EURÓPSKA KOMISIA PROTI RASIZMU A INTOLERANCII (ECRI)

Boj proti rasizmu a rasovej
diskriminácii v oblasti športu
Všeobecné politické odporúčanie ECRI č. 12: Kľúčové Témy
Šport môže byť účinným nástrojom na
podporu sociálnej súdržnosti a dôležitých
hodnôt, ako sú fair play, vzájomná úcta a
tolerancia. Niekedy je to však aj oblasť, kde sa
môže dariť rasizmu a rasovej diskriminácii.
Cieľom tohto všeobecného politického
odporúčania je pomôcť členským štátom
Rady Európy bojovať proti rasizmu a rasovej
diskriminácii vo všetkých druhoch športu,
vrátane profesionálneho a amatérskeho
športu, individuálnych a tímových športov,
ako aj vo všetkých aktivitách súvisiacich so
športom na športoviskách aj mimo nich..

VYBRANÉ ODPORÚČANIA
1. Prijať a uplatňovať antidiskriminačné právne
predpisy zabezpečujúce prístup k športu pre
všetkých a ustanovujúce trestný postih za
rasistické činy.
►► Navrhnúť

vhodné a účinné právne a politické opatrenia vrátane primeraných antidiskriminačných právnych
predpisov na predchádzanie diskriminácii v prístupe k
športu a integračných programov na podporu prístupu
detí z menšinového prostredia k športu.

►► Požadovať, aby športové kluby a federácie niesli zodpo-

vednosť za rasistické činy spáchané počas športových
podujatí.

2. Budovať koalície proti rasizmu v športe.
KĽÚČOVÉ POSOLSTVO

►► Prijať

národnú rámcovú dohodu, ktorou sa vymedzujú
úlohy a povinnosti jednotlivých aktérov.

Členské štáty by mali zabezpečiť a podporovať rovnaké
príležitosti prístupu k športu pre všetkých a bojovať proti
rasizmu a rasovej diskriminácii v športe.

►► Vyzvať miestne orgány, aby organizovali športovo zame-

Členské štáty by mali budovať a viesť koalície proti rasizmu
v športe a na účasť v nich nabádať miestne orgány, športové
federácie a kluby, športovcov, trénerov, rozhodcov, skupiny
fanúšikov, skupiny zástupcov menšín, mimovládne organizácie
a médiá.

►► Vyzvať

■

■

rané osvetové aktivity, v ktorých by sa stretávali osoby z
rôznych prostredí.
športové federácie a športové kluby, aby prijali
opatrenia na pritiahnutie priaznivcov z rôznych menšinových prostredí na športové podujatia.

►► Pripomínať športovcom a trénerom, že sa v každej situácii

musia zdržať rasistických prejavov.

►► Nabádať organizácie fanúšikov, aby prijali charty fanúšikov

obsahujúce protirasistické ustanovenia.

►► Nabádať sponzorov a reklamný priemysel, aby sa vyhýbali

stereotypnému zobrazovaniu športovcov z menšinových
prostredí.

►►►

http://www.coe.int/ecri

►► Podporovať výmenu osvedčených postupov prostredníc-

tvom udeľovania ceny za dobrú prax v boji proti rasizmu
a rasovej diskriminácii v športe.

3. Zabezpečiť výcvik príslušníkov polície
v oblasti identifikácie a riešenia rasistických
incidentov v športe.
►► Požadovať, aby miestne orgány poskytli polícii na miestnej

úrovni primeraný výcvik na riešenie rasistických incidentov
na športoviskách a mimo nich.

►► Požadovať prijatie spoločnej stratégie polície a bezpeč-

nostných služieb usporiadateľov športových podujatí
zameranej na riešenie rasistických incidentov.

4. Zvýšiť povedomie o rasizme a rasovej
diskriminácii v športe.
►► Organizovať a financovať rozsiahle kampane na zvýšenie

povedomia o rasizme v športe na všetkých úrovniach, v
súčinnosti so všetkými relevantnými aktérmi.

►► Poskytnúť finančné prostriedky na sociálne, vzdelávacie

a informačné aktivity mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti boja proti rasizmu a rasovej diskriminácii
v športe.

►► Nabádať

médiá, aby informovali o rasistických incidentoch vyskytujúcich sa počas športových podujatí, a aby
zverejňovali tresty uložené páchateľom rasovo motivovaných činov.

ECRI – UŽITOČNÉ ODKAZY
ECRI General Policy Recommendation No. 12
Combating racism and racial discrimination in
the field of sport (Všeobecné politické odporúčanie
ECRI č. 12 – Boj proti rasizmu a rasovej diskriminácii v
oblasti športu)
http://hudoc.ecri.coe.int/
eng?i=REC-12-2009-005-ENG
ECRI revised General Policy Recommendation No. 2
Equality Bodies to combat racism and intolerance
at national level (Všeobecné politické odporúčanie
ECRI č. 2 – Orgány pre rovnosť v boji proti rasizmu a
intolerancii na národnej úrovni)
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC02rev-2018-006-ENG
ECRI General Policy Recommendation No. 11
Combating racism and racial discrimination in
policing (Všeobecné politické odporúčanie ECRI č. 11 –
Boj proti rasizmu a rasovej diskriminácii v práci polície)
http://hudoc.ecri.coe.int/
eng?i=REC-11-2007-039-ENG
European Sports Charter (Európska charta o športe)
https://rm.coe.int/16804c9dbb
European Convention on Spectator Violence and
Misbehaviour at Sports Events (Európsky dohovor
o násilí a neviazanosti divákov počas športových
podujatí) https://rm.coe.int/168007a086

FAKTY A ZISTENIA

►►►

http://www.coe.int/ecri
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„Existujú presvedčivé dôkazy, že rasizmus a
rasová diskriminácia v športe sa neobmedzuje
iba na individuálne alebo kolektívne
prejavy fanúšikov alebo ojedinelé prípady
rasistických gest alebo poznámok napr. zo
strany športovcov, trénerov alebo manažérov
klubov. V skutočnosti sa v oblasti športu
prejavuje aj inštitucionálny rasizmus.“
„Iniciatívy zamerané na boj proti rasizmu v športe
sa často sústreďujú na správanie sa fanúšikov a
najmä na výtržníctvo, hoci nie všetci výtržníci
alebo členovia radikálnych fanúšikovských skupín
musia byť rasisti. Je dôležité uznať, že rasistické
činy páchajú – rovnako ako bežní fanúšikovia – aj
športovci, tréneri alebo iní športoví funkcionári.“
Dôvodová správa k Všeobecnému
politickému odporúčaniu ECRI č. 12

