IRKÇILIĞA VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMİSYONU (ECRI)

Sporda Irkçılıkla ve Irk
Ayrımcılığıyla Mücadele
12 No.lu Genel Politika Tavsiye Kararı: Ana Başlıklar
Spor, sosyal kaynaşma ve ‘fair play’,
karşılıklı saygı ve hoşgörü gibi önemli
değerlerin yaygınlaştırılması için güçlü
bir vasıta olabilir. Ancak spor bazen
ırkçılığın ve ırk ayrımcılığının yeşerip
serpilebileceği bir alan da olabilmektedir.
Bu Genel Politika Tavsiye Kararıyla, Avrupa
Konseyine üye devletlere, profesyonel ve
amatör spor, bireysel ve takım sporlarının
yanı sıra, spor alanlarındaki ve dışındaki,
sporla ilgili bütün faaliyetlerde, ırkçılıkla
ve ırk ayrımcılığıyla mücadelelerinde
yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

SEÇİLMİŞ TAVSİYE KARARLARI
1. Herkesin spora erişimini sağlayacak ve ırkçı
eylemleri cezalandıracak ayrımcılık karşıtı
mevzuatın kabul edilmesi ve uygulanması
►► Spora erişimde ayrımcılığı önlemek üzere yeterli ayrımcılık

karşıtı yasaların kabulü dahil olmak üzere, uygun ve etkili
yasal tedbirler ve politikalar geliştirecek ve azınlık ailelerinden gelen çocukların spora erişimini yaygınlaştıracak
entegrasyon programları oluşturmak;

►► Spor olaylarında meydana gelen ırkçı eylemler için spor

kulüplerini ve federasyonlarını sorumlu tutmak.

2. Sporda ırkçılığa karşı işbirliği ortaklıkları
oluşturmak.
►► Her bir aktörün görev ve sorumluluğunu özetleyen, ulusal

TEMEL MESAJLAR
Üye devletler, herkesin spora erişimi için fırsat eşitliği
sağlamalı ve fırsat eşitliğini teşvik etmeli ve de ırk ayrımcılığıyla
mücadele etmelidir.
■

Üye devletler, sporda ırkçılığa karşı işbirliği ortaklıkları
oluşturmalı ve bunlara liderlik etmeli, söz konusu ortaklıklara
yerel yönetimlerden katılımcıları, spor federasyonlarını ve
kulüpleri, sporcuları, koçları, hakemleri, taraftar gruplarını,
azınlık temsilcisi gruplarını, STK’ları ve medyayı davet etmelidir.
■

bir çerçeve anlaşmayı kabul etmek;

►► Yerel

yönetimleri, farklı çevrelerden gelen insanları bir
araya getirerek, sporla ilgili sosyal destek faaliyetleri düzenlemeye davet etmek;

►► Spor

federasyonlarını ve spor kulüplerini, çeşitli azınlık
çevrelerinden gelen taraftarları spor etkinliklerine cezbedecek tedbirler almaya davet etmek;

►► Sporcuları

ve koçları, her türlü şartta ırkçı davranışlarda
bulunmama konusunda uyarmak;

►► Taraftar kuruluşlarını, ırkçılık karşıtı hükümler içeren taraf-

tar bildirgeleri benimsemeye teşvik etmek;

►► Sponsorları ve reklamcılık sektörünü azınlık gruplarından

gelen sporcularla ilgili önyargılı bir izlenim yaratmaktan
kaçınmaya teşvik etmek;

►► Sporda ırkçılıkla ve ırk ayrımcılığıyla mücadele için bir iyi

uygulamalar ödülü oluşturmak suretiyle iyi uygulamaların
paylaşılmasını desteklemek.

►►►

http://www.coe.int/ecri

3. Sporda ırkçılık olaylarını tespit etmek ve
bunlarla baş etmek üzere polisi eğitmek.
►► Spor alanlarında ve dışında ırkçılık vakalarıyla baş etmeleri

için, yerel yönetimlerin yerel emniyet güçlerine yeterli
eğitim vermesini talep etmek.

►► Polisin

ırkçılık olaylarıyla baş etmek üzere, spor etkinliklerini düzenleyen kuruluşların güvenlik personeliyle
birlikte ortak stratejiler benimsemesini talep etmek.

4. Sporda ırkçılık ve ırk ayrımcılığı
konusunda farkındalığı artırmak.
►► İlgili

tüm aktörleri dahil ederek, her düzeyde spor
olaylarında ırkçılık karşıtı büyük çaplı farkındalık artırıcı
kampanyalar düzenlemek ve bunları finanse etmek.

►► Sporda ırkçılıkla ve ırk ayrımcılığıyla mücadele alanında

aktif STK’lara sosyal, eğitsel ve bilgilendirme faaliyetleri
için fon sağlamak.

►► Medyayı spor etkinlikleri esnasında meydana gelen ırkçı

olaylarla ilgili haber yapmaya ve ırkçılık suçu işleyenlere
karşı uygulanan yaptırımları duyurmaya teşvik etmek.

ECRI – FAYDALI LINKLER
ECRI’nin Spor alanında ırkçılıkla ve ırk ayrımcılığıyla
mücadeleye dair 12 No.lu Genel Politika Tavsiye
Kararı
http://hudoc.ecri.coe.int/
eng?i=REC-12-2009-005-ENG
ECRI’nin Eşitlik kurumlarıyla ilgili gözden geçirilmiş
2 No.lu Genel Politika Tavsiye Kararı
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC02rev-2018-006-ENG
ECRI’nin Polis faaliyetlerinde ırkçılıkla ve ırk
ayrımcılığıyla mücadeleye dair 11 No.lu Genel
Politika Tavsiye Kararı
http://hudoc.ecri.coe.int/
eng?i=REC-11-2007-039-ENG
Avrupa Spor Şartı
https://rm.coe.int/16804c9dbb
Spor Karşılaşmalarında İzleyicilerin Şiddet İçeren ve
Yanlış Davranışlarına dair Avrupa Sözleşmesi
https://rm.coe.int/168007a086

OLGULAR VE BULGULAR

►►►

http://www.coe.int/ecri

Prems 162218 – TUR

“Sporda ırkçılığın ve ırk ayrımcılığının,
taraftarların bireysel veya toplu davranışlarının
veya örneğin sporcuların, koçların veya kulüp
yöneticilerinin münferit ırkçı davranışlarının
ve sözlerinin daha da ilerisine gittiğine dair
inandırıcı kanıtlar mevcuttur. Hatta, kurumsal
ırkçılık, spor alanında da faaliyet göstermektedir.”
“Sporda ırkçılıkla mücadele girişimleri
çoğu kez esas olarak taraftar davranışları
ve özellikle de – bütün holiganların veya
radikal taraftar gruplarının üyeleri mutlaka
ırkçı olmasalar da – holiganlık üzerinde
odaklanmıştır. Irkçı eylemlerin sıradan
taraftarların yanı sıra, aynı zamanda sporcular,
koçlar ve diğer spor personeli tarafından
gerçekleştirildiğini bilmek de önemlidir.”
ECRI’nin 12 No.lu Genel Politika Tavsiye
Kararının Açıklayıcı Notu

