EUROPEJSKA KOMISJA PRZECIWKO RASIZMOWI I NIETOLERANCJI (ECRI)

Zwalczanie rasizmu
i dyskryminacji rasowej w sporcie
Zalecenie nr 12 dotyczące ogólnej polityki ECRI: Kluczowe tematy
Sport może być silnym narzędziem do
promowania spójności społecznej i ważnych
wartości, takich, jak fair play, wzajemny
szacunek i tolerancja. Jednak czasami jest
także przestrzenią, w której może rozwijać
się rasizm i dyskryminacja rasowa.
Niniejsze Zalecenie dotyczące ogólnej polityki
ma na celu pomóc państwom członkowskim
Rady Europy w zwalczaniu rasizmu i
dyskryminacji rasowej we wszystkich rodzajach
sportu, w tym w sporcie zawodowym,
amatorskim, indywidualnym i drużynowym
oraz w działaniach związanych ze sportem
na terenach sportowych, a także poza nimi.

KLUCZOWY PRZEKAZ

WYBRANE ZALECENIA
1. Przyjąć i implementować prawo
antydyskryminacyjne zapewniające dostęp do
sportu dla wszystkich i penalizujące działania
rasistowskie.
►► Zainicjować odpowiednie i skuteczne środki w zakresie

prawa i polityki działania, w tym przyjąć adekwatne przepisy antydyskryminacyjne w celu zapobieżenia dyskryminacji w dostępie do sportu oraz programy integracyjne,
które promują dostęp do sportu dla dzieci pochodzących
z mniejszości.

►► Doprowadzić

do ponoszenia odpowiedzialności przez
kluby i federacje sportowe za działania rasistowskie popełnione podczas wydarzeń sportowych.

2. Budować koalicje przeciwko rasizmowi w
sporcie.

Państwa członkowskie powinny zapewnić i zachęcać do
zapewnienia równych szans w dostępie do sportu dla wszystkich oraz zwalczać rasizm i dyskryminację rasową w sporcie.

►► Przyjąć krajowe ramowe porozumienie określające zada-

Państwa członkowskie powinny budować koalicje przeciwko rasizmowi w sporcie i przewodzić im, zapraszając do
udziału władze lokalne, federacje sportowe i kluby, sportowców, trenerów, sędziów, grupy kibiców, grupy reprezentujące
mniejszości, organizacje pozarządowe i media.

macyjnych związanych ze sportem, które by przyciągnęły
ludzi pochodzących z różnych środowisk.

■

■

■

nia i odpowiedzialność każdego podmiotu.

►► Zaprosić władze lokalne do zorganizowania działań infor-

►► Zaprosić

federacje i kluby sportowe do podjęcia środków mających na celu przyciągnięcie kibiców z różnych
środowisk mniejszościowych do wydarzeń sportowych.

►► Przypomnieć sportowcom i trenerom, by powstrzymywali

się od zachowań rasistowskich w każdych okolicznościach.

►► Zachęcać

organizacje kibiców do przyjmowania kart
kibiców zawierających klauzule antyrasistowskie.

►►►

http://www.coe.int/ecri

►► Zachęcać

sponsorów i przemysł reklamowy do unikania pokazywania stereotypowych obrazów sportowców
pochodzących z mniejszości.

►► Promować

wymianę dobrych praktyk poprzez ufundowanie nagrody za walkę z rasizmem i dyskryminacją
rasową w sporcie.

3. Szkolić Policję w zakresie identyfikacji
incydentów rasistowskich w sporcie i radzenia
sobie z nimi.
►► Wymagać od lokalnych władz zapewnienia właściwego

szkolenia Policji w zakresie radzenia sobie z incydentami
rasistowskimi na terenach sportowych i poza nimi.

►► Wymagać, by Policja wraz z personelem ochrony organi-

zatorów wydarzeń sportowych przyjęli wspólne strategie
w zakresie radzenia sobie z incydentami rasistowskimi.

4. Podnosić świadomość na temat rasizmu
i dyskryminacji rasowej w sporcie.
►► Organizować

na dużą skalę i finansować podnoszące
świadomość kampanie antyrasistowskie w sporcie na
wszystkich poziomach angażujących wszystkie właściwe
podmioty.

ECRI – PRZYDATNE LINKI
Zalecenie nr 12 dotyczące ogólnej polityki ECRI
Zwalczanie rasizmu i dyskryminacji rasowej w
sporcie
http://hudoc.ecri.coe.int/
eng?i=REC-12-2009-005-POL
Zrewidowane Zalecenie nr 2 dotyczące ogólnej
polityki ECRI Organy do spraw równości na rzecz
zwalczania rasizmu i nietolerancji na poziomie
krajowym
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC02rev-2018-006-ENG
Zalecenie nr 11 dotyczące ogólnej polityki ECRI
Zwalczanie rasizmu i dyskryminacji rasowej w
policji
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-11-2007-039POL
Europejska Karta Sportu
https://rm.coe.int/16804c9dbb
Europejska konwencja w sprawie przemocy i
ekscesów widzów w czasie imprez sportowych
https://rm.coe.int/168007a086

►► Zapewnić finansowanie działalności społecznej, eduka-

cyjnej i informacyjnej organizacji pozarządowych działających w sferze zwalczania rasizmu i dyskryminacji
rasowej w sporcie.

►► Zachęcać media do informowania o incydentach rasistow-

skich mających miejsce w trakcie wydarzeń sportowych
i rozpowszechniać informacje o sankcjach ponoszonych
przez ich sprawców.

http://www.coe.int/ecri

„Istnieją przekonujące dowody na to, że rasizm
i dyskryminacja rasowa w sporcie wykraczają
poza indywidualne lub zbiorowe zachowania
fanów lub odosobnione przypadki rasistowskich
gestów, czy uwag, czynionych przez np.
sportowców, trenerów, czy managerów klubów.
W rzeczywistości rasizm instytucjonalny
funkcjonuje również w sferze sportu.”
„Inicjatywy w zakresie zwalczania rasizmu
w sporcie często koncentrują się głównie na
zachowaniach kibiców, w szczególności na
chuligaństwie, nawet jeśli nie wszyscy chuligani,
czy członkowie klubu kibica są rasistami.
Ważne jest, aby przyznać, że akty rasistowskie
są również popełniane przez sportowców,
trenerów i innych pracowników sektora
sportowego, a także przez zwykłych kibiców.”
Memorandum wyjaśniające do Zalecenia
nr 12 dotyczącego ogólnej polityki ECRI
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►►►

FAKTY I USTALENIA

