Інформація про символ ненависті

Good Night Left Side
Інші варіанти: Зображення в колі можуть відрізнятися, але на них завжди відображається сцена насильства
або якась загроза. «Ліві» символи, такі як комуністична зірка, іноді використовуються у зв'язку з жертвою на
зображенні, зазвичай це людина, яка падає. «Праві» символи, такі як кельтський хрест, іноді відображаються
у зв’язку з агресором на зображенні. У другому варіанті малюнок буде прикрашено кельтськими хрестами
або іншими символами ненависті. У деяких випадках гасло використовується без зображення, наприклад, у
скороченому формулюванні «GNLS» або в некруглому вигляді (кругова форма є стандартом).
Походження: Вислів «Good Night Left Side», ймовірно, вперше з'явився серед «правих» скінхедів – жорстокої
молодіжної субкультури, що виникла у Великобританії у 1960-х роках. Починаючи з середини 70-х років,
деякі скінхеди були радикалізовані під впливом британських неофашистських організацій і стали
нацистськими скінхедами або білими скінхедами, яких зневажливо прозвали «бони» або «бонхеди».
Праворадикальна версія субкультури скінхедів поширилася за межами Великобританії наприкінці 1970-х
років. В Україні расистські компоненти субкультури скінхедів стали частиною праворадикальних
субкультурних рухів, значну частину яких складають футбольні вболівальники «ультрас» або молодь, яка не є
членами конкретних організацій чи рухів. Українською фраза «Good Night Left Side» перекладається як:
«Доброї ночі, ліва сторона» (або просто «Доброї ночі, ліві»).
Варіанти використання:
Ця фраза використовується лише як символ ворожнечі. Українською часто не перекладається, а
транскрибується, щоб не втрачати риму: «Гуд найт лефт сайд».

Використання в якості символу ворожнечі:
Ця фраза широко використовується «правими» радикалами як символ агресії та як загроза, що демонструє
готовність до насильства проти «лівих». Для «правих» радикалів до «лівих» належать ті, хто не поділяє їх
ультраправу ідеологію (вони вважають навіть британських консерваторів частиною «лівих») та / або
представників різних груп меншин, таких як, наприклад, інші етнічні групи, раси та ЛГБТ+ люди.
В Україні «Good Night Left Side» часто зображується на одязі, наклейках, плакатах та банерах без посилання
на конкретну організацію.
Цей символ майже ніколи не використовується помилково або без розуміння його значення.
Емблеми та символи подібного стилю, які не є символами ненависті, використовують дружні гасла та не
містять малюнків, що зображують насильство або загрозу насильства.
Щоб кинути виклик насильству «правих», деякі ліворадикальні групи створили власну версію символу: «Good
Night, White Pride», яку можна використовувати як символ «лівого» насильства. Ця альтернативна версія
майже не використовується в Україні.

Додаткові зображення

Гасло з іншим зображенням. Присутні також кельтський хрест та мертва голова (Примітка: маска Джейсона та ножі є символами агресії, але не
ворожнечі в контексті дискримінації)
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