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Mój pobyt tutaj pokaza(, )e Polska ma powa)ny problem z rasizmem . I to jest kraj,
który b,dzie organizowa( Euro 2012 - pisze dziennikarz sportowy BBC- Mihir Bose.
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13 maja 2006. Kibice Legii dopinguj swoj dru"yn# podczas meczu z Wis& Kraków
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Czytelnia
Mieszka= na Wyspach
Ciekawostki z Wysp

W Polsce rasizm ma tak skal# jakiej nigdy nie przyj & w Wielkiej Brytanii, nawet w swym
najgorszym okresie dla brytyjskiego footbolu w latach 70. i 80.
Na ulicy, w centralnej Warszawie, niedaleko hotelu, w którym si# zatrzyma&em, widzia&em
wiele napisów graffiti o "bia&ej sile" i Ku Klux Klanie. Wszystkie zwi zane z dru"yn Legia
Warszawa. I to nie by&o jedyne miejsce, gdzie problem by& ewidentnie widoczny. Pewnego
wieczoru, ja i moi wspó&pracownicy byliEmy w centrum Warszawy. FilmowaliEmy fragment
materia&u do Inside Sport. Zaczepi& nas skinhead, który twierdzi&, "e jest fanem Legii. Da&
nam do zrozumienia doE= jasno, "e jest rasist i zamierza wprowadzi= swoje pogl dy w czyn.
Kiedy zacz &em z nim rozmawia=, kaza& mi wraca= do mojego kraju, czyli do Indii. Nie
patrzy& mi w oczy, odmówi& podania mi r#ki. Musz# przyzna=, "e przechodnie byli oburzeni
tym co ten cz&owiek mówi& i dystansowali si# od niego.
Leszek Miklas, prezes Legii Warszawa, sam przyznaje, "e 15-20 proc. fanów Legii to
neonaziEci. Legia ma zakaz rozgrywania meczów w Europie, z powodu agresywnego

zachowania swoich fanów. Prezes Legii, t&umaczy, "e kibice nie s przyzwyczajeni do ludzi o
innym kolorze skóry i z innych krajów.
W Warszawie spotka&em si# z Jackiem Pulskim ze Stowarzyszenia Nigdy Wi#cej (dzia&a
przeciwko rasizmowi, nacjonalizmowi, neofaszyzmowi) . UmówiliEmy si# przy Pa&acu
Kultury i Nauki. Stowarzyszenie nie ma biura. Cz#Eciowo z braku funduszy, a cz#Eciowo z
obawy przed atakami przemocy grup przeciwko, którym skierowana jest dzia&alnoE=
stowarzyszenia.
Jacek Pulski pokaza& mi fotografie z meczów polskiej ligii pi&ki no"nej, z ostatnich dwóch lat,
gdzie cz#sto pojawia&y si# neonazistowskie symbole. Na jednym ze zdj#=, widnia& banner
Bia&y Legion, z nies&awnymi skinheadami z Legii Warszawa. Najbardziej zatrwa"aj ce by&o
jednak zdj#cie z meczu ni"szej ligii, gdzie fani zespo&u utworzyli ludzk swastyk#.
Potem Jacek Pulski opowiedzia& mi histori#, czarnego zawodnika. By& on hospitalizowany z
powodu obra"eJ jakich dozna&, tylko dlatego, "e kibice trzecioligowego klubu nie chcieli, w
swojej dru"ynie czarnoskórego obywatela Karaibów. Dowiedzia&em si# tak"e, "e z powodu
mojej br zowej skóry, nie by&bym bezpieczny na dwóch lub trzech boiskach w Polsce. Mimo
to zosta&em mi&o powitany w Legii. By&y jednak miejsca gdzie odradzano mi chodzenie przez
wzgl d na kolor mojej skóry.
Spotka&em si# z Dixonem Choto obywatelem Zimbabwe, który gra dla Legii. Przed
spotkaniem z nim obserwowa&em trening Czarnych Koszul. By& to typowy trening ludzi o
ró"nych kolorach skóry zjednoczonych przez pi&k# no"n . Kiedy jednak, przechadzaliEmy si#
po stadionie, Dixon wskaza& mi miejsca, gdzie cz&onkowie jego rodziny nie zostali mile
przyj#ci przez to, "e s czarni. Na meczach zdarza&o si#, "e by& obrzucany np. bananami.
Kiedy próbowa& reagowa= na takie zaczepki w czasie gry - zostawa& dyscyplinarnie ukarany.
Poszed&em na mecz Legii Warszawa na Stadion przy ul. Kazienkowskiej. Niektórzy kibice
sugerowali mi, "ebym sobie poszed& bo mo"e sta= mi si# krzywda.
Co to wszystko znaczy dla organizacji Mistrzostw Euro 2012 w Polsce? Dixon powiedzia& mi
szczerze, "e Polska nie jest gotowa na taki krok. Pulski ze Stowarzyszenia Nigdy Wi#cej
zgodzi& si# z t opini . PodkreEli& jednak, "e by= mo"e turniej naEwietli problem rasizmu i w
ten sposób Polska otrzyma pomoc do jego rozwi zania. Organizatorzy Euro przyznaj , "e
problem istnieje na poziomie ligowym, ale jednoczeEnie twierdz , "e kibice narodowej
dru"yny nie wykazuj rasistowskich zachowaJ. Organizatorzy s przekonani, "e Euro 2012
przebiegnie bez incydentów.
Polska potrzebuje ogromnych nak&adów finansowych, aby by= gotowa na Euro 2012. Media
ju" podnosz g&os obawy, czy wszystko b#dzie gotowe na czas. Ale wykorzenienie tak
g&#boko zadomowionego rasizmu mo"e si# okaza= trudniejsze ni" budowa stadionów.
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