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Kibolom Energetyka ROW Rybnik zaczął przeszkadzać Senegalczyk. Władze klubu potępiają rasistowskie zachowania
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Transparent na stadionie Lecha Poznań

J. Bombor, B. Kubica

Rasizm z nową mocą objawił się
wRybnikunastadioniemiejskim
przyulicyGliwickiej.„NiedlaMurzyna, ROW to biała drużyna” –
napisali pseudokibice lokalnej
drużynysportowej.Dzieńpóźniej
wRybnikurozlepialiplakatyzhasłem: „Jedząc kebaba, osiedlasz
Araba”,zprzekreślonymmeczetem.Rasiści,kojarzeniz kibolami,
zamanifestowaliw Rybniku,tak
jak w innych miastach Polski,
swoją siłę – dobitnie pokazując
jedną z największych bolączek
współczesnegofutbolu.
Nacjonalizm kwitnie
Nanaszychstadionachroisięod
haseł rasistowskich, szowinistycznych, nacjonalistycznych
iantysemickich,czegoprzykłady
odlatmożnamnożyć.Przekonali
się o tym choćby Emmanuel
Olisadebe i Roger Guerreiro. W
pierwszego rzucano bananami
ibuczano,naśladującmałpy,drugiemuwywieszanobaner:„Roger,
nigdyniebędzieszPolakiem”(wisiałprzez45minutnatrybunach
podczasmeczuJagiellonia-Legia
REKLAMA

wWarszawiew2008r.). Międzynarodowym skandalem skończyło się też wywieszenie przez
sympatykówLechaPoznańtransparentu„Litewskichamie,klęknij przed polskim panem”, podczasmeczuzŻalgirisemWilno.
Wcześniej wielu piłkarzy (np.
Ugo Ukah i Prince Okachi
zWidzewa Łódź) skarżyło się na
wyzwiska,jakimiichobrzucano.
Teraz w Rybniku znieważa się
Idrissa Cisse. Napastnik z SenegalujestnowymnabytkiemEnergetykaROWRybnik.Wprzedsezonowychsparingachtrafiaregularnie do siatki rywali. Klub
najpierw zamalował slogan na
murawiestadionu,aledopieropo
naszej publikacji na rybnik.naszemiasto.plzawiadomiłpolicję.
– Mówię jasno: nie ma przyzwolenia na tego typu zachowanie. Ten chłopak gra w barwach
ROW,zostawiazdrowienaboisku
i nie może być obiektem takich
ataków – mówi Grzegorz Janik,
prezesklubu.
Kary pomogą?
Napisnamurzetoniejestpierwszyprzejawrasizmuwrybnickim
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Autorów plakatu „Nie dla Murzyna,
ROW to biała drużyna” szuka policja

Plakaty w Rybniku: „Jedząc kebaba, osiedlasz Araba”

W Rybniku ofiarą ataków rasistów padł piłkarz Idrissa Cisse

klubie. Energetyk ROW Rybnik
zostałjuż ukaranywtymsezonie
przezPZPN.–Mamywzawieszeniu 5 tys. zł kary za podobne hasło rzucone z trybun podczas
meczuwBrzesku –dodajeJanik.
Tyle płaci pierwszoligowiec.
A ile giganci? W tym roku sama
LegiaWarszawamusiałazapłacić
dokasyUEFAzakibicowskiezachowania 300 tys. euro kar. Eksperci są zgodni: tylko szybkie
działanie i likwidowanie w zarodku takich wybryków może
przynieśćskutek.MarcinKornak,
prezes i założyciel Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, które przeciwdziała rasizmowi, ksenofobii
i nietolerancji, oraz pomysłodawcaakcji„Wykopmyrasizmze
stadionów”, podkreśla, że żadnych sygnałów o przejawach rasizmuniemożnaignorować.
– Z takim zjawiskiem trzeba
walczyćodrazu,naetapie,kiedy
da się jeszcze z nim szybko wygrać. Nie można powiedzieć, że
jedno hasło to nic wielkiego.
Zresztą Stowarzyszenie „Nigdy
Więcej”prowadzimonitoringrasistowskichineofaszystowskich
incydentównastadionachitonie

stadionu w Rybniku i autorów
plakatuskierowanymprzeciwko
Arabom.
Ale zazwyczaj kończy się
na karach finansowych i dozorach. Czy stadiony przegrywają
walkę z rasistami? Tak, ale to
problem nie tylko w Polsce, ale
całejEuropy,zwłaszcza zachodniej. Zauważyłto prezydentMiędzynarodowej Federacji Piłkarskiej(FIFA)JosephBlatter.
Napoczątkurokuzaproponował, by karać kluby za takie zachowaniaodjęciempunktówlub
nawet degradacją do niższej ligi.
Był wstrząśnięty styczniowym
potraktowaniemKevinaBoatenga z AC Milan podczas towarzyskiego spotkania. Zwymyślany
reprezentant Ghany zszedł oburzony zboiska, a za nim w geście
solidarności cała drużyna. Ale
na gadaniu się skończyło, twardych przepisów nie zmieniono.
Sam Boateng pożalił się na
wmarcunakonferencjiONZ,wy-

pierwszy taki wybryk kibiców
ROW-u. Kibice tego klubu nie są
wprawdzie znani z bardzo dużej
aktywności, niemniej to jasny
sygnał,żecośzłegosiędzieje.Środowiskopseudokibicówniestety
jestbardzoagresywne.Toludzie,
którzy się szkolą w przemocy –
dodaje Marcin Kornak. – Dużą
rolę wtakich sytuacjach mają do
odegraniakluby.Musimyedukować już małe dzieci i pokazywać
im,żerasizmjestzłem.Dziśtakie
zachowania na stadionach to
zwyczajnyobciach–dodaje.
Problem całej Europy
To,żewPolscejestztymproblem,
pokazałaprzedEuro2012brytyjska BBC, ku oburzeniu polskiej
opinii publicznej, emitując film
o rasistowskich wybrykach na
stadionach.Afaktysątakie,żerasizm istnieje. Kluby dostają kary,
chuliganitrafiająprzedsądy.
–Za rozpowszechnianietreści
albonawoływaniedonienawiści
na tle rasowym grozi do dwóch
lat więzienia – mówi nadkomisarz Aleksandra Nowara
z rybnickiej policji, która poszukuje sprawców napisu namurze

głaszając wykład. Socjologowie
nie ukrywają, że takie sytuacje
będą się powtarzać, póki na ulicachbędziemytolerowaćwyzwiskatypu:„asfalt”,„żółtek”,„czarnuch”,zktóryminacodzieńspotykają się mieszkający w Polsce
cudzoziemcy.
Z raportu opublikowanego
wPolscetrzylatatemuprzezHelsińskąFundacjęPrawCzłowieka,
wyłania się tragiczny obraz. Raportopartyzostałnawywiadach
zcudzoziemcami.Niemalwszyscy, z którymi rozmawiano, doświadczylijakiegośrodzajuprzemocy – fizycznej lub słownej –
na tle rasistowskim. Spośród 24
ankietowanych, 14 osób zostało
pobitychi7znichwymagałopomocylekarskiej.Wśródnajczęstszychurazówzadanychimprzez
różnej maści rasistów były złamane nogi i złamane nosy. Trzy
respondentkipowiedziały,żenawet ich dzieci były bite przez rówieśników.

Jak wytępić rasizm ze stadionów?
Czy to poważny problem? Podyskutuj na:
rybnik.naszemiasto.pl i dziennikzachodni.pl
i013165481

