
Załącznik nr 2

Wybrane inicjatywy przeciwdziałania dyskryminacji na stadionach/w piłce nożnej.

Kampania „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” 
jest skierowana do kibiców, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy sportowych 
i dziennikarzy. Propaguje antyrasistowską postawę wśród fanów. Usuwa ze stadionów 
faszystowską symbolikę i walczy z dyskryminacją.

Po co?
>> aby uodpornić społeczność sportową na ideologię nienawiści rasowej i narodo-

wościowej oraz dyskryminację
>> uwolnić stadiony od faszystowskich i rasistowskich symboli na flagach i transpa-

rentach
>> wyeliminować ze sportowych trybun rasistowskie przyśpiewki, okrzyki i hasła

Jak?
Od 1999 roku członkowie stowarzyszenia współtworzą Futbol Przeciwko Rasizmo-
wi w Europie – Football Against Racism in Europe (FARE). Współpracują z UEFA, FIFA, 
PZPN i innymi przy szkoleniach dla działaczy i sędziów piłkarskich. W swoje działania 
włączają mniejszości narodowe i etniczne.

Więcej: http://www.nigdywiecej.org/o-nas/nasze-inicjatywy/wykopmy-rasizm-ze-
-stadionow

Kampania społeczna „Stand Up Speak Up” została zainicjowana przez francuskie-
go piłkarza Thierry’ego Henry w styczniu 2005 roku. Jej celem jest przeciwdziałanie 
rasizmowi na stadionach piłkarskich. W 2004 roku podczas meczu Anglia - Hiszpania 
w Barcelonie grupa pseudokibiców wznosiła rasistowskie okrzyki, m.in. nazywając 
„małpą” Ashleya Cole i Shauna Wright-Phillipsa. Thierry Henry na galę World Player of 
the Year w grudniu 2004 założył na rękę dwie plastikowe opaski - białą i czarną na znak 
sprzeciwu wobec rasistowskich zachowań. 

„ Rasizm jest jednym z największych problemów środowiska piłkarskiego w całej Eu-
ropie. Ludzie mogą myśleć, że problem zniknął, ale to nieprawda. Gracze na boisku potrze-
bują pomocy wszystkich, by zagłuszyć rasistów i powiedzieć im, że takie działania są nie 
do przyjęcia.”
 ” 

— Thierry Henry, Słowa z kampanii promocyjnej 
      akcji Stand Up Speak Up - styczeń 2005

Polityka włączania i przeciwdziałania nierównościom społecznym w sporcie: Fo-
otball For Everyone/Football For All angielskiego zawiązku piłkarskiego The Foot-
ball Asssociation (w skrócie The FA). 

Za pomocą różnych inicjatyw związek stara się otworzyć dostęp do piłki nożnej wszyst-
kim, niezależnie od wieku, płci, orientacji seksualnej, statusu małżeńskiego, rasy, naro-
dowości, etniczności, koloru, religii lub wyznania, pełno lub niepełnosprawności.
Więcej: http://www.thefa.com/about-football-association/for-all
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