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W kolejnym, szóstym ju¿ sezonie dzia-
³alnoœci FARE zorganizowa³ ponad
700 inicjatyw w 35 ró¿nych kra-

jach. W tym roku by³a to wyj¹tkowo du¿a licz-
ba, gdy¿ akcj¹ objêto tak¿e Europê Wschod-
ni¹ i Centraln¹, w tym kraje by³ego Zwi¹zku
Radzieckiego (dzia³ania, w których koordynu-
je z powodzeniem Stowarzyszenie „NIGDY
WIECEJ” – polski oddzia³ FARE) oraz Ba³kany,
gdzie aktywiœci, fani, kluby, zrzeszenia, mniej-
szoœci narodowe oraz grupy m³odzie¿owe
przy³¹czy³y siê do wspólnej sprawy.

Zw³aszcza spore zaanga¿owanie ze strony
wschodnioeuropejskiej ludnoœci romskiej by³o
wielk¹ zachêt¹ i bodŸcem do dzia³ania. Przy-
k³adem mo¿e byæ wspó³praca miêdzy Organi-
zacj¹ Praw Cz³owieka im. Mahatmy Gandhie-
go (Mahatma Gandhi Human Rights Organisa-
tion), uznan¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ z Wê-
gier prowadzon¹ przez mniejszoœci narodowe

pomagaj¹ce uchodŸcom i azylantom, oraz klu-
bami pi³karskimi o tradycyjnie skrajnie prawi-
cowej publice, które zdecydowa³y siê przeciw-
stawiæ swym w³asnym fanom.

Tradycyjnie bardzo silnym regionem anty-
rasistowskich akcji pi³karskich na mapie tej
czêœci Europy by³a Polska, w której Stowarzy-
szenie „NIGDY WIECEJ” organizowa³o ze swy-
mi partnerami liczne akcje w ca³ym kraju oraz
ogólnopolsk¹ kampaniê medialn¹.

Coraz wiêcej kibiców organizuje siê obec-
nie w walce z rasizmem. W Hiszpanii, gdzie
jeszcze w poprzednim sezonie rasistowskie
wybryki na stadionach trafia³y na pierwsze stro-
ny gazet z ca³ego œwiata, teraz grupy Ultrasów
po raz pierwszy zdecydowa³y siê na rozpoczê-
cie szeroko zakrojonej wspó³pracy. Tak¿e fran-
cuska antyrasistowska organizacja sportowa
Réseau Supporter de Resistance Antiraciste wy-
kaza³a siê wielk¹ aktywnoœci¹.

Tydzieñ Akcji Futbol Przeciwko Rasizmowi
w Europie – paŸdziernik 2005

Kolejny Tydzieñ Akcji antyrasistowskiej sieci Futbol Przeciwko Rasizmowi
w Europie (Football Against Racism In Europe – FARE) zjednoczy³ euro-
pejsk¹ pi³kê podczas wyj¹tkowo udanych siedmiu dni walki z rasizmem
i dyskryminacj¹.

Natomiast nie-
mieccy fani Werde-
ru Brema, Hannove-
ru 96, Schalke 04,
1860 Monachium czy Fortuny Düsseldorf in-
tensywnie przygotowali siê ju¿ do akcji pod-
czas meczów planowanych w tych miastach
w trakcie czerwcowych mistrzostw œwiata. We
W³oszech grupy Ultrasów oraz wszystkie ligi
rozgrywkowe z ca³ego kraju organizowa³y an-
tyfaszystowskie spotkania.

Czo³owe gwiazdy europejskiego futbolu
wyst¹pi³y przeciwko rasizmowi, kiedy ich klu-
by przygotowywa³y siê do kolejnych meczów
w Lidze Mistrzów UEFA. Podczas rozgrywek
pierwszoligowych UEFA prowadzi³a te¿ w ra-
mach Tygodnia Akcji FARE kampaniê „Razem
Przeciwko Rasizmowi!”.

„Razem Przeciwko Rasizmowi!” to tak¿e
has³o przewodnie akcji przeciwko ksenofobii
i dyskryminacji w futbolu odbywaj¹cych siê
podczas ka¿dego pierwszo- i drugoligowego
meczu austriackiej pi³ki. Wa¿nym elementem
tegorocznego Tygodnia Akcji by³o te¿ du¿e
zaanga¿owanie organizacji i klubów pi³kar-
skich ze wschodniej i œrodkowej Europy. W An-
glii i Walii wszystkie 92 zawodowe kluby pi³-
karskie wziê³y udzia³ we wspólnej walce z ra-
sizmem podczas 600 zorganizowanych akcji,
zaœ w Szkocji akcje zorganizowa³y wszystkie
42 zawodowe kluby. Tak¿e w S³owenii wszyst-
kie najwa¿niejsze kluby ligowe nie pozosta³y
bierne. W tym roku po raz pierwszy mogliœmy
te¿ przygl¹daæ siê dzia³aniom na Ukrainie i Bia-
³orusi.
Wiêcej informacji: www.farenet.org
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