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THIERRY HENRY POPIERA
POLSKICH ANTYRASISTÓW

Polskie Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” 
podpisało porozumienie o współpracy ze 
słynną międzynarodową kampanią „Stand Up 
Speak Up”, której inicjatorem i rzecznikiem 
jest legenda futbolu – Thierry Henry.

Zgodnie z porozumieniem, polskie Stowa-
 rzyszenie będzie wraz ze „Stand Up Speak

Up” promować antyrasizm na stadionach
i wśród młodzieży w Polsce oraz zachęcać do 
tego organizacje pozarządowe z innych kra-
jów Europy Wschodniej.

Thierry Henry, napastnik londyńskiego Ar-
senalu i reprezentacji Francji, kilka lat temu 
namówił kolegów – gwiazdy światowej piłki 
nożnej – do wspólnego wystąpienia przeciw-
ko rasizmowi. Symbolem kampanii stały się 
czarno-białe opaski na nadgarstek, zakładane 
podczas meczów. Do akcji przyłączyli się pił-
karze z całego świata.

„Moim celem jest obudzenie milczącej więk-
szości kibiców, którzy nie są rasistami” – mówił 
Thierry Henry.

„Potrzebne są bardzo zdecydowane dzia-
łania przeciwko rasizmowi i agresji na pol-
skich stadionach i poza nimi. Ostatnie incy-
denty rasistowskie podczas meczów w Krako-
wie i Kielcach oraz w Chorzowie są na to do-
wodem” – stwierdził Marcin Kornak, prezes 
Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”. „Obawia-
my się, że pseudokibice-rasiści z Polski będą 
chcieli manifestować swoją nienawiść w cza-
sie zbliżających się mistrzostw świata”.

„Liczymy na ściślejszą współpracę z Pol-
skim Związkiem Piłki Nożnej, zgodnie z wy-
tycznymi UEFA i FIFA, eliminowanie rasistow-
skich symboli i zachowań oraz działania edu-
kacyjne. Proponujemy między innymi wyda-
nie wzorem Anglii antyrasistowskiego plaka-
tu reprezentacji Polski, który byłby rozprowa-
dzony wśród młodych kibiców” – dodał Jacek 
Purski, jeden z koordynatorów prowadzonej 
przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” kam-
panii „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”.

21 marca to proklamowany przez ONZ 
Światowy Dzień Walki z Rasizmem. Od 18 do 
26 marca trwa Europejski Tydzień Akcji prze-
ciwko Rasizmowi. W Polsce Stowarzyszenie 
„NIGDY WIĘCEJ” współorganizuje spotkania, 
koncerty i inne imprezy między innymi w Kra-
kowie i we Wrocławiu.


