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Dziennikarze przeciwko rasizmowi
– docenieni w Sejmie
W przeddzień Międzynarodowego Dnia Walki z Rasizmem wybitni dziennikarze

sportowi, parlamentarzyści oraz zasłużeni sportowcy spotkali się w Sejmie na
ceremonii wręczenia nagród w konkursie „Stop rasizmowi w sporcie” zorganizowanym pod patronatem Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”.

K

onkurs „Stop rasizmowi w sporcie” był adresowany
do profesjonalnych dziennikarzy, którzy w swoich
tekstach i audycjach podejmują problematykę rasizmu i dyskryminacji. Wśród nagrodzonych znaleźli się redaktorzy: Michał Okoński („Tygodnik Powszechny”), Stefan Szczepłek („Rzeczpospolita”) i Przemysław
Iwańczyk (Tok FM). Wyróżnienie otrzymał między innymi
dr Maciej Kozłowski, były ambasador Polski w Izraelu, autor artykułu o wielokulturowej historii Cracovii opublikowanego na łamach magazynu „NIGDY WIĘCEJ” (nr 21). Konkurs odbył się pod auspicjami wicemarszałek Sejmu Elżbiety Radziszewskiej, był współorganizowany przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, sejmową Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce.
Podczas uroczystości, która odbyła się 20 marca 2014
roku – w pierwszą rocznicę śmierci Marcina Kornaka, założyciela Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, dr hab. Rafał
Pankowski przypomniał o jego zasługach i o zainicjowaniu
w 1996 roku kampanii „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”.
Była to pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej kampania przeciwko rasizmowi w sporcie.

Uznanie dla „NIGDY WIĘCEJ” wyraziła marszałkini Elżbieta Radziszewska: „To jedno z najbardziej zasłużonych stowarzyszeń, które walczy z przejawami rasizmu w każdej
postaci”.
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Honorowi goście – wśród nich Małgorzata Niemczyk, mistrzyni Europy
w siatkówce w 2003 roku, a także Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski (krytykowany w przeszłości przez „NIGDY WIĘCEJ” za wypowiedzi o charakterze ksenofobicznym) – potępili akty nietolerancji na stadionach i wyrazili swoje poparcie dla antyrasistowskich
inicjatyw.
Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na potrzebę odbudowania – szczególnie w kontekście zbliżającego się finału Ligi Europy w maju na Stadionie Narodowym w Warszawie – pozytywnej atmosfery wielokulturowości,
jaką udało się stworzyć w trakcie Euro 2012 dzięki kampanii „RESPECT
Diversity”, koordynowanej przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”.

Z okazji Europejskiego Tygodnia Walki
z Dyskryminacją Rasową odbyło się także
wiele lokalnych akcji zorganizowanych we
współpracy z „NIGDY WIĘCEJ”, na przykład
koncert rapera Tau w Pile pod hasłem kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”, antyrasistowski punkt informacyjny na gali nagrody Okulary Równości oraz debata w Warszawie z udziałem przedstawicieli społeczności
afrykańskiej.
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