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W  tym roku doszło do wielu poważnych
 rasistowskich incydentów w ukraiń-
 skim futbolu. Na przykład 26 sierpnia 

pseudokibice FC Karpaty Lwów wywiesili ba-
ner „Tureckie świnie won z Europy” podczas 
meczu Ligi Europejskiej przeciwko Galatasa-
ray Istanbul. 7 września skrajnie prawicowa 
partia Svoboda razem z grupą rasistowskich 
„kibiców” zorganizowała przed międzynaro-
dowym meczem towarzyskim  Ukraina – Chile 
w Kijowie tysiącosobowy „Marsz dla Ukraiń-
skiego Futbolu”, żądając „oczyszczenia” ukra-
ińskich klubów z zagranicznych zawodników. 
Ostatni raport organizacji Futbol Przeciwko 
Uprzedzeniom (FAP – Footbal Against Prejudi-
ces) i Centrum Monitorowania Rasizmu w Eu-
ropie Wschodniej  dokumentuje rozległe wy-
korzystywanie rasistowskich  i skrajnie prawi-
cowych symboli na ukraińskich stadionach.

W obliczu tych incydentów antyrasistow-
skie działania odbyły się w całym kraju, od 
Doniecka na wschodzie aż po Lwów na za-
chodzie. Imprezy FARE zostały zorganizo-
wane w Kijowie, Winnicy, Odessie, Charko-
wie, Mukaczewie (Region Karpacki) oraz in-
nych miejscach. Eksponowanie specjalnych 
transparentów podczas meczów, wieloetnicz-
ne turnieje piłkarskie z udziałem migrantów
i uchodźców oraz ekspercka dyskusja przygo-
towana przez partnerów FARE:  Wschodnio-
europejski Instytut Rozwoju (EEDI – Eastern 
European Development Institute), Centrum 
Afrykańskie (AC – African Centre), Fundację
NEEKA (Foundation for Health and Environ-
ment Protection – Fundacja na rzecz Ochro-
ny Zdrowia i Środowiska), fanów Arsenału Ki-
jów i inne organizacje – to tylko część podję-

tych działań. Niektóre wydarzenia były zapo-
czątkowane i wspierane bezpośrednio przez 
Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, które jest 
koordynatorem Projektu Wschodnioeuropej-
skiego FARE.

„Zarówno Polska, jak i Ukraina mają pro-
blemy z ksenofobią, ale istnieją także powody 
do optymizmu. Musimy ściśle monitorować 
incydenty rasistowskie i propagandę nienawi-
ści oraz rozwijać dalszą współpracę z odważ-
nymi ukraińskimi antyrasistami, mniejszościa-
mi etnicznymi, politykami i twórcami opinii 
publicznej” – powiedział dr Rafał Pankowski, 
koordynator Projektu Wschodnioeuropejskie-
go FARE i Centrum Monitorowania Rasizmu 
w Europie Wschodniej, który był obecny na 
spotkaniach w Lwowie i Kijowie.

„Ukraina jest krajem pełnym różnorodno-
ści. Ważne, aby odzwierciedlić ją podczas 
przygotowań do Euro 2012. W tym ogrom-
nym kraju jest wiele narodowości, grup et-
nicznych, tradycji i ponad 45 tysięcy zagra-
nicznych studentów. Euro 2012 jest okazją do 
uczczenia tej różnorodności” – powiedziała
dr Mridula Ghosh, przewodnicząca EEDI, part-
nera FARE, która współorganizowała ostatnie 
debaty poświęcone futbolowi i tolerancji w Do-
niecku i Lwowie, ze wsparciem Fundacji im. 
Friedricha Eberta na Ukrainie i Państwowym 
Komitetem Narodowości i Religii na Ukrainie. 
„Jeszcze daleka droga przed nami, ale rasizm 
nie może pozostać bez reakcji” – dodał Char-
les Asante-Yeboa, szef Centrum Afrykańskie-
go, partnera FARE, który podczas Tygodnia Ak-
cji FARE zorganizował antyrasistowskie mecze
w wielu miastach na Ukrainie.

REDAKCJA

Ukraina wzywa do walki
z rasizmem i ksenofobią

Między 16 a 26 października 2010 roku podczas Tygodnia Akcji Futbol Prze-
ciwko Rasizmowi w Europie (FARE – Football Against Racism in Europe),
w ramach przygotowań do UEFA Euro 2012 na Ukrainie, została zorganizowa-
na seria antyrasistowskich imprez.


