
Podstawowym założeniem konferencji
 było wypracowanie wspólnego spo-
 sobu na poprawienie bezpieczeń-

stwa na imprezach sportowych, a przede 
wszystkim na meczach piłkarskich. W tym 
celu zorganizowano kilka grup roboczych 
złożonych z ekspertów w danych dziedzi-
nach, a także z przedstawicieli UEFA, Ko-
misji Europejskiej, narodowych związków 
sportowych czy przedstawicieli poszcze-
gólnych ministerstw.

Przed grupą zajmującą się problematy-
ką antydyskryminacyjną postawiono szereg 
niełatwych pytań, na które wspólnie stara-
liśmy się odpowiedzieć. Pytania dotyczy-
ły między innymi tzw. Fan Ambasad – pro-
jektów społecznych tworzonych przez i dla 
kibiców. Zastanawialiśmy się  nad ich rolą, 

założeniami edukacyjnymi czy for-
mami dotarcia do grup potencjalnie 
niebezpiecznych. Jak ograniczać 
prewencje czy monitoring stadio-
nowy, zastępując je skuteczną edu-
kacją i pracą społeczną? Gorącą 
dyskusję wywołało pytanie o zaan-
gażowanie poszczególnych orga-
nizacji (związków piłkarskich, po-
licji, organizacji pozarządowych, 
klubów) w skuteczną walkę z ra-
sizmem oraz kwestia antyrasistow-
skiego  zaangażowania samych ki-
biców i możliwych form ich ak-
tywności. Przeplatały się tematy 
bardzo skomplikowane, jak np.: 
udział grup przestępczych w życiu 
stadionu czy zagrożenia związane 
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z międzynarodowymi grupami terrorystycz-
nymi. Odbyła się też ciekawa dyskusja na 
temat zaangażowania w walkę z rasizmem 
lokalnych grup mniejszości etnicznych czy 
wyznaniowych. Przy tej okazji często pod-
kreślano znaczenie sportu w budowaniu 
porozumienia między mniejszościami oraz
w budowie społeczeństwa wielokulturowe-
go. Tu, trzeba przyznać, pozytywna rola pił-
ki nożnej jest niepodważalna.

Wspomniane już na początku wystąpie-
nie polskiego przedstawiciela miało miej-
sce właśnie podczas panelu dyskusyjnego 
„antydyskryminacyjnego” zatytułowanego: 
„Zmiana postaw kibiców i zwalczanie ra-
sizmu”. Prezentacja dotyczyła specyfiki re-
gionu wschodnioeuropejskiego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy. 
Jednak po omówieniu największych bolą-
czek związanych z dyskryminacją w spo-
rcie przedstawiliśmy serię pomysłów na 
skuteczne zwalczanie patologii społecz-
nej, jaką jest rasizm na stadionach. W tym 
celu zaprezentowaliśmy w imieniu Polskie-
go Związku Piłki Nożnej „Program zwal-
czania rasizmu na obiektach sportowych 
– «Wykopmy Rasizm ze Stadionów» – Dro-
ga do UEFA Euro 2012”. Nasz program za-
wiera wiele pomysłów dotyczących efek-
tywnej promocji tolerancji na arenach spor-

towych i  jednocześnie stanowi odpowiedź 
wobec oczekiwań UEFA względem organi-
zatorów Mistrzostw Europy. Do podstawo-
wych założeń programu antyrasistowskiego 
zaprezentowanego podczas konferencji na-
leżą m.in.:  
§ produkcja i dystrybucja plakatu repre-

zentacji Polski w piłce nożnej przy oka-
zji największych imprez piłkarskich, np. 
Mistrzostw Świata w RPA,

§ zorganizowanie i przeprowadzenie „Pu-
charu Narodów” w miastach, w których 
odbędą się mecze UEFA Euro 2012. Ma 
to być turniej z udziałem piłkarzy repre-
zentujących różne mniejszości narodo-
we zamieszkujące Polskę, 

§ produkcja materiałów informacyjnych, 
broszur oraz ulotek z przeznaczeniem 
do dystrybucji wśród przedstawicieli 
szeroko pojętej społeczności piłkarskiej 
(kibiców, piłkarzy, trenerów, działaczy 
sportowych, dziennikarzy etc.) oraz pla-
cówek pedagogicznych i wychowaw-
czych, 

§ turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży 
organizowane przede wszystkim w mniej-
szych społecznościach lokalnych, 

§ zaplanowanie i przeprowadzenie akcji 
antyrasistowskich podczas meczów re-
prezentacji Polski, 

§ udział całej piłkarskiej pierwszej ligi pol-
skiej w corocznym „Tygodniu Akcji” po-
wadzonym przez FARE, 

§ prowadzenie zajęć edukacyjnych dla 
sędziów, działaczy piłkarskich, piłka-
rzy oraz przedstawicieli ds. bezpie-
czeństwa w całej Polsce, w kontekście 
rozgrywek ligowych oraz samych Mi-
strzostw Europy, 

§ wypracowanie do końca 2011 roku 
Wspólnego Programu Działań Anty-
rasistowskich EURO 2012 z udziałem 
PZPN, Spółki PL 2012, Stowarzyszenia 
„NIGDY WIĘCEJ”, UEFA, FARE.

Opisane założenia programu spotka-
ły się na konferencji ze sporym zaintereso-
waniem. UEFA prowadzi w kilkunastu kra-
jach europejskich kampanie antyrasistow-
skie, przeważnie we współpracy z Football 
Against Racism in Europe, jednak polski pro-
gram wyróżnia się na tym tle pomysłowością 
i różnorodnością. Także Michel Platini pod-
czas swojego przemówienia podsumowują-
cego konferencję wielokrotnie odnosił się do 
kwestii rasizmu, podkreślając potrzebę zwal-
czania go zarówno na trybunach, jak i wśród 
samych zawodników. Trzeba przyznać, iż za 
jego kadencji tematyka antyrasistowska jest 
często podnoszona przez przedstawicieli 
najwyższych władz piłkarskich w Europie. n
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