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Kampanię „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” kierujemy do kibiców,
 zawodników, trenerów, sędziów, działaczy sportowych i dzienni-

karzy. Propagujemy antyrasistowską postawę wśród fanów. Usuwa-
my ze stadionów faszystowską symbolikę i walczymy z dyskryminacją.

Rasizm w futbolu?
Rasizm to jedna z największych bolączek współczesnego futbolu. Występuje przede wszyst-
kim wśród kibiców, ale także – niestety – sportowców i menadżerów, sędziów i trenerów. Neo-
nazizm, szowinizm, antysemityzm i inne ideologie nienawiści niszczą nasz ukochany sport. Jak 
się przejawiają? We flagach z faszystowską symboliką, w antysemickich piosenkach i okrzykach, w bu-
czeniu naśladującym odgłosy małp i rzucaniu bananami w czarnoskórych piłkarzy. Najbardziej drastyczne 
są jednak inspirowane ksenofobią napaści i pobicia. Tego typu zachowania trzeba zwalczać już w zarodku! 

Co chcemy osiągnąć?
u Uodpornić społeczność sportową na ideologię nienawiści rasowej i narodowościowej oraz dyskry-

minację.
u Uwolnić stadiony od faszystowskich i rasistowskich symboli na flagach i transparentach.
u Wyeliminować ze sportowych trybun rasistowskie przyśpiewki, okrzyki i hasła. 
u Upowszechnić modę na pozytywne kibicowanie.

Jak to robimy?
Wykorzystujemy wzorce sprawdzone w Europie Zachodniej. Od 1999 roku współtworzymy sieć Futbol 
Przeciwko Rasizmowi w Europie – Football Against Racism in Europe (FARE), której byliśmy również 
współzałożycielami. Współpracujemy z UEFA, FIFA i Radą Europy. Jesteśmy partnerami Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej oraz Ekstraklasy SA, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Okręgowych Związków Piłki Nożnej, 
m.in. organizujemy szkolenia dla działaczy i sędziów piłkarskich. 
Decyzją UEFA od 2009 roku koordynowaliśmy specjalne edukacyjne działania antyrasistowskie związa-
ne z przygotowaniami do Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie oraz w całym regionie Europy Wschodniej. 
Naszą kampanię wsparł osobiście jeden z najwybitniejszych graczy w historii piłki nożnej, obecny szef 
UEFA, Michel Platini.
Prowadzimy regularny monitoring incydentów rasistowskich. Wydajemy „STADION” – pismo dla kibiców 
oraz antyfaszystowski magazyn „NIGDY WIĘCEJ”, a także tworzymy stronę internetową www.nigdywie-
cej.org. Współpracujemy z mediami w kraju i na całym świecie. 
Koordynujemy przebieg corocznych Tygodni Akcji FARE w Polsce i krajach Europy Wschodniej. Prowa-
dzimy działania edukacyjne i akcje ulotkowe na stadionach w całej Polsce.

Pomagamy klubom i związkom sportowym w ich działaniach 
antyrasistowskich. Organizujemy konferencje, spotkania, wykła-
dy, szkolenia i warsztaty. Ponadto organizujemy i wspieramy an-
tyrasistowskie turnieje piłkarskie dla młodzieży oraz mecze ligo-
we i pokazowe pod hasłami walki z rasizmem i szowinizmem. 

Co osiągnęliśmy?
Dzięki konsekwentnej pracy w ramach kampanii „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” 
udało nam się odnieść wiele spektakularnych sukcesów. 
Przesłanie kampanii poparły największe gwiazdy polskiego futbolu, m.in. Emmanuel
Olisadebe, a także reprezentacja Polski. Nasze działania wsparło również kilkadziesiąt 
klubów piłkarskich z całej Polski. 
W wyniku współpracy „NIGDY WIĘCEJ” z mediami i ekspertami powstały setki publika-

cji prasowych i książkowych oraz programów telewizyjnych i radiowych o rasizmie w sporcie. 
Wspólnie z PZPN opracowaliśmy zasady walki z symboliką rasistowską i neofaszystowską na pol-

skich stadionach. Stworzyliśmy broszurę szkoleniową dla sędziów, działaczy i dziennikarzy piłkarskich 
pt. „Symbole rasistowskie”.
Współorganizowaliśmy także kilkadziesiąt konferencji w kraju i za granicą na temat zwalczania szowini-
zmu w sporcie.
Wydaliśmy płytę „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” z piosenkami na temat walki z rasizmem na stadio-
nach oraz DVD z materiałami edukacyjnymi.
Przy wsparciu Jurka Owsiaka od 1999 roku organizujemy Antyrasistowskie Mistrzostwa Polski w Piłce 
Nożnej podczas festiwalu „Przystanek Woodstock”. 
Dzięki kampanii „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” rasizm w sporcie przestał być tabu, a stał się tema-
tem debaty publicznej. 

Jak można nam pomóc?
u zawiadamiać nas o incydentach rasistowskich i przysyłać zdjęcia z meczów, na których pojawiły się 

symbole rasistowskie i faszystowskie;
u zamówić ulotki, vlepki i inne bezpłatne materiały edukacyjne, rozdać je wśród znajomych;
u zamieścić link do strony internetowej www.nigdywiecej.org;
u wziąć udział w imprezach w trakcie Tygodnia Akcji Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie;
u zorganizować mecz lub turniej piłkarski pod patronatem kampanii „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”;
u zorganizować spotkanie z piłkarzami i kibicami, którego tematem będzie zwalczanie rasizmu w sporcie;
u pisać artykuły i tłumaczenia do pisma „STADION” i magazynu „NIGDY WIĘCEJ”;
u wesprzeć nas finansowo – liczą się nawet najmniejsze wpłaty!
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