
Oficjalny plakat Tygodnia Akcji Football Against 
Racism in Europe w 2008 r.

Organizatorzy słusznie podzielili kon-
 ferencję na kilka bloków tematycz-
 nych, precyzyjnie określając proble-

matykę związaną z mistrzostwami. Tym sposo-
bem wśród podejmowanych tematów znalazły się
kwestie polityczne, publiczne i ekonomiczne. 

W tej pierwszej części, która, z oczywi-
stych powodów, najbardziej nas interesowa-
ła, mogliśmy usłyszeć między innymi cieka-
wy wykład pana Xavier’a Breuil z francuskie-
go Université de Metz, pod tytułem „Piłka jako
odkrywca «państw narodowych»: powrót do 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2000, 
2004 i 2008 r.”. Wystąpił także Jean-François 
Caron z kanadyjskiego Université Laval z pre-
lekcją „Sport i nacjonalizm: między integra-
cją a fragmentaryzacją”. Ukrainę reprezento-
wał Petro Żyżyjan (Zaporoski Narodowy Uni-
wersytet Techniczny) z tekstem zatytułowa-
nym „Regionalny wymiar ukraińsko-polskiej 
współpracy w kontekście EURO 2012”. Spo-
śród polskich mówców największe zaintereso-
wanie wzbudziły prezentacje przedstawicieli 
Uniwersytetu Wrocławskiego: Magdaleny Ra-
tajczak „Dyplomacja wielokulturowa we Wro-
cławiu” oraz Piotra Grabowca „Sport z per-
spektywy religii obywatelskiej”.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” również 
wzięło udział w konferencji, prezentując wy-
kład na temat rasizmu w piłce nożnej. Znaczna 
część naszego wystąpienia dotyczyła aktywno-
ści podejmowanych przez Football Against Ra-
cism in Europe podczas UEFA EURO 2008 w 
Austrii i Szwajcarii oraz możliwości implemen-
tacji tych pomysłów w następnych europejskich 
mistrzostwach. FARE prowadzi inicjatywy typu 
Street Kick (turniej dla kibiców, monitoring an-
tyrasistowski, praca z mediami) już od kilku lat, 
a ich efekty najbardziej widoczne były pod-
czas mistrzostw Starego Kontynentu w Portuga-
lii oraz Mistrzostw Świata FIFA 2006 w Niem-
czech. Również takie pomysły, jak opaski kapi-
tańskie z przesłaniem antyrasistowskim czy wy-
powiedzi kapitanów potępiające rasizm czyta-
ne przed meczami zostały bardzo ciepło przy-
jęte przez odbiorców. Proste pomysły są najlep-
sze, bo najbardziej skuteczne! 

Zaprezentowaliśmy także punkty pro-
gramu antyrasistowskiego „Droga do EURO 
2012”, którego głównym założeniem jest pra-
ca edukacyjna z kibicami, mniejszościami na-
rodowymi i młodymi piłkarzami przez naj-
bliższe lata poprzedzające mistrzostwa pol-
sko-ukraińskie.

Wrocław na drodze do
antyrasistowskiego EURO 2012
JA C E K  PU R S K I

17 i 18 kwietnia – dokładnie rok po przyznaniu Polsce i Ukrainie pra-
wa do organizacji Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012 – we Wrocła-
wiu odbyła się konferencja zatytułowana „EURO 2012 w Polsce i na 
Ukrainie – korzyści polityczne, społeczne, sportowe i ekonomiczne”.

Ciekawym elementem podsumowującym 
stała się debata panelowa zatytułowana „Jak 
EURO 2012 zmieni Polskę i Ukrainę?”. Długo 
by opisywać wszystkie wnioski płynące z tej 
dyskusji, ale z pewnością czekają nas spore 
zmiany. Miejmy nadzieję, że nie tylko w in-
frastrukturze stadionów, lecz również w men-
talności kibiców. Wrocław, poruszając pro-
blematykę antyrasistowską w rok po przyzna-
niu temu miastu organizacji meczów podczas 
EURO 2012, zrobił pierwszy ważny krok ku 
pokojowemu przebiegowi mistrzostw. Czas 
na kolejne miasta w Polsce i na Ukrainie. 
UEFA EURO 2012 – wolne od rasizmu i dys-
kryminacji, pełne przyjaźni i tolerancji! n
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