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AGAINST RACISM IN EUROPE

Po raz kolejny, tym razem w Paryżu zebrali się działacze antyrasistowscy
związani ze środowiskiem piłkarskim. Spotkanie odbyło się w dniach
19-20 maja 2007 i było zorganizowane przez europejską sieć organizacji pozarządowych walczących z rasizmem w sporcie, Football Against
Racism in Europe. Wśród obecnych nie zabrakło także licznych przedstawicieli kibiców piłkarskich z całej Europy. Byli także obecni społecznie zaangażowani piłkarze (m.in. Anthony Baffoe z Ghany i Francuz Christian Karembeu – pochodzący z Nowej Kaledonii, francuskiego terytorium zamorskiego), trenerzy, sędziowie, działacze i menadżerowie piłkarscy z Paulem Le Guenem z Paris St. Germain na czele.

elem tych corocznych spotkań jest
przede wszystkim wymiana doświadczeń, zacieśnienie współpracy między organizacjami oraz wspólna praca nad
nowymi strategiami walki z dyskryminacją
w futbolu. Jak co roku dyskusja była burzliwa, nie zabrakło wielu kontrowersyjnych
wypowiedzi z różnych stron. Organizatorzy
zadbali o to by znaczna część konferencji
miała charakter roboczy. W związku z tym
podzielono uczestników na grupy robocze
zajmujące się poszczególnymi zagadnieniami. Pierwszy warsztat skoncentrował się
na szerokim i bardzo trudnym temacie walki z dyskryminacją w sporcie. Poruszono tu
kwestie związane z tzw. dyskryminacją instytucjonalną w klubach, na rynku transferowym czy wśród działaczy sportowych.
W drugiej grupie, chyba najciekawszej,
rozmawiano o fanach, kibicach, ultrasach.
Oczywiście większość uczestników stanowili sami kibice, więc dyskusja była bardzo

ciekawa. Głównie skupiono się na pytaniu:
„Czy Twój stadion wygląda jak Twoje miasto?”, czyli na zaangażowaniu mniejszości
narodowych, etnicznych i religijnych w codzienne życie kibicowskie.
Trzecia grupa zajęła się tematem futbolu
amatorskiego. Z dużym zainteresowaniem
spotkała się inicjatywa Antyrasistowskich
Mistrzostw Polski rozgrywanych corocznie
podczas festiwalu Przystanek Woodstock,
którą zaprezentował przedstawiciel Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”. W późniejszej
części konferencji nasza impreza była porównywana do słynnego już „Mondiali Antirazzisti” we Włoszech czy hamburskiego
„Antira Tournament”, będących największymi antyrasistowskimi turniejami w Europie. Czwarty i ostatni warsztat to niezmiernie ważna dyskusja o mniejszościach narodowych w sporcie. O ile wśród zawodników można mówić o wielokulturowej społeczności o tyle wśród działaczy, sędziów,

menadżerów czy kibiców sytuacja nie wygląda tak ciekawie. Trudny i bardzo potrzebny warsztat, z pewnością będzie kontynuowany, gdyż odpowiedzi na postawione pytania nie wyczerpują tematu.
Warte wspomnienia jest także wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” podczas sesji plenarnej konferencji. Jako Stowarzyszenie zostaliśmy poproszeni o przygotowanie prezentacji na
temat sytuacji w Europie Wschodniej. Wystąpienie zawierało krótką charakterystykę
największych problemów z jakimi można
spotkać się w Polsce, Słowacji, Czechach,
Węgrzech, Rumunii, Ukrainie, Mołdawii.
Oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem problemu antysemityzmu, dyskryminacji osób romskiego pochodzenia oraz aktywności ugrupowań faszystowskich, które
to w naszym regionie zdają się być największymi wyzwaniami. Prezentacja została bardzo dobrze przyjęta, zarówno przez fanów
jak i przedstawicieli UEFA. Sprowokowała
długą dyskusję, do której odnoszono się do
końca konferencji, zwłaszcza w kontekście
zbliżających się Mistrzostw Europy 2012
w Polsce i na Ukrainie. Konkluzją, która w naturalny i oczywisty sposób pojawiła się pod koniec debaty była konieczność
stworzenia programu kompleksowych działań antyrasistowskich podczas Euro 2012.
Wstępną inicjatywę zaproponowało Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” wraz z Football
Against Racism in Europe, co wzbudziło
wśród delegatów UEFA, innych oficjeli oraz
kibiców duże zainteresowanie. u

