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Υπόθεση της ταινίας: Η ταινία This is England εστιάζει στην ζωή της νεολαίας της
εργατικής τάξης της Αγγλίας στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και, ειδικότερα, στην
νεανική υποκουλτούρα των σκίνχεντ (skinhead). Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο
Shaun Field, ένα δωδεκάχρονο αγόρι που έχει μετακομίσει πρόσφατα σε μια μικρή
πόλη του βιομηχανικού βορρά και αγωνίζεται να διαχειριστεί τον θάνατο του
πατέρα του στον πόλεμο των Falkland. Αρχικά, ο Shaun παρουσιάζεται να
περιπλανιέται μόνος στους δρόμους του Yorkshire και να πέφτει θύμα εκφοβισμού
από τους συμμαθητές του. Στην συνέχεια, όμως, εντάσσεται σε μια τοπική
συμμορία νεαρών σκίνχεντ, όπου με την καθοδήγηση του Woody, του αρχηγού της
ομάδας, ανακαλύπτει ένα διαφορετικό μοντέλο ζωής καθώς και μια νέα
«ταυτότητα». Στο πλαίσιο αυτό, το αγόρι όχι μόνον αλλάζει ριζικά την εξωτερική
του εμφάνιση – υιοθετώντας πλήρως τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες
της σκίνχεντ αισθητικής – αλλά προσαρμόζει και την συμπεριφορά του στις
συνήθειες και πρακτικές των υπόλοιπων μελών της συμμορίας. Μια κρίσιμη στιγμή
στην εξέλιξη της υπόθεσης είναι η εμφάνιση ενός παλαιού μέλους της συμμορίας,
του Combo, ενός παραβατικού και μεγαλύτερης ηλικίας νεαρού, ο οποίος αφού
αποφυλακιστεί επιστρέφει στην συμμορία φέρνοντας μαζί του ρατσιστικές και
ξενοφοβικές ιδέες και αντιλήψεις που προέρχονται από το ιδεολογικό οπλοστάσιο
του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέτωπο (National Front). Καθώς ο Combo ωθεί
την συμμορία σε βίαιες συμπεριφορές εναντίον των τοπικών εθνικών μειονοτήτων
θα τεθούν σημαντικά ηθικά διλήμματα για όλα τα μέλη, γεγονός το οποίο θα
οδηγήσει τελικά στην διάσπαση της ομάδας. Κάποιοι θα ακολουθήσουν τον δρόμο
της βίας και κάποιοι όχι, ενώ ο ήρωάς μας μέσα από τις έντονες εμπειρίες και τις
δύσκολες επιλογές του θα μεταβεί, αν και κάπως πρόωρα, από την αθωότητα στην
ωριμότητα.
Εγκληματολογικοί και κοινωνιολογικοί αναστοχασμοί πάνω στην ταινία:
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια – και ιδίως μετά την τρομοκρατική επίθεση
της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης – η
ακαδημαϊκή κοινότητα έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της στον προσδιορισμό
των παραγόντων και των μηχανισμών της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγούν στον
ισλαμικό ριζοσπαστισμό και την θρησκευτικά υποκινούμενη τρομοκρατία. Τούτη
όμως η έμφαση στην θρησκευτική διάσταση της ριζοσπαστικοποίησης, οδηγεί
συχνά στην υποβάθμιση της μελέτης άλλων σημαντικών εκφάνσεων του
φαινομένου, όπως είναι η ακροδεξιά ή και η ακροαριστερή/αναρχική
ριζοσπαστικοποίηση. Με αφορμή την προβολή της ταινίας This is England, θα
αποπειραθούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση για την περίπτωση της ακροδεξιάς
ριζοσπαστικοποίησης. Μολονότι η εν λόγω ταινία αναφέρεται στην δεκαετία του
’80, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που οδήγησαν στην ανάδυση ακροδεξιών
σχημάτων εκείνη την εποχή φαίνεται να υφίστανται σε μεγάλο βαθμό και σήμερα,
γεγονός το οποίο αποτυπώνεται όχι μόνο στην σημαντική άνοδο της εκλογικής
δύναμης των βρετανικών ακροδεξιών κομμάτων, αλλά και στην δραματική αύξηση
των ρατσιστικών επιθέσεων και των εγκλημάτων μίσους εναντίον μειονοτικών
ομάδων, ιδίως μετά το δημοψήφισμα για το Brexit. Πρόκειται για ένα φαινόμενο με
διεθνείς διαστάσεις, αν αναλογιστεί κανείς πως μόνο στις ΗΠΑ, η ακροδεξιά
ριζοσπαστικοποίηση αποτελεί την πιο θανατηφόρα μορφή βίαιου εξτρεμισμού στη
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χώρα, δεδομένου ότι από το 1990 έως το 2012 έχουν καταγραφεί περίπου 4.420
βίαιες επιθέσεις από ακροδεξιούς εξτρεμιστές οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο 670
ατόμων και στον τραυματισμό άλλων 3.053 ανθρώπων.
Όπως θα δούμε, η ριζοσπαστικοποίηση αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο και
πολυπαραγοντικό φαινόμενο: Δεν προκύπτει ποτέ από μία και μόνον αιτία, αλλά θα
πρέπει να συνυπάρξουν ταυτόχρονα πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες
προκειμένου ένα άτομο να ριζοσπαστικοποιηθεί και να οδηγηθεί στην «αγκαλιά»
μιας εξτρεμιστικής οργάνωσης. Παρότι δεν υπάρχει ένα σταθερό
κοινωνικοδημογραφικό προφίλ για τα άτομα που ριζοσπαστικοποιούνται, εντούτοις
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ορισμένα χαρακτηριστικά της εφηβείας/νεότητας
καθιστούν τους νέους πολύ πιο εύκολο στόχο στρατολόγησης από εξτρεμιστικές
(και γενικά, παραβατικές) οργανώσεις, σε σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες.
Στο πλαίσιο της προβολής της ταινίας This is England, θα προσπαθήσουμε να
επεξεργαστούμε το φαινόμενο της ακροδεξιάς ριζοσπαστικοποίησης των νέων σε
τρία επίπεδα:
•

•

•

Θα αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο βασικών εννοιών, όπως
«ριζοσπαστικοποίηση», «(βίαιος) εξτρεμισμός» και «τρομοκρατία», ενώ θα
περιγραφούν – αν και σε πολύ αδρές γραμμές – ορισμένα από τα βασικά
χαρακτηριστικά της ακροδεξιάς ιδεολογίας.
Θα γίνει αναφορά σε συγκεκριμένες εγκληματολογικές θεωρίες που
μπορούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο της ένταξης των νέων σε
παραβατικές ομάδες (συμμορίες) ή/και σε ομάδες εξτρεμιστικού χαρακτήρα
(π.χ. θεωρίες του κύκλου της ζωής, γενική θεωρία της έντασης, κλπ.).
Θα εξεταστεί ο ρόλος των νεανικών υποκουλτούρων γενικά, αλλά ιδίως
αναφορικά με τις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης, με έμφαση στην
περίπτωση της υποκουλτούρας των σκίνχεντ στην Βρετανία.
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