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Platini wykopuje rasizm ze stadionów
JACEK PURSKI

P

28 i 29 listopada w Brukseli odbyła się konferencja Unii Europejskiej na temat przemocy w sporcie. Organizacją partnerską konferencji była sama Europejska Unia Piłkarska (UEFA)
z głównym gościem konferencji na czele, Michelem Platinim.
W spotkaniu uczestniczyło także licznie reprezentowane Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”.

odstawowym założeniem konferencji
było wypracowanie wspólnego sposobu na poprawienie bezpieczeństwa na imprezach sportowych, a przede
wszystkim na meczach piłkarskich. W tym
celu zorganizowano kilka grup roboczych
złożonych z ekspertów w danych dziedzinach, a także z przedstawicieli UEFA, Komisji Europejskiej, narodowych związków
sportowych czy przedstawicieli poszczególnych ministerstw.
Przed grupą zajmującą się problematyką antydyskryminacyjną postawiono szereg
niełatwych pytań, na które wspólnie staraliśmy się odpowiedzieć. Pytania dotyczyły między innymi tzw. Fan Ambasad – projektów społecznych tworzonych przez i dla
kibiców. Zastanawialiśmy się nad ich rolą,

założeniami edukacyjnymi czy formami dotarcia do grup potencjalnie
niebezpiecznych. Jak ograniczać
prewencje czy monitoring stadionowy, zastępując je skuteczną edukacją i pracą społeczną? Gorącą
dyskusję wywołało pytanie o zaangażowanie poszczególnych organizacji (związków piłkarskich, policji, organizacji pozarządowych,
klubów) w skuteczną walkę z rasizmem oraz kwestia antyrasistowskiego zaangażowania samych kibiców i możliwych form ich aktywności. Przeplatały się tematy
bardzo skomplikowane, jak np.:
udział grup przestępczych w życiu
stadionu czy zagrożenia związane Michel Platini w chwili ogłaszania gospodarzy EURO 2012
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z międzynarodowymi grupami terrorystycznymi. Odbyła się też ciekawa dyskusja na
temat zaangażowania w walkę z rasizmem
lokalnych grup mniejszości etnicznych czy
wyznaniowych. Przy tej okazji często podkreślano znaczenie sportu w budowaniu
porozumienia między mniejszościami oraz
w budowie społeczeństwa wielokulturowego. Tu, trzeba przyznać, pozytywna rola piłki nożnej jest niepodważalna.
Wspomniane już na początku wystąpienie polskiego przedstawiciela miało miejsce właśnie podczas panelu dyskusyjnego
„antydyskryminacyjnego” zatytułowanego:
„Zmiana postaw kibiców i zwalczanie rasizmu”. Prezentacja dotyczyła specyfiki regionu wschodnioeuropejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy.
Jednak po omówieniu największych bolączek związanych z dyskryminacją w sporcie przedstawiliśmy serię pomysłów na
skuteczne zwalczanie patologii społecznej, jaką jest rasizm na stadionach. W tym
celu zaprezentowaliśmy w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej „Program zwalczania rasizmu na obiektach sportowych
– «Wykopmy Rasizm ze Stadionów» – Droga do UEFA Euro 2012”. Nasz program zawiera wiele pomysłów dotyczących efektywnej promocji tolerancji na arenach spor-

towych i jednocześnie stanowi odpowiedź
wobec oczekiwań UEFA względem organizatorów Mistrzostw Europy. Do podstawowych założeń programu antyrasistowskiego
zaprezentowanego podczas konferencji należą m.in.:
§ produkcja i dystrybucja plakatu reprezentacji Polski w piłce nożnej przy okazji największych imprez piłkarskich, np.
Mistrzostw Świata w RPA,
§ zorganizowanie i przeprowadzenie „Pucharu Narodów” w miastach, w których
odbędą się mecze UEFA Euro 2012. Ma
to być turniej z udziałem piłkarzy reprezentujących różne mniejszości narodowe zamieszkujące Polskę,
§ produkcja materiałów informacyjnych,
broszur oraz ulotek z przeznaczeniem
do dystrybucji wśród przedstawicieli
szeroko pojętej społeczności piłkarskiej
(kibiców, piłkarzy, trenerów, działaczy
sportowych, dziennikarzy etc.) oraz placówek pedagogicznych i wychowawczych,
§ turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży
organizowane przede wszystkim w mniejszych społecznościach lokalnych,
§ zaplanowanie i przeprowadzenie akcji
antyrasistowskich podczas meczów reprezentacji Polski,

§ udział całej piłkarskiej pierwszej ligi polskiej w corocznym „Tygodniu Akcji” powadzonym przez FARE,
§ prowadzenie zajęć edukacyjnych dla
sędziów, działaczy piłkarskich, piłkarzy oraz przedstawicieli ds. bezpieczeństwa w całej Polsce, w kontekście
rozgrywek ligowych oraz samych Mistrzostw Europy,
§ wypracowanie do końca 2011 roku
Wspólnego Programu Działań Antyrasistowskich EURO 2012 z udziałem
PZPN, Spółki PL 2012, Stowarzyszenia
„NIGDY WIĘCEJ”, UEFA, FARE.
Opisane założenia programu spotkały się na konferencji ze sporym zainteresowaniem. UEFA prowadzi w kilkunastu krajach europejskich kampanie antyrasistowskie, przeważnie we współpracy z Football
Against Racism in Europe, jednak polski program wyróżnia się na tym tle pomysłowością
i różnorodnością. Także Michel Platini podczas swojego przemówienia podsumowującego konferencję wielokrotnie odnosił się do
kwestii rasizmu, podkreślając potrzebę zwalczania go zarówno na trybunach, jak i wśród
samych zawodników. Trzeba przyznać, iż za
jego kadencji tematyka antyrasistowska jest
często podnoszona przez przedstawicieli
najwyższych władz piłkarskich w Europie. n

