Інформація про символ ненависті

Емблема «СС»
Інші назви: «Зіґ», Подвійний «Зіґ», Подвійна руна «Зіґ».
Походження: Руна (писемність давніх германців) «Совіло» або «Соулу» («сонце»).
Варіанти використання:
Позначає у рунічному письмі звук [s]. Використовується сучасними язичниками. Нерідко вживається для
стилізації напису під давній та/або рунічний.
У нацистській Німеччині руна перейменована у «Зіґ» («перемога») і стала символом перемоги. Широко
використовувалася різними організаціями нацистської Німеччини. Подвійна «Зіґ» є емблемою СС (нім. SS,
Schutzstaffeln, укр. охоронні загони) – воєнізованої організації Націонал-соціалістської робітничої партії
Німеччини. СС причетна до злочинів проти людства, воєнних злочинів і визнана злочинною організацією.
Емблема СС нагадує подвійну літеру S та блискавки.

Використання в якості символу ворожнечі:
У сучасних неонацистів означає перемогу та спадкоємність славі СС. Широко використовується
ультраправими у різних країнах як ідентифікатор нацистських та неонацистських поглядів.
Сучасними неонацистами практично завжди використовується подвійна «Зіґ». Часто вживається замість
літери С (або S) на графіті, банерах тощо. При цьому одну С (або S) нерідко замінюють на подвійну «зіґ», що є
явною ознакою використання символу саме як символу ворожнечі.
Через простоту зображення часто наноситься як графіті.
Одна руна «Зіґ» або «Совіло» як символ ворожнечі частіше за все використовується у складених символах
та/або у поєднанні з іншими рунами, які використовуються як символи ворожнечі («Одал», «Тейваз»).
В Україні широко розповсюджений, використовується для демонстрації нацистських поглядів, часто – без
зв’язку із конкретною організацією або структурою.
Помилкове використання зустрічається вкрай рідко. Іноді поодиноку «Зіґ» можна сплутати з зображенням
блискавки, але подвійною «Зіґ» (з паралельними рунами) блискавки не зображують.
При використанні руни «Зіґ» («Совіло») для стилізації напису і для ідентифікації руни як символу ворожнечі
важливо визначити, що саме написано та які зображення супроводжують напис. Руну «Совіло» можна
сплутати з літерою S, але в такому випадку інші літери не будуть рунічними або стилізованими під рунічні.

Додаткові зображення

Використано як антисемітський символ (м. Бердичів)

Одна «зіг» у поєднанні із тейвазом (м. Львів)
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