річний стрілець в Ель-Пасо Патрік Кру-
зіус за 20 хвилин до атаки опублікував на он-
лайн іміджборді 8chan маніфест, в якому ви-
клав свої антиімігрантські та расистські ідеї 
та висловив захоплення березневим масовим 
вбивством мусульман у новозеландському 
Крайстчерчі [27]. За словами американських 
правоохоронців, «ракова пухлина білого націо-
налізму пустила метастази у соціальних мере-
жах та темних куточках Інтернету, створюючи 
ефект копіювання, коли майбутні вбивці чер-
пають натхнення та намагаються перевершити 
один одного» [12]. Платформа 8chan, яка й до 
цього мала репутацію «save heaven» для нео-на-
цистів, расистів та антисемітів, була незабаром 
закрита хостингом. Однак, просте блокування 
ресурсів є ефективним заходом хіба що з точки 
зору мінімізації публічного охоплення шкідли-
вого контенту, – терористи й екстремісти ж для 
координації та комунікації мігрують у даркнет, 
втручання в діяльність якого з боку державних 
структур є проблематичним.

Висновки і перспективи подальших до-
сліджень. За останні роки США, будучи голов-
ним ідеологом та ініціатором глобальної війни 
з тероризмом, інвестували чимало ресурсів 
у боротьбу з екстремізмом. Разом з тим, відчут-
ним є подальше переважання загрози ісламіст-
ського екстремізму та тероризму у баченні аме-
риканського політичного істеблішменту, хоча 
статистика вчинення екстремістських злочинів 
всередині країни свідчить про відчутне зрос-
тання загрози ультраправих рухів. Подальше 
свідоме чи несвідоме ігнорування президентом 
Д. Трампом даної проблеми може призвести до 
ще більш загрозливих тенденцій, а також пони-
зити його рейтинг напередодні президентських 
виборів 2020 року. 

Зростаюча активність ультраправих екстре-
містів вимагає адекватних політичних, страте-
гічних та інституційних кроків. США необхідно 
розробити нову стратегію протидії насильниць-
кій радикалізації, спрямовану не лише на ро-
боту з вразливими мусульманськими спіль-
нотами, але і з крайніми правими. Конкретні 
кроки з протидії насильницькій радикалізації 
повинні будуватися навколо принципу рівно-
го діалогу та максимальної залученості враз-
ливих аудиторій до локальних проектів. Зва-
жаючи на активність ультраправих радикалів 
он-лайн, вимагає подальшого дослідження та-
кож питання доцільності та обґрунтованого об-
меження доступу до окремих ресурсів та плат-
форм, які сприяють поширенню мови ненависті 
та насильства.
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