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заг. ред. ректора Академії управління МВС Фатхутдінова В.Г. – К.:
Академія управління МВС., 2010. – 44 с.
У практичному посібнику розглядається та аналізується символика,
що використовується фанатами під час футбольних матчів в європейських
країнах та чемпіонаті та першості України серед професіональних команд.
Зазначена символика частково заборонена відповідними законами України,
проте її використання не виключене під час згаданих спортивних змагань.
Оскільки в Україні буде проводитися фінальна частина Чемпіонату
Європи з футболу у 2012 році, дані, наведені у цьому посібникові, можуть
використовуватися як практичними працівниками органів внутрішніх справ
України для документування правопорушень, так і науковцями, які
досліджують проблеми насильства та організації безладу на стадіонах.
Для практичних працівників органів внутрішніх справ України,
вчених і спеціалістів у галузі права, викладачів, слухачів, курсантів,
магістрів та ад’юнктів вищих навчальних закладів системи МВС України.
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Расистська та неонацистська символіка, яка використовується
футбольними фанатами
Вступ
У сучасному світі футбол став однією зі складових культури, а футбольні
матчі – найбільш масовими видовищними заходами. Щорічно футбольні матчі
відвідують мільйони уболівальників. Футбол – це одна з частин видовищної
індустрії, яка приносить великі прибутки. Він також використовується з метою
пропаганди здорового способу життя, розвитку спорту тощо.
Проте разом із позитивними цілями використання футболу є і негативні.
Неонацистська та расистська пропаганда розробляють стратегії негативного
використання футболу та всього, що з ним пов’язане. За допомогою знаків
неонацисти підкреслюють своє домінування на стадіонах і нав’язують молодим
людям ідеї фанатизму і неофашизму.
З цією метою розроблена і використовується різноманітна символіка, яку певні
кола уболівальників привозять на футбольні матчі та поширюють її серед інших
уболівальників. Більшість символіки, яка наведена в практичному посібникові,
заборонена в Україні відповідними законодавчими актами, і відповідно, її
використання може тягнути за собою адміністративну або кримінальну
відповідальність. Проте окремі символи невідомі для наших працівників органів
внутрішніх справ України та інших державних органів, які мають забезпечувати
охорону громадського порядку та громадської безпеки під час проведення
змагань.
В Україні також законом заборонено створення неонацистських формувань,
використання їхньої символіки та інших предметів.
Мета посібника – ознайомити працівників органів внутрішніх справ України,
фахівців Федерації футболу України, які будуть залучатися до охорони
громадського порядку та громадської безпеки зі згаданими вище формами
символіки, коротко охарактеризувати її призначення та історію використання.
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1. Neo-Nazi and Racist Symbols
Rassistische und neonazistische Symbole
Неонацистські та расистські символи

Swastika
The Swastika was the official emblem of the
National Socialist Party of Germany, NSDAP.
Used is numerous variations.
Свастика
Свастика
була
офіційною
емблемою
Націонал-соціалістичної партії Німеччини.
Використовується у багатьох варіаціях.
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Celtic Cross
The Celtic Cross is a worldwide symbol for “the
supremacy of the white race” and one of the
main neo-Nazi and racist symbols. It’s widely
spread at football stadiums on banners, scarves,
flyers. Often used as a replacement for the letter
O.
Кельтський хрест
Кельтський хрест – загальноприйнятий
символ „вищості білої раси”, а також один з
основних неонацистських і расистських
символів. Широко використовується на
футбольних стадіонах (на банерах, шарфах,
флаєрах). Нерідко зображується замість
літери „О”.

KKK (Ku Klux Klan)
Racists and neo-Nazis use different symbols of
the militant US-american and racist organisation
Ku Klux Klan (KKK). Their logo consists of a
white cross within a red circle, and a drop of
blood in the centre.
ККК (Ку-Клукс-Клан)
Расисти та неонацисти використовують
різноманітні
символи
войовничої
американської расистської організації КуКлукс-Клан (ККК). Їх логотип складається з
білого хреста у червоному колі з краплею
крові в центрі.

Cogwheel
Mostly contains different signs in its middle.
Used by racists and neo-Nazis because it was
the symbol of the “Reichsarbeitsdienst”, a
paramilitary working and educational institution
in German National Socialism. Combined with
the Swastika, it was the symbol of the German
5

Working Front (“Reichsarbeitsdienst”).
Зубчасте колесо
Переважно містить різноманітні знаки в
середині. Використовується расистами та
неонацистами, оскільки раніше це був
символ
Reichsarbeitsdienst,
воєнізованої
робітничої та освітньої установи за часів
націонал-соціалізму
в
Німеччині.
У
поєднанні зі свастикою є символом
Німецького робітничого фронту (DAF).

Triskele
The Triskele has got an angular design, similar
to the Swastika. Therefore, it is often used by
racists and neo-Nazis. It is also the symbol of
the “Blood & Honour” movement (see Blood &
Honour). Also used with a circular design.
Трискеліон
Трискеліон має кутасту форму, подібну до
свастики,
тому
цей
символ
часто
використовується
расистами
та
неонацистами. Крім того, він може
позначати символ руху „Blood & Honour”
(„Кров і честь”). Також може мати округлу
форму.

Hammer & Sword
The crossed Hammer & Sword is a symbol of
“national community” of soldiers and workers
used by the “Hitler Youth”. It is becoming more
and more popular among racists and neo-Nazis.
Молот і меч
Перехрещені молот і меч – символ
„національної
єдності”
солдатів
та
робітників,
який
використовується
Гітлер’югендом. Він набуває дедалі більшої
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популярності серед расистів і неонацистів.

Hammerskins
Paramilitary network of neo-Nazi-skinheads
operating in many countries. The symbol of the
Hammerskins are two crossed hammers
standing for the “white workingman”.
Хаммерскіни
Воєнізована мережа неонацистів-скінхедів,
що існує в багатьох країнах. Символ
хаммерскінів – два перехрещені молоти на
позначення „білих робітників”.

SS-Totenkopf / SS-Skull
This type of skull was once a symbol of special
SS groups („SS-Totenkopfverbande”), now used
(among others) by Combat 18 – an international
neo-Nazi terrorist organisation.
SS-Totenkopf / „Мертва голова”
Такий тип черепа раніше був символом
спеціальних
підрозділів
СС
(„SSTotenkopfverbande”), зараз його (та деякі інші
символи)
використовує
Combat 18
–
міжнародна неонацистська терористична
організація.
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Reichskriegsfahne (Warflag of the German
Empire)
War flag of the German Empire 1867-1921,
symbolises the wish to get back to the old and
pre-democratic times. Used in different
variations. Football fans replace the original
colours by the colours of their club. In the
center, the eagle is replaced by their football
clubs logo.
Reichskriegsfahne
(Військовий
прапор
Германської імперії)
Військовий прапор Германської імперії
1867–1921 рр.
символізує
прагнення
повернути старі додемократичні часи.
Використовується у багатьох варіаціях.
Футбольні фани змінюють оригінальні
кольори на кольори своїх клубів. У центрі
також замість орла розміщують логотип
свого футбольного клубу.

Black Sun
The Black Sun looks like a swastika with twelve
arms or a wheel made of twelve Sig-Runes.
Used by the „SS” (= security squadron of the
Nazis) as a nordic-pagan symbol of religion.
Чорне сонце
Чорне
сонце
нагадує
свастику
з
дванадцятьма променями або колесом із
дванадцяти рун „Зіґ”. Використовувалося
військами
СС
як
скандинавський
язичницький релігійний символ.

White Power / White Power Fist / White Pride
The slogans „White power” and „White pride”
are used as a term of „the supremacy of the
white human race”. The white power fist is the
opposite of the American Black-Power
movement’s logo. It’s one of the key symbols of
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neo-Nazi scenes worldwide.
Біла сила / Кулак білої сили / Біла гордість
Заклики „Біла сила” та „Біла гордість”
вживаються на позначення „вищості людей
білої раси”. Кулак білої сили – це антипод
логотипу американського „чорного” руху. Це
один із ключових неонацистських символів,
поширений у всьому світі.

Blood & Honour
“Blood & Honour” is a network of neo-Naziskinheads, founded by Screwdriver-frontman
Ian Stuart Davidson (see also: Screwdriver). It
operates on an international base. Sections of
B&H can be found in nearly every European
country. “Blood & Honour” was the slogan of
the “Hitler Youth”, engraved on their knives.
B&H also builds a link to the “Nuremberg Race
Laws”, fully named “Law to protect German
blood and German honour”. B&H uses the
Triskele as one of their main symbols (see also
Triskele and number codes: 28).
„Кров і честь”
„Кров і честь” – це мережа неонацистівскінхедів,
заснована
лідером
гурту
„Скрюдрайвер”
(Skrewdriver)
Ієном
Стюартом Девідсоном (див. Skrewdriver). Діє
на міжнародному рівні. Має осередки майже
в кожній країні Європи. „Кров і честь” –
колишній
девіз
Гітлер’югенду,
який
викарбовувався на їхніх ножах. „Кров і
честь” також має певний зв’язок із
Нюрнберзькими расовими законами (повна
назва – Закон на захист німецької крові та
німецької честі). „Кров і честь” як один зі
своїх основних симолів використовує
трискеліон (див. також „Трикселіон” та
числові коди: 28).
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Reichsadler (Eagle of the Nazis)
The Reichsadler was a traditional emblem used
by Nazis on uniforms and notepaper, e.g. They
combined it with a Swastika or other symbols in
the circle below in order to symbolise different
divisions and groups. Nowadays, the
Hakenkreuz below the eagle is often replaced by
a Celtic Cross or similar symbols. Football fans
also use the former Reichsadler in combination
with different logos of football clubs below the
eagle.
Reichsadler (Нацистський орел)
Нацистський орел – традиційна емблема, яку
нацисти використовували на форменому
одязі, бланках документів тощо. У поєднанні
зі свастикою або іншим символом у колі
символізував різноманітні підрозділи та
групи. Нині свастику під орлом нерідко
заміняють кельтським хрестом або іншими
символами.
Футбольні
фани
також
використовують колишнього нацистського
орла в комбінації з логотипами своїх
футбольних команд, розміщеними під ним.

SA-Badge
The badge of the SA is a combination of the
Sig-Rune and the letter A.
Емблема SA
Емблема штурмових загонів SA
комбінація руни „Зіґ” та літери „А”.
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2. Runes / Runen / Руни
Runes are old Nordic/Germanic symbols used by the German National-Socialists.
Many of them are still used by neo-Nazis and racists in the national context. The
main difference between the rune system and most other alphabets is that every
letter (or rune) has got an established symbolic meaning.
Руни – це стародавні скандинавські та германські символи, які
використовувалися німецькими націонал-соціалістами. Більшість із них і
досі використовують неонацисти та расисти в національному контексті.
Основна відмінність між рунічною системою та більшістю інших алфавітів
полягає в тому, що за кожною літерою (руною) закріплене власне
символічне значення.
Sig-Rune / SS-Emblem
As well as the “SS-skull”, the two Sig-runes
became the emblem of the “Waffen-SS” (“SS”
is short for security squadron). A single Sigrune was used as an emblem of the “Hitler
Youth”. Many football fans use Sig-runes on
their banners or in their graffitis instead of the
usual letter “S” because they resemble the
ancient Nordic and German Sig- or “Siegel”Rune.

Руна „Зіґ” / Емблема СС
Дві руни „Зіґ” у поєднанні з Мертвою
головою СС слугували емблемою військ
СС (служби безпеки нацистів). Одна руна
„Зіґ” використовувалась як емблема
Гітлер’югенда. Багато футбольних фанів
використовують руни „Зіґ” на своїх
банерах (прапорах, транспарантах) та у
графіті замість звичайної літери „S”,
оскільки остання нагадує стародавню
скандинавську або германську руну „Зіґ”.
Wolfs-Rod / Gibor-Rune
This was used by Nazis as the emblem of the
“Werewolf Organisation” which was an
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undercover section of the Waffen-SS in World
War II (see also clothing brands and prints:
Werwolf). The “Werewolf Organisation”
contained “guerrilla fighters” to continue the
fight against the invading Allies at places
where Germany‘s Wehrmacht was already
defeated and “German territory” was occupied.
Вольфсангель / Руна „Ґібор”
Використовувалася нацистами як емблема
організації „Вервольф”, яка під час Другої
світової війни була таємним підрозділом
військ СС (див. також шеврони і принти
Werwolf). До складу цього підрозділу
входили партизани, завданням яких було
здійснювати
розвідувально-диверсійну
роботу проти союзників на „німецькій
території”, де частини Вермахту вже
зазнали поразки та яка була окупована
союзницькими військами.
Arrow- or Fight-Rune/Tyr-Rune
The Tyr-rune has been used as a fascist
symbol. It was the badge of the
“Sturmabteilung” (SA) training schools, the
“Reichsfuhrerschulen” in Nazi Germany. It
was also used amongst “Hitler Youth” and the
SS.
Руна боротьби або стріли / Руна „Тир”
Використовувалася
як
фашистський
символ. Це була емблема навчальних шкіл
штурмових загонів SA, шкіл офіцерів
(Reichsfuhrerschulen)
у
нацистській
Німеччині. Також її використовували
Гітлер’югенд та СС.
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Odal-Rune
It is a symbol of “Blood and Soil”. In NaziGermany it was used as the emblem of the
“Hitler Youth”. After World War II, it was
used by the forbidden German neo-Nazi youth
organisation “Wiking Youth”.

Руна „Одал”
Символ „Крові та землі”. У нацистській
Німеччині була емблемою Гітлер’югенда.
Після
Другої
світової
війни
використовувалася членами забороненої
німецької
неонацистської
молодіжної
організації Вікінг’югенд.

Life-Rune/Man-Rune
This symbol stands for the “life power of the
nation” and symbolises a human being who is
stretching his arms to the Gods (signified life,
creation, birth, rebirth and renewal). The Lifeor Man-Rune is a universal symbol of
nationalist movements and used by various
neo-Nazi organisations (f. e. the American
National Alliance).
Руна життя / руна „Ман”
Означає „силу життя нації” та символізує
людину, яка простягає руки до богів
(життя,
сповнене
сенсу;
творіння;
народження; переродження та оновлення).
Універсальний символ націоналістичних
рухів,
який
використовується
різноманітними
неонацистськими
організаціями, наприклад, Американським
національним альянсом.
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Death-Rune/Yr-Rune
Opposite to Life- or Man-Rune. The so-called
“Death Rune”, was used on Waffen-SS graves
along with the “Life Rune”, adopted by
National Alliance and other neo-Nazi
organisations.
Руна смерті / руна „Ір”
Символ,
протилежний
руні
життя.
Використовувався на могилах воїнів військ
СС поряд із руною життя. Його перейняв
Національний альянс та інші неонацистські
організації.
3. Letter & Number Codes
Buchstaben- und Nummerncodes
Буквені та числові коди

In many countries, some organisations of right-wing extremists have been
forbidden by the government. Therefore, more and more right-wing extremists
use letter and number codes in order to prevent punishment. You can see football
fans in stadiums wearing shirts printed with such codes. The numbers often stand
for the corresponding letters in the alphabet. The following are some examples
for letter & number codes often used by racists and neo-Nazis.
У багатьох країнах праві екстремістські організації заборонені. Внаслідок
цього дедалі більше таких організацій використовують буквені та числові
коди з метою уникнення покарання. На стадіонах можна побачити фанів,
одягнених у футболки з такими кодами. Зазвичай числа означають
порядковий номер літери в алфавіті. Далі наведені деякі приклади буквених
і числових кодів, які часто використовують расисти та неонацисти.
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14
14 is the code for the famous “14 words” by
USamerican neo-Nazi David Lane (“We must
secure the existence of our people and the
future for our white children”). The “14
words” are one of the main phrases of today’s
neo-Nazi ideology. It is often combined with
88 f. e. as greeting 14/88.

14
Код на позначення відомих „14 слів”
американського неонациста Девіда Лейна
(„Ми повинні захищати існування наших
людей та майбутнє наших білих дітей”). Ці
„14 слів” є однією з основоположних фраз
нинішньої неонацистської ідеології. Часто
„14” поєднують із „88”, наприклад, як у
вітанні 14/88.

18 (and Combat 18)
18 stands for the first and eighth letter of the
alphabet = AH = Adolf Hitler. It can be found
f. e. in the name of the English neo-Nazi group
Combat 18.

18 (та Combat 18)
18 означає першу та восьму літери алфавіту
(AH = Adolf Hitler, Адольф Гітлер).
Трапляється, наприклад, у назві англійської
неонацистської групи Combat 18.
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28
28 is the code for the Nazi-skinhead Network
“Blood and Honour” (see also Blood &
Honour).

28
28 – це код мережі нацистів-скінхедів
„Кров і честь” (див. також „Кров і честь”).

88
88 stands for “Heil Hitler”. It’s widespread on
football fan shirts f. e. and as part of the names
of neo-Nazi supporters groups.

88
88 означає „Heil Hitler” („Хайль Гітлер”).
Широко використовується, наприклад, на
футболках фанів і як частина назв груп
прихильників неонацистів.

B&H
Is the abbreviation of “Blood and Honour”
(see Blood & Honour).

B&H
Абревіатура „Blood and Honour” („Кров і
честь”) (див. також „Кров і честь”).

HH
Abbreviation of “Heil Hitler”.
HH
Абревіатура „Heil Hitler” („Хайль Гітлер”).

16

KKK (Ku-Klux-Klan)
Racists and neo-Nazis use different symbols of
the militant US-American racist organisation
Ku Klux Klan (KKK).
ККК (Ку-Клукс-Клан)
Расисти та неонацисти використовують
різноманітні
символи
войовничої
расистської організації ККК (Ку-КлуксКлан).

NS
Abbreviation of National
National Socialist.

Socialism

or

NS
Абревіатура на позначення „націоналсоціалізму” або „націонал-соціаліста”.

WAR
Is the abbreviation of the organisation “White
Aryan Resistance”.

WAR
Абревіатура назви організації “White Aryan
Resistance” („Білий арійський опір”).

WP
Abbreviation of “White Power”.
WP
Абревіатура „Білої сили”.
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4. Clothing Brands and Prints
Kleidungsmarken und Aufschriften
Бренди одягу та принти
There are lots of neo-Nazi clothing brands and those with racist prints on them.
Here are some examples of brands and prints mainly sold through right-wing
companies and networks.
Є багато неонацистських брендів одягу та брендів із расистськими
принтами. Далі наведено приклади таких брендів і принтів, що
розповсюджуються проправими компаніями та мережами.

Consdaple
The clothing brand CoNSDAPLe is popular
among racists and neo-Nazis as it contains the
initials of the National Socialist Party of
Germany (NSDAP). The word itself derived
from “constable”. The writing type is similar
to the non-neo-Nazi clothing brand
LONSDALE.

Consdaple
Бренд одягу CoNSDAPLe популярний
серед расистів і неонацистів, оскільки його
назва містить початкові літери назви
Націонал-соціалістичної партії Німеччини
(NSDAP). Саме слово походить від
„constable” („констебль”). Стиль напису
нагадує звичайний, не пов’язаний із
неонацистами бренд LONSDALE.

Hatecrime
In the USA, a hatecrime is defined as “a
criminal offense committed against a person,
property or society, which is motivated, fully
or partly, by the offender’s race, religion,
disability,
sexual
orientation,
or
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ethnicity/national origin”. It’s also a US-neoNazi clothing brand sold in Europe.
Hatecrime (ненависницький злочин)
У США „hatecrime” – ненависницький
злочин – визначається як „кримінальне
правопорушення, вчинене проти особи, її
власності або суспільства, мотивом якого
частково або повністю стала расова або
релігійна приналежність порушника, його
обмежені фізичні можливості, сексуальна
орієнтація, а також етнічне походження або
національність”. Також це слово є назвою
американського неонацистського бренду,
який продається в Європі.

Masterrace Europe
Clothes with the label „Masterrace”.
Masterrace Europe is sold all over Europe.
Masterrace Europe
Одяг під маркою „Masterrace” (Вища раса,
панівна раса). Продається в Європі під
маркою „Masterrace Europe”.

Thor Steinar
Clothing brand with a symbol made out of a
wolfsrod and a Tyr-rune. After it was
forbidden last year in some German counties,
Thor Steinar changed their symbol logo.
Thor Steinar
Бренд, символ якого складається з
вольфсангеля та руни „Тир”. Після того, як
він
був
заборонений
у
деяких
німецькомовних країнах, цей бренд змінив
логотип.

19

Walhall
Neo-Nazi clothing brand. Walhall is a
mythplace of a pagan viking religion to where
god Odin sends dead nordic/germanic, so
called “iariani” (“aryan”) warriors. Racists and
neo-Nazis use pagan symbols to show their
hate for the “irulingi” (“ruling”) christian
religion.
Walhall
Неонацистський бренд одягу. Вальгала, за
язичницькою релігією вікінгів, – це міфічне
місце, куди бог Одін відсилав мертвих
скандинавських/германських воїнів, так
званих iariani (арійських) воїнів. Расисти та
неонацисти використовують язичницькі
символи, щоб підкреслити свою ненависть
до „irulingi” („панівної”) християнської
релігії.

Werwolf (Werewolf)
German neo-Nazi clothing brand (see also
Runes: Wolfs-Rod).
Верфольф
Німецький неонацистський бренд одягу
(див. також Вольфсангель).

Skrewdriver
In some countries, some neo-Nazi symbols are
forbidden. So it‘s common among racists and
neo-Nazis to wear shirts with the logo of their
favourite racist and neo-Nazi bands.
Skrewdriver (written with a “k” instead of a
“c”) is just a famous example for many other
neo-Nazi bands. There are hundreds of such
bands in Germany alone. The most famous is
called “Landser”.
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Skrewdriver
У деяких країнах неонацистська символіка
заборонена, що спонукає расистів і
неонацистів носити одяг з логотипами своїх
улюблених расистських та неонацистських
музичних груп. Одним із прикладів таких
логотипів є Skrewdriver (від англ.
screwdriver – викрутка), у якому навмисно
зроблено помилку: замість літери “c”
вживається літера “k”. Таких груп лише в
Німеччині
налічується
більше
ста.
Найпопулярнішою є група „Landser”.
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5. Country Specific Symbols
Landerspezifische Symbole
Символи расистських, неонацистських, екстремістських та інших
організацій у різних країнах
It is necessary to identify the specific organisations in different countries, their
symbols and emblems. Here are a few common examples of fascist symbols and
logos of right-wing extremist and neo-Nazi parties.
Важливо розрізняти специфічні організації, які існують у різних країнах,
їхні символіку й емблеми. Далі наведено кілька прикладів фашистських
символів і логотипів правих екстремістських та неонацистських партій.
Polish Graphic Symbols
Польські графічні
символи
Falanga or „Hand and Sword“
It was the symbol of ONR „Falanga”, fascist
organisation, which existed before WW II.
Nowadays, is is used by “National Rebirth of
Poland” (Narodowe Odrodzenie Polski), a
commonly known neo-fascist organisation.
The symbol is often present at Polish stadiums.
Фаланга або „Рука та меч”
Це
був
символ
НВП
„Фаланга”,
фашистської організації, що існувала до
Другої
світової
війни.
Нині
використовується
„Національним
відродженням
Польщі”
–
відомою
неофашистською організацією. Цей символ
часто можна побачити на польських
стадіонах.
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Toporzeł
Was the symbol of fascist and neo-pagan
organisation named as Zadruga (before WW
II). Nowadays, this symbol is used by
nationalist neo-pagan organisations.
Toporzeł (Топорзель)
Це символ фашистської та неоязичницької
організації „Zadruga”, яка існувала до
Другої світової війни. Нині цей символ
використовують
націоналістські
неоязичницькі організації.

Mieczyk Chrobrego (“Chrobry Sword”)or
Szczerbiec
Symbol of fascist “Camp of Great Poland”
(Oboz Wielkiej Polski – OWP), an
organisation forbidden before WW II. Often
present on Polish stadiums.
Mieczyk Chrobrego (Хоробрий Меч)
Символ фашистської організації „Табір
Великої Польщі” (Oboz Wielkiej Polski –
OWP), забороненої ще до Другої світової
війни. Цей символ часто трапляється на
польських стадіонах.
Polish Acronyms
Польські акроніми
NOP
Narodowe Odrodzenie Polski – “National
Rebirth of Poland” – a commonly known
neofascist organisation.

NOP
Narodowe Odrodzenie Polski – Національне
відродження Польщі – загальновідома
неофашистська організація.
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ONR
Oboz Narodowo-Radykalny – “Camp of
National Radicals”, a fascist organisation
before WW II, still active.
ONR
Oboz
Narodowo-Radykalny
–
Табір
національних радикалів – фашистська
організація, створена до Другої світової
війни, діє й досі.

Italian Graphic Symbols
Італійські графічні
символи
Logo of Forza Nuova
FN is an Italian nationalist and neo-fascist
movement connected to some Italian ultra
groups.
Логотип Форца Нуова
Форца
Нуова
–
італійський
націоналістичний та неофашистських рух,
пов'язаний із деякими італійськими
ультраугрупованнями.

Flag of Benito Mussolini
Common among Italian right-wing fans.
Прапор Беніто Муссоліні
Широко використовується фанами
прихильниками правих партій.
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–

Logo of Tricolour Flame
The “Tricolour Flame Social Movement” or
“Tricolour Flame” (Movimento Sociale
Fiamma Tricolore, MS-FT) is a hardline
Italian neo-fascist party.
Логотип
організації
триколірного
полум’я
„Громадський рух триколірного полум’я”
або „Триколірне полум’я” – радикальна
італійська неофашистська партія.

Russian Graphic Symbols
Russische
Російські графічні
символи
Flag of National Unity of Russia
The „National Unity of Russia” is the main
neo-Nazi organisation in Russia.
Прапор „Національної єдності Росії”
„Національна єдність Росії” – провідна
неонацистська організація Росії.

Croatian Graphic
Symbols
Хорватські графічні
символи
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Flag of the Ustasha
The Ustaše (also known as “Ustashas” or
“Ustashi”) was a Croatian nationalist far-right
movement. It was involved in terrorist
activities before World War II and ruled a part
of Yugoslavia, protected by the Nazis.
Прапор Усташа
Усташ
(Усташи)
–
хорватський
націоналістичний ультраправий рух, що
провадив терористичну діяльність до
Другої світової війни та за підтримки
нацистів набув владного становища на
частині Югославії.

Romanian
Symbols

Graphic

Румунські графічні
символи
Logo of Iron Guard
The „Iron Guard” was an ultra-nationalist antiSemitic, anti-Hungarian, fascist movement and
political party in Romania, from 1927 to the
beginning of World War II.
Логотип «Залізна гвардія»
„Залізна гвардія” – з 1927 р. до початку
Другої
світової
війни
ультранаціоналістичний
антисемітський,
антиугорський фашистський рух та
політична партія в Румунії.
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German Symbols
Німецькі символи
NPD
The “National Democratic Party of Germany”
(Nationaldemokratische Partei Deutschlands,
NPD) is a German right-wing political party.
NPD
Націонал-демократична партія Німеччини –
німецька права політична сила.
Spanish Graphic Symbols
Іспанські графічні
символи
Several Falange Symbols
This organization, also known as the National
Movement (Movimiento Nacional) after 1945,
continued until Franco’s death in 1975. Since
1975, Phallangists have diversified into several
different political movements which still exist
in the 21st Century.
Різновиди символів Іспанської Фаланги
Ця
організація,
також
відома
як
Національний рух (Movimiento Nacional),
існувала з 1945 р. до смерті генераліссімуса
Франко. Після 1975 р. фалангісти
розділилися
на
декілька
окремих
політичних рухів, які існують і досі.
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Alianca Nacional
The AN was founded in 2005 and is a national
socialist party.
Національний альянс
Заснований у 2005 р. і є націоналсоціалістичною партією.

Blue Division / Division Azul / 250
Infantry division. The Division Azul was a
unit of Spanish volunteers which served in the
German Army on the Eastern Front of World
War II.
Блакитна дивізія / 250
Піхотна дивізія, яка була добровільним
іспанським з’єднанням. Брала участь у
Другій світовій війні на боці німецької
армії на Східному фронті.

Greek Graphic Symbols
Грецькі графічні
символи
Chrysi Avyi:
Chrysi Avyi is a far right, neo-Nazi party in
Greece.
Chrysi Avyi (Хризі Авій):
Chrysi Avyi (Хризі Авій) – ультраправа
неонацистська партія в Греції.
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English Graphic Symbols
Англійські графічні
символи
British National Front
The British National Front (most commonly
called National Front, and often known as the
NF) was a British right-wing party whose
major political activities were between the
1970s and 1980s.
Британський національний фронт
Британський
національний
фронт
(Національний фронт, НФ) – британська
права партія, основна політична діяльність
якої припадала на період 1970–1980 рр.
British National Party (BNP)
The British National Party (BNP) is a rightwing political party in the United Kingdom.
Британська національна партія (БНП)
Право-радикальна політична партія у
Сполученому Королівстві.

Combat 18
Combat 18 (or C18) is the “armed wing” of
the British neo-Nazi organization Blood &
Honour.
Combat 18 (Комбат 18)
Combat 18 (Комбат 18), або С18, – озброєне
крило
британської
неонацистської
організації „Blood & Honour” („Кров і
честь”).
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