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WYKOPMY RASIZM ZE STADIONÓW
LISTY
Szanowny Panie Premierze,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka z dużym zaniepokojeniem obserwuje widoczny
w ostatnim czasie wzrost liczby incydentów rasistowskich na polskich stadionach piłkarskich.
Wskazują one na nieskuteczność działań podejmowanych dotychczas przez Rząd, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Europejską Unię Piłkarską,
ale także instytucje państwowe, głównie policję
i prokuraturę.
W tej sytuacji uznajemy za konieczne zaproponowanie przez Rząd (w szczególności
Ministra Sportu) nowego podejścia do problemu przeciwdziałania przejawom rasizmu na
stadionach. Po pierwsze, niezbędne wydaje
się wzmocnienie nacisku na instytucje zarządzające rozgrywkami ligowymi (Polski Związek Piłki Nożnej, Ekstraklasa S.A.), by w sposób bezwzględny egzekwowały przepisy antyrasistowskie Kodeksu Dyscyplinarnego Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) oraz
podobne regulacje ustanowione przez sam
PZPN. Po drugie, nieuniknione jest zwiększenie aktywności policji i prokuratury w ściganiu
i doprowadzaniu do ukarania sprawców rasistowskich incydentów. Przepisy prawa karnego
dają pełną możliwość pociągania do odpowiedzialności osób podżegających do nienawiści
na tle rasowym.
Wreszcie, nie do przecenienia pozostaje
także rola działań pozaprawnych, które Rząd
powinien inicjować i wspierać. Mowa tu przede
wszystkim o kampaniach społecznych takich jak
międzynarodowa inicjatywa „Wykopmy rasizm

ze stadionów” (Let’s kick racism out of football),
koordynowana w Polsce od wielu lat przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” oraz kampania
Rady Europy „Wszyscy różni – wszyscy równi”
(All Different – All Equal).
Mamy nadzieję, że Pan Premier znany z zamiłowania do piłki nożnej podejdzie do problemu stadionowego rasizmu z największą powagą i determinacją w zwalczaniu zachowań, które kładą się cieniem na wizerunku Polski w Europie i na świecie.
W imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
DANUTA PRZYWAR
prezes zarządu
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„ o strasznie upokarzające. W 2012 r. mamy
mistrzostwa Europy, ale jeśli okaże się, że na
polskich stadionach wciąż króluje dzicz – jeden daje w mordę, a drugi udaje małpę, jak widzi czarnoskórego piłkarza – to lepiej nie organizować tych mistrzostw. Bo to by oznaczało,
że jako naród – nie jako państwo i administracja – nie jesteśmy przygotowani do takiej imprezy. Zachowania rasistowskie na trybunach to nie
tylko polska specyfika, choć nie jest to dla mnie
żadnym pocieszeniem. Są kraje, gdzie udało się
te problemy wyeliminować, np. Anglia, Holandia czy Niemcy. Ale są też takie, gdzie nie poradzono sobie ani z zabójcami, ani z rasizmem.
I są to kraje wysoko rozwinięte jak Włochy czy
Hiszpania”.
Wywiad z premierem DONALDEM TUSKIEM
„Donald Tusk: Leo jest wielki”,
„Gazeta Wyborcza”, 06.06.2008
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„ oping, korupcja, rasizm
i bandytyzm – to cztery
zbrodnie, które niszczą polski sport”.
MIROSŁAW DRZEWIECKI
Minister Sportu i Rekreacji
Przemówienie na spotkaniu z prezesami klubów
ligowych, przedstawicielami PZPN i Ekstraklasy SA oraz stowarzyszeń kibiców, w: Małgorzata Chłoptaś „Drzewiecki zamknie chuliganów
w domowych aresztach”, „Dziennik” 23.04.2008
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„
pełną konsekwencją będziemy zwalczać
wszelkie przejawy chuligaństwa, rasizmu czy
nazizmu na polskich stadionach. Nikt nie będzie się zasłaniał znikomą szkodliwością społeczną czynu odmawiając wszczęcia postępowania w tych sprawach”.
ZBIGNIEW ĆWIĄKALSKI
Minister Sprawiedliwości
Na spotkaniu z prezesami klubów ligowych,
przedstawicielami PZPN i Ekstraklasy SA oraz
stowarzyszeń kibiców, w: „Debata o bezpieczeństwie na polskich stadionach”, Interia.pl,
23.04.2008
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„ ak oni mnie wku…ja! Nawet na 3 lidze kaza
zdejmowac flagi. Powiesilismy kiedys cetyka i mecz
na 20 minut przerwali bo nie chcielismy zdjac. Ja
bym nie zdejmowal ale nie ja na trybunach zadze
wiec chopaki zdjeli. Wolalbym oddac mecz walkowerem niz zdjac flage, dla mnie jest wazniejsze to
co na tej fladze bylo niz wynik meczu.
PZPN PZPN JE…C!!! JE…C PZPN!!!!!!!!!!!!
SOWA14
Anonimowy wpis na forum neofaszystowskiego
portalu internetowego nspoland.pl
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