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Droga do EURO 2012 bez rasizmu, czyli:
Kampania „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” na łamach 2006-2007
Poniżej publikujemy krótkie fragmenty kilku spośród kilkudziesięciu
materiałów na temat naszej antyrasistowskiej kampanii sportowej,
które ukazały się w mediach w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy.
***
„ ie tylko związki sportowe i policja, ale także papież: wczoraj wieczorem przed meczem został odczytany list Benedykta XVI, w którym apeluje o położenie
kresu rasizmowi w piłce nożnej. To apel także do polskich kibiców, ale także chuliganów. Ostatnie wydarzenia w Mielcu i na Śląsku świadczą o tym, że nasze stadiony także nie są wolne od tego problemu.
Mecz Hiszpania – Wybrzeże Kości Słoniowej:
przed piłkarzami wielki napis: »Zjednoczeni w walce
z rasizmem«. Problem też wielki. Na własnej skórze
przekonał się o tym ostatnio jeden z najlepszych piłkarzy świata – Samuel Eto’o. Tydzień temu w czasie tego
meczu kameruński zawodnik chciał opuścić boisko
w proteście przeciwko rasistowskim okrzykom kibiców
z Saragossy. Po namowach kolegów został. Dziś też nie
zamierza schodzić z pola walki. »Będziemy walczyć
z rasizmem wszystkimi możliwymi sposobami« – powiedział Eto’o na konferencji prasowej.
Co w tym momencie czuł Samuel Eto’o, doskonale wiedzą dwaj jego rodacy, którzy w ostatnim tygodniu
zaczęli treningi w Stali Mielec. Do mediów trafił właśnie list otwarty anonimowego Stowarzyszenia »Polska
Piłka Nożna«. Jego autorzy twierdzą, że transfer Kameruńczyków zabiera miejsca w drużynie graczom z Polski. Zaatakowani piłkarze bagatelizują sprawę. »Jestem
profesjonalistą i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze« – Mozes Ensingila Molongo ze Stali Mielec. (…)
Pewnie będzie, bo obaj piłkarze dostali wsparcie
i od trenerów, i od kibiców, i od kolegów z drużyny.
»Nie ma tutaj różnicy, czy chłopaki przyjechali do nas
z Kamerunu, czy przyjechali z całkiem innej części
świata« – Tomasz Abramowicz ze Stali Mielec.
Na podobne wsparcie nie mógł liczyć Marokańczyk
Salah Sabulih. Dziennik »Fakt« twierdzi, że władze Ruchu
Chorzów zrezygnowały z kupienia piłkarza pod naciskiem
części kibiców. »Biali kibice, biali piłkarze, biały klub« – to
jeden z najłagodniejszych wpisów na stronie Internetowej.
Dokładnie to samo mówili pół roku temu pseudokibice Korony Kielce, gdy protestowali przeciwko grze
w drużynie Brazylijczyka Hernaniego. »Biały klub to
jest Korona, a Hernani biały nie jest« (»Zigi«, nazi-kibic
Korony, wypowiedź z lipca 2005 r.). Biały nie jest też
Emmanuel Olisadebe, dlatego, gdy grał jeszcze w barwach warszawskiej Polonii, obrzucono go bananami.
Organizatorzy kampanii »Wykopmy Rasizm ze Stadionów« obliczyli, że w 2003 r. na naszych stadionach
doszło do ponad 50 incydentów rasistowskich. Rok później – do ponad 30. »To zazwyczaj dzieło nielicznych
kibiców, którym inni nie mają odwagi się przeciwstawić. Bardzo często kibice są po prostu manipulowani
przez grupki rasistów, które są marginalnymi grupami na
całym stadionie« (Jacek Purski – kampania »Wykopmy
Rasizm ze Stadionów«).
Zróbmy pierwszy krok – nie dajmy się manipulować. Powtórzmy jeszcze: rasiści na stadionach to tylko
garstka, ale garstka, która potrafi głośno krzyczeć. Krzyczeć na tyle głośno, że próbuje wystawić świadectwo
wszystkim kibicom. Piotr Michalak, »Wydarzenia«”.
„Wydarzenia”, Polsat, 02.03.2006

***
„ azwał mnie czarną małpą. Wtedy nie wytrzymałem – mówi Edi Andradina. Zdaniem piłkarza Pogoni, obrońca Wisły i reprezentant Polski Tomasz Kłos
w wyjątkowo chamski sposób obraził czarnoskórego
zawodnika Pogoni. (...) Rasistowskie zachowanie Kłosa
w Szczecinie miało miejsce zaledwie pół roku po głośnej akcji kibiców i piłkarzy: »Wykopmy Rasizm ze Stadionów«. Wtedy obrażony przez kibiców Korony był
czarnoskóry zawodnik tej drużyny, Hernani. Teraz jednak sytuacja jest nieco inna, bowiem „błysnął” reprezentant kraju, i to w stosunku do kolegi z boiska. Kłos
jak dotąd nie zdobył się jeszcze na to, by przeprosić
Brazylijczyka”.
PRZEMYSŁAW SAS
„Obrażony Andradina”,
„Sport”, 27.03.2006

***
„
marca to nie tylko początek wiosny, ale także Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową.
25 lutego w meczu ligi hiszpańskiej pomiędzy Realem Saragossa a FC Barcelona Kameruńczyk Samuel
Eto’o odmówił gry. Powodem były rasistowskie obelgi
rzucane z trybun La Romareda. (...) Problem rasizmu
dotyczy nie tylko Hiszpanii. (…)
W Polsce akcję »Wykopmy Rasizm ze Stadionów«
nadzoruje Stowarzyszenie »Nigdy Więcej«. »Na początku wszyscy dookoła pukali się w głowę, mówiąc,
że z tym nie da się nic zrobić« – mówi prezes stowarzyszenia Marcin Kornak. »Jednak udało się wskrzesić
wśród kibiców świadomość, że rasizm istnieje i należy
zwalczać jego przejawy« – dodaje prezes”.
ADAM WYSOCKI
„Wykopmy rasizm”, „Metro”, 21.03.2006

Dziś o godź. 17 na stadionie Gwardii przy ul. Racławickiej 132 rozegrany zostanie mecz Polonii Warszawa z reprezentacją Afryki. Spotkanie to będzie hołdem złożonym trenerowi Kazimierzowi Górskiemu, ale
też elementem międzynarodowej akcji FARE – »Wykopmy Rasizm ze Stadionów«. Uczestnicy zaapelują
o powołanie społecznego komitetu budowy pomnika
Kazimierza Górskiego”.
KRZYSZTOF LECH
„Żegnamy Górskiego”,
„Życie Warszawy”, 02.06.2006
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***
„ rener Paweł Janas oraz piłkarska reprezentacja Polski uczestniczą w kampanii »Wykopmy Rasizm ze Stadionów«, prowadzoną przez Stowarzyszenie »Nigdy Więcej«.
Stowarzyszenie »Nigdy Więcej« i Polski Związek
Piłki Nożnej wzorem Anglii wydały plakat reprezentacji Polski z planszami z hasłem kampanii. »Nasza akcja
to protest przeciwko wykorzystywaniu mistrzostw świata do propagowania przemocy i rasizmu. Czas, by piłka
nożna przestała kojarzyć się z agresją i faszystowskimi
bojówkami« – powiedział prezes Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” Marcin Kornak.
Plakat będzie rozdawany kibicom podczas mistrzostw świata”.
JANUSZ KAŹMIERCZAK
„Polacy wzorem Anglii”,
„Głos Szczeciński”, 03.06.2006
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***
„ iłkarze z Polski i Afryki zagrali przeciwko rasizmowi.
»Wykopmy Rasizm ze Stadionów!«. Pod takim hasłem rozegrano mecz pomiędzy drużyną Polonii a ekipą menadżera Mirosława Skorupskiego złożoną z piłkarzy z Afryki”.
MACIEJ MARGULANIS
„Rasiści precz z piłkarskich stadionów!”,
„Fakt”, 05.06.2006
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Wykopmy Rasizm ze Stadionów«

„»

Wzruszeniem ramion można kwitować wulgarne okrzyki i przyśpiewki kibiców, które od lat panoszą
się na naszych stadionach, ale rasistowskich okrzyków
nie wolno nie zauważać. »Wykopmy Rasizm ze Stadionów« – nazwę akcji i jej sens dedykujemy osobom, które obrażały wczoraj Jeana Paulistę”.
PRZEMYSŁAW FRANCZAK
„Koniec opalania”,
„Gazeta Krakowska”, 13.03.2006

W hołdzie trenerowi.
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***
„ ozpoczęta przez nas akcja zamalowywania wulgarnych napisów nabiera tempa. Włączyli się do niej
młodzi społecznicy. Dzisiaj spotkali się z prezydentem,
żeby omówić szczegóły rozpoczęcia akcji.
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Niedawno pisaliśmy o wulgarnych, często rasistowskich i antysemickich napisach na olsztyńskich murach. Jerzy Małkowski, prezydent Olsztyna,
obiecał wtedy, że wesprze osoby, które będą chciały podjąć się zamalowywania takich napisów. Podjęli się tego członkowie Stowarzyszenia Aktywności
Społecznej „Młyn” i Warmińskiej Biblioteki Wolnościowej. (...)
»W ten sposób chcielibyśmy promować ogólnoświatową akcję „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”«
– mówi Mirosław Arczak. – »Chcemy też wpłynąć na
wygląd naszego szarego miasta. W miejscach, gdzie są
wulgarne napisy, mogą być przecież prace artystyczne.
I nie brakuje grafficiarzy, którzy z chęcią podejmą się
malowania«”.
MICHAŁ BARTOSZEWICZ
„Zamalują wulgarne napisy”,
„Gazeta Olsztyńska”, 08.08.2006
***
„ winięty biało-czerwoną szarfą miecz znalazł się na
liście symboli zakazanych wydanej przez PZPN. Protestuje wiceprezes LPR, europoseł Sylwester Chruszcz.
W »Vademecum bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich w Polsce« (grudzień 2006) jest m.in. wykaz 25
rodzajów znaków na stadionach.
Obok swastyki czy krzyża celtyckiego znalazł się
»mieczyk Chrobrego«. Został opisany jako »symbol faszyzującego przedwojennego Obozu Wielkiej Polski
(OWP), organizacji delegalizowanej«. (...)
Dziś »mieczyk« wpinają w klapy działacze Młodzieży Wszechpolskiej, z której wywodzi się część posłów LPR.
»Odpowiedziałem na list pana posła. Katalog tych
symboli opracowała dla nas antyfaszystowska organizacja „Nigdy Więcej”, a sprawą zajmie się wydział bezpieczeństwa PZPN« – powiedział wczoraj „Gazecie”
prezes Michał Listkiewicz.
Jacek Purski z »Nigdy Więcej« wyjaśnia nam:
»OWP został zdelegalizowany w 1933 r. m.in. za „inspirowanie ekscesów” i „podsycanie nienawiści partyjnej i rasowej”. Dlatego jego symbol znalazł się w przygotowanym przez nas katalogu. Środowiska, które dziś
go używają, odwołują się do ideologii nienawiści i źle
to o nich świadczy«”.
DOMINIK UHLIG
„Czy »mieczyk Chrobrego« wpuszczą na stadiony?”,
„Gazeta Wyborcza”, 26.06.2007
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„(...) rzeciw umieszczeniu »mieczyka« w wykazie
znaków zakazanych na meczach protestuje europoseł
LPR Sylwester Chruszcz i wszechpolacy, którzy noszą
go w klapach. Nawiązuje do przedwojennego, nacjonalistycznego i antysemickiego Obozu Wielkiej Polski.
– Roman Dmowski w 1931 r., na zjeździe OWP, mówił: »Tworząc Obóz, mieliśmy przed oczami faszyzm«.
»To wystarczy za komentarz« – mówi Marcin Kornak
z »Nigdy Więcej«, które zrobiło wykaz”.
KID, PAP
„Z »mieczykiem Chrobrego« na mecz?”,
„Gazeta Wyborcza”, 29.06.2007
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