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„NIGDY WIĘCEJ” i FARE nasilają
działania na Ukrainie i w Rosji
Pod koniec 2010 roku na Ukrainie i w Rosji rozpoczął się kolejny etap kampanii przeciwko rasizmowi w ramach Wschodnioeuropejskiego Programu Rozwoju „Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie” (FARE EEDP). Jego koordynacją zajmuje się Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”.

W

dniach 15-16 grudnia 2010 roku podczas spotkań FARE EEDP
w Kijowie poinformowano ukraińską opinię publiczną o organizacjach, które są nowymi partnerami programu. Wśród nich znalazły się Kongres Mniejszości Narodowych Ukrainy, Krajowa Rada Organizacji Młodzieżowych Ukrainy,
Kijowska Wspólnota Ormian, Krymski Instytut na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego,
Ośrodek Praw Kobiet „La Strada – Ukraina”,

Organizacja Charytatywna Miasta Doniecka
„Dobrota” i Uniwersytet Nauk Humanistycznych w Charkowie – Ukraińska Akademia Ludowa. Jednocześnie zwiększono wsparcie dla
długoletnich partnerów FARE EEDP: Wschodnioeuropejskiego Instytutu na rzecz Rozwoju,
Centrum Afrykańskiego oraz programu „Futbol przeciwko uprzedzeniom”. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” pomaga w organizowaniu akcji antyrasistowskich, a wszyscy partnerzy FARE EEDP otrzymują wsparcie w celu realizacji planowanych projektów.
FARE w coraz większym stopniu rozwija swoją działalność także w Rosji. 17 grudnia
2010 roku podczas oficjalnej konferencji zorganizowanej w Sali Posiedzeń Rady Federacji izby wyższej parlamentu rosyjskiego przybliżono działania Wschodnioeuropejskiego
Programu Rozwoju. Wśród nich wymieniono:
monitoring incydentów rasistowskich, szkolenia dla urzędników wyższego szczebla, współpracę z mediami, inicjatywy edukacyjne oraz
festiwale i rozgrywki promujące wielokulturowość. „W odniesieniu do Rosji naszym priorytetem jest współpraca z mniejszościami etnicznymi, ośrodkami zwalczającymi rasizm i propagującymi prawa człowieka, instytucjami edukacyjnymi oraz zainteresowanymi problemem urzędnikami” – powiedział w Moskwie koordynator
Przedstawiciel Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” na FARE EEDP i Centrum Monitorowania Rasizmu
w Europie Wschodniej oraz współzałożyciel
konferencji w Radzie Federacji w Moskwie

Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, dr Rafał Pankowski. Warto dodać, iż moskiewską konferencję poprzedziły dwa wydarzenia mające znaczenie dla rosyjskiej piłki nożnej. FIFA wyznaczyła Rosję na gospodarza Mistrzostw Świata
w Piłce Nożnej 2018, natomiast pseudokibice wywołali rasistowskie zamieszki w kilku rosyjskich
miastach. Centrum Monitorowania Rasizmu
w Europie Wschodniej stwierdziło też, że skrajna prawica w kilku ukraińskich obwodach, między innymi na Krymie, próbowała wykorzystać tę sytuację dla własnych politycznych interesów.
Organizacje zrzeszone we Wschodnioeuropejskim Programie Rozwoju „Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie” wezmą udział
w antyrasistowskich działaniach poprzedzających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej
Polska-Ukraina 2012. „W związku z trwającymi w państwach Europy Wschodniej przygotowaniami do kluczowych międzynarodowych imprez sportowych zaplanowanych na
najbliższe lata – stwierdził dyrektor FARE, Piara Powar – zamierzamy czerpać z naszych regionalnych doświadczeń i stawić czoło nadchodzącym wyzwaniom”. Trzeba wierzyć, iż
podczas Euro 2012 i Mistrzostw Świata 2018
kibice będą mogli bez żadnych zakłóceń ze
strony rasistów dopingować swoje drużyny.
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