Jesteśmy wzorem dla Greków i Niemców

O

d 8 do 12 stycznia 2014 roku przedstawiciele Stowarzyszenia „NIGDY
WIĘCEJ” przeprowadzili w Grecji i w Niemczech prelekcje na temat antyrasistowskich kampanii społecznych prowadzonych w ostatnich latach w Polsce.

S

łuchaczami byli między innymi przedstawiciele organizacji pozarządowych i dziennikarze
w Grecji oraz kibice, koordynatorzy projektów sportowych i działacze piłkarscy w Niemczech. „Dla antyrasistowskich kampanii społecznych nie ma granic. Podejmowane w Polsce działania edukacyjne, których celem jest eliminacja ksenofobii
ze stadionów, są poza granicami naszego kraju uważane
za cenną inspirację. Dzięki wymianie dobrych praktyk na
poziomie europejskim możemy także skuteczniej walczyć
z rasizmem w Polsce” – powiedział Jacek Purski, przedstawiciel Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, który prowadził warsztaty edukacyjne w Atenach i Frankfurcie.
Celem seminarium „Powiedz nie rasizmowi”, które odbyło się 9 stycznia 2014 roku w Atenach, było wdrożenie programu pilotażowego wzorowanego między
innymi na kampanii „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”.
Kampania będzie miała na celu zwalczanie rasizmu w sporcie poprzez działania edukacyjne prowadzone w szkołach, z udziałem lokalnych sportowców. Problem dyskryminacji w sporcie oraz obecności ugrupowań neofaszystowskich, na przykład Złotego Świtu, na stadionach w Grecji w ostatnich latach narasta. Polska prezentacja dotyczyła doświadczeń zgromadzonych w trakcie realizacji Programu Odpowiedzialności Społecznej
UEFA Euro 2012 „RESPECT Diversity”. Pozostałymi prelegentami byli Ged Grebby, koordynator brytyjskiej
kampanii „Show Racism the Red Card” oraz Trygve
Augestad będący przedstawicielem organizacji Norwegian People’s Aid, także prowadzącej w Norwegii kampanię antyrasistowską na stadionach. Wśród słuchaczy
byli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Pracy Grecji, Zawodowej Ligi Piłkarskiej, szefowie Związku Zawodowego Piłkarzy i Koszykarzy oraz dziennikarze z miejscowych mediów. Wszystkie prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem, a w części praktycznej spotkania zaplanowano wspólne działania zmierzające do powstania międzyorganizacyjnej kampanii
społecznej przeciw rasizmowi w greckiej piłce nożnej.

dzy innymi Gerald Asamoah – słynny piłkarz, były reprezentant Niemiec1, wyjątkowo zasłużony dla promocji tolerancji
w sporcie, zwłaszcza na arenach piłkarskich. Obecny był
także Wolfgang Niersbach – szef Niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Patronem imprezy natomiast został Willi Lemke, doradca Sekretarza Generalnego ONZ do spraw Sportu, Rozwoju i Pokoju. Przyczyną konferencji, która odbyła
się w dniach 10-12 stycznia 2014 roku, było dziesięciolecie
Projektu „Nie Wieder!” (tłum. Nigdy więcej). Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie w niemieckim futbolu, którego celem
jest eliminacja ze stadionów tendencji nacjonalistycznych
i antysemickich oraz promocja pozytywnych wzorców kibicowania. Projekt skupia kibiców, kluby sportowe oraz organizacje pozarządowe z całych Niemiec. Imprezie towarzyszyły koncerty, zwiedzanie stadionu miejscowego klubu – Eintracht Frankfurt oraz spotkania z osobami, które przeżyły
Holokaust. Ich historie zostały z uwagą wysłuchane przez
licznie zgromadzonych kibiców z całych Niemiec.
Pozostaje mieć nadzieję, że kiedyś także w Polsce pamięć
o Holokauście wśród kibiców piłkarskich będzie ważnym elementem ich społecznej aktywności, a szacunek dla ofiar Zagłady równie istotny, jak obecnie powszechna w tym środowisku celebracja powstań, rocznic i świąt narodowych.
JP
PRZYPISY
1

Pierwszym czarnoskórym reprezentantem Niemiec był Erwin Kostedde, który rozegrał w jej barwach trzy spotkania w latach 1974
i 1975 – dop. red.

W

e Frankfurcie nad Menem przedstawiciel Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” prowadził warsztaty
na temat przeciwdziałania rasizmowi na polskich stadionach. Aż trzy prezentacje, które odbyły się w miejscowym kompleksie sportowym Niemieckiego Związku Piłki Nożnej, dotyczyły Polski i zostały bardzo ciepło
przyjęte przez licznie zgromadzonych słuchaczy (ponad 200 osób). Wśród zaproszonych gości byli mię-
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