
Týmto incidentom sa dostalo veºa pozornosti od verejnosti a od médií,
ale treba podotknúÈ, Ïe väã‰inou sú dielom malej skupiny fanú‰ikov,

ktorí vyuÏívajú futbalové zápasy, aby prezentovali svoje krajne
pravicové alebo neonacistické názory. Tieto incidenty v‰ak

väã‰inou sú podporované tichým súhlasom zvy‰ku fanú‰ikov
ako aj väã‰inovej populácie.

Ale nie sú to len fanú‰ikovia, ktorí sa takto prezentujú.
Niekedy sú to futbalové osobnosti alebo aj tréneri.
Napríklad v Maìarsku bývalý tréner národného muÏstva
Kalman Meszoly povedal: „Sotva zi‰li zo stromov.“,
keì sa vyjadroval o Afrických hráãoch hrajúcich v
Maìarsku. Takéto prípady len dokazujú, Ïe sú rôzne,
niekedy skryté prejavy ako diskriminácia men‰ín
a imigrantov pri hraní futbalu alebo, aby sa stali
súãasÈou futbalového Ïivota.

Rasistické, antisemitské, alebo islamofóbne
pokriky alebo urážky voči konkrétnemu hráčovi
alebo mužstvu
• 12. marca 2008  na zápase Pohára UEFA medzi 
Zenitom Peterohrad a Olympique de Marseille traja
hráãi ãiernej pleti z muÏstva Marseille boli poãas 
zápasu cieºmi rasistických uráÏok. âasÈ fanú‰ikov 
Zenitu po nich hodila banán a vydávala tzv. „opiãie
zvuky“.

Fyzické násilie voči hráčom s iným etnickým
pôvodom
• V srbskom klube Borac Cakac hráã Boracu, 

Zimbabwãan Mike Tamvaniere, nebol len 
cieºom rasistických uráÏok od vlastných 
neonacistických fanú‰ikov, ale v Apríli 2006 
bol nimi v blízkosti ‰tadióna aj fyzicky 
napadnutý.

Zobrazovanie fašistických, rasistických alebo neonacistických vlajok, symbolov a propagandy
niektorými fanúšikmi
• Na Slovensku 20. apríla 2007 poãas ligového zápasu medzi FC Senec a Slovanom Bratislava hosÈujúci 

fanú‰ikovia Slovana na tribúne rozprestreli obrázok pripomínajúci tvár Adolfa Hitlera spolu s nápisom:
„Alles Gutte Adi“ (V‰etko najlep‰ie, Adi), kde písmeno „S“ bolo nahradené Sig runou. Tento incident

sa odohral v deÀ Hitlerových narodenín. Podobné incidenty sa opakovali v Dánsku a
Rakúsku aj tento rok.

• Poãas kvalifikaãného zápasu na Majstrovstvá Európy 2008 medzi Talianskom
a Chorvátskom vytvorili chorvátski fanú‰ikovia vo svojom sektore ºudskú

svastiku.

Futbal je najroz‰írenej‰í ‰port na svete. Futbal je vá‰eÀ, ktorú zdieºajú
milióny ºudí, bez rozdielu veku, náboÏenstva ãi etnického pôvodu, z futbalu
sa stal ozajstný interkulturálny ‰port - ale aj napriek tomu, futbal stále
kazí problém rasizmu !
Rasizmus vo futbale má rôzne podoby, ãi sú to rasistické pokriky a uráÏky
voãi africkému hráãovi, diskriminácie hráãov na základe etnickej príslu‰nosti
alebo roz‰irovanie rasistickej a neonacistickej propagandy na niektorých

Prejavy a incidenty
Prejavov rasizmu vo futbale je viacero, niektoré je moÏno spoznaÈ ºah‰ie ako iné.
Medzi výraznej‰ie incidenty patria:

a mnoho ìal‰ích, majú jasný anti-
rasistický a antifa‰istický postoj, ktorý
jasne vyjadrujú a podporujú ako na
‰tadióne, tak aj mimo neho, ãi uÏ cez
choreografie ãi iné akcie, zapájaním sa
do anti-rasistických turnajov alebo
podporovaním imigrantov.

Fanú‰ikovia a fanú‰ikovská kultúra sú
dôleÏitou súãasÈou futbalu a je najlep‰ie,
keì sa sami postavia voãi rasizmu vo
futbale a snaÏia sa ho eliminovaÈ na
svojich tribúnach. Títo fanú‰ikovia
slúÏia ako in‰pirácia pre iných
fanú‰ikov po celom svete. Preto je
dôleÏité vytvoriÈ iniciatívu
podporovanú a vedenú zdola,
zaãínajúcu spoluprácou medzi Ultras
skupinami a fanú‰ikmi.

FARE - Futbal
proti Rasizmu v
Európe

FARE – Futbal proti rasizmu
v Európe (Football Against

Racism in Europe) je celoeurópska
sieÈ mimovládnych organizácii, ktorá
bojuje proti diskriminácii vo futbale.
FARE bolo zaloÏené v roku 1997 ako
iniciatíva fanú‰ikov a po 11 rokoch
práce pozostáva z tridsiatich siedmych
národných partnerov, pracujúcich vo
v‰etkých sférach futbalu, s fanú‰ikmi,
hráãmi, miestnymi komunitami, ako aj
s klubmi a futbalovými zväzmi, ktoré
pracujú proti diskriminácii vo futbale.
SieÈ FARE zastre‰uje rôzne projekty
ako:

„Vykopnime Rasizmus zo
Štadiónov“ v Poľsku
To je slogan kampane poºskej asociácie
„Nidgy Wiecej“ (Nikdy Viacej), ktorá
je partnerom FARE a aj siete UNITED,
zameraná na podporu anti-rasizmu a
na boj proti rasizmu na poºských
‰tadiónoch. Jednou aktivitou tejto
kampane je monitorovaÈ a bojovaÈ proti
neonacizmu na poºských ‰tadiónoch,
spolupracovaÈ s poºským futbalovým
zväzom, zvý‰iÈ povedomie o tejto
problematike a vytlaãiÈ neonacistov z
poºských futbalových ‰tadiónov.
Dobrým príkladom ich efektívneho
prístupu je akcia na ligovom zápase
medzi Legiou Var‰ava a Widzewom
Lodz, kde hráãi nastúpili na trávnik v
triãkách so sloganom a logom kampane,
a tak podporili boj proti rasizmu v
poºskom futbale. KaÏdý hráã následne
podpísal svoje triãká, ktoré boli neskôr

vydraÏené a výÈaÏok i‰iel na finanãnú
podporu aktivít Nigdy Wiecej.

Druhou ãasÈou ich anti-rasistického
programu je pracovaÈ s rôznymi
fanklubmi a organizáciami a tak
propagovaÈ futbal ako hru pre v‰etkých.
Nigdy Wiecej taktieÏ pracuje na
hudobnom festivale Pryzstanek
Woodskotck, kde organizuje anti-
rasistický futbalový turnaj, ako aj rôzne
workshopy a diskusie.

Spolu s projektom v Poºsku vo
východnej Európe beÏia aj dva ìal‰ie
projekty. Jeden z nich na Slovensku –
Futbal nás spája (futbal.rasizmus.sk),
ktorý je primárne zameraný na
vylúãenie rómskej komunity a pouÏíva
futbal ako nástroj na zbliÏovanie
rómskych a nerómskych komunít a na
boj proti stereotypom. Druhý beÏí na
Balkáne – FARE Alpe Adria Balkans
Project, ktorý je zameraný na otázku
silnej xenofóbie a nacionalizmu, prácou
s mládeneckými tímami a futbalovými
klubmi.

FARE Action Week
FARE Action Week je kampaÀ
zameraná na poddporu a zjednotenie
Euróspkej futbalovej komunity, ktorá
je zahrnutá do boja proti rasizmu vo
futbale. Hlavnou my‰lienkou je
podporovaÈ malé grass roots projekty,
zamerané na miestne problémy. V roku
2007 sa do kampane zapojilo  viac ako
190 skupín z celej Európy. Aktivity sú
zamerané na futbal: fanú‰ikovské
choreografie proti rasizmu, priateºský
zápas alebo futbalový turnaj so
zapojením miestnych men‰inových
alebo imigrantských komunít, futbalová
udalosÈ s diskusiou na miestnej ‰kole,
v komunitnom centre, moÏností je veºa.
KaÏdý fanklub, mimovládna
organizácia, alebo hocikto, kto má
nápad a chuÈ bojovaÈ proti rasizmu ãi
uÏ vo futbale, alebo cez futbal, môÏe
podaÈ prihlá‰ku so svojím projektom.
SieÈ FARE sa snaÏí finanãne podporiÈ
ão najviac projektov a taktieÏ zadarmo
poskytuje informaãné a kampaÀové
materiály.

Pár nápadov, čo môžeš urobiť:
• Ak si ãlenom fanklubu alebo ultras 

skupiny, skús poukázaÈ aj na tento
 problém a zapojiÈ svoju skupinu do 

anti-rasistických aktivít.
• Informuj ostatných o incidente, 

najlep‰ie cez (lokálne) média alebo 
cez ãasopis fanklubu ãi bulletin.

• Na ìal‰om fanú‰ikovskom stretnutí
 skús otvoriÈ debatu na tému rasizmus
na tvojom ‰tadióne alebo v‰eobecne
vo futbale a skús zapojiÈ aj ìal‰ích 
fanú‰ikov. MoÏno by sa tvoj fanklub
mohol zúãastniÈ na jednom z anti-
rasistických futbalových turnajoch 
ako: Mondiali Antirazzisti alebo St. 
Pauli Antira.

• Propaguj svoju prácu! Zorganizuj 
malý futbalový zápas medzi fanú‰ikmi
tvojho klubu a miestnou men‰inovou
komunitou.

• Pozvi ãlenov men‰ín do tvojho 
fanklubu, aby sa stali súãasÈou 
futbalového Ïivota na tvojom ‰tadióne.

• Je mnoho spôsobov, tak buì kreatívny
a zapoj ão najviac ºudí.

Rasistické incidenty na ‰tadiónoch, sú
väã‰inou dielom malej skupiny ºudí,
ktorí nerátajú s odporom. Najlep‰ie je
im ukázaÈ, Ïe sú fanú‰ikovia a ºudia,
ktorí takéto veci nebudú na svojom
‰tadióne tolerovaÈ. Tak nebuì ticho,
nech je Èa poãuÈ!

Futbal je naozaj krásna hra, ‰port, ktorý
môÏe hraÈ a vychutnávaÈ si kaÏdý, a
kaÏdý by mal maÈ právo si tento ‰port
uÏívaÈ bez toho, aby bol zastra‰ovaný
rasistami alebo diskriminovaný pri jeho
hraní. Rasizmus niãí futbal pre
v‰etkých: hráãov aj fanú‰ikov, a preto
je hraÈ futbal slobodne, bez strachu a
zastra‰ovania. (NECHAPEM VETE,
NECHYBA TAM NIECO?)

Užitočné stránky
• FARE > www.farenet.org
• Mondiali Antirazzisti
> www.mondialiantirazzisti.org
 • Ukáž Rasizmu červnú Kartu

(Show Racism the Red Card)
> www.TheRedCard.org

• St. Pauli anti-rasistický Turnaj
> www.antira-stpauli.org
 • Vykopni Rasizmus z Futbalu (Kick
Racism Out of Football)  > www.kickitout.org
• Koordinačné Centrum Fan-Projektov
Nemecko > www.kos-fanprojekte.de
• Futbal Spája – Rasizmu Rozdeºuje
(Football Unites - Racism Divides)
> www.furd.org
• Fair Play. Rôzne Farby. Jedna Hra
> www.fairplay.or.at

Mondiali Antirazzisti
Mondialli Antirazzisti alebo Anti-
rasistické majstrovstvá sveta je veºký
päÈdÀový futbalový turnaj, ktorý sa
kaÏdoroãne koná v oblasti Emilia
Romagna, neìaleko Bologne v
Taliansku. Je otvorený v‰etkým
fanklubom, anti-rasistickým
organizáciám, organizáciám imigrantov,
mládeÏníckym organizáciám a
kaÏdému, kto si rád vychutná fair-play
futbal. Turnaj je nesúÈaÏný, keìÏe jeho
my‰lienkou je ºudí zbliÏovaÈ a nie
vytváraÈ rivalitu.
Ale Mondiali nie je len futbalový turnaj.
Je to veºký anti-rasistický festival s
rôznymi aktivitami ako: diskusie,
workshopy, premietania filmov, koncerty
a mnoho ìal‰ích aktivít.
Minulý rok sa na Mondiali zúãastnilo
viac ako 4000 ºudí a viac ako 200
futbalových druÏstiev (muÏských,
Ïenských a zmie‰aných), z viac ako 20-
tich európskych a neeurópskych krajín,
ktorí vytvorili Ïivú a farebnú komunitu.
Monidali je výborným miestom pre
kaÏdého, kto má rad futbal a chce si ho
uÏívaÈ v atmosfére, ktorá nie je brzdená
rasizmom a diskrimináciou.

Rasizmus na
tvojom štadióne?
Čo možno robiť, ak sa
na tvojom štadióne

vyskytne rasistický
incident?

Najlep‰ím ãinom je na tento incident
poukázaÈ, ohlásiÈ ho klubovým
‰truktúram a informovaÈ o Àom iných
ºudí a aj médiá. Aj keì moÏno v tvojej
krajine sa tomuto problému neprikladá
veºký význam, najlep‰ie je informovaÈ
o danom incidente verejnosÈ, poukázaÈ
na to, ão sa skutoãne deje,
a tak otvoriÈ o tomto probléme diskusiu.
Väã‰ina futbalových fanú‰ikov takéto
správanie nepodporuje a veºkú väã‰inu
rasistických incidentov majú na
svedomí malé skupiny ºudí. Väã‰ina
fanú‰ikov vie o týchto incidentoch len
málo, ak vôbec nieão, alebo tieto
incidenty len ticho ignoruje, a tak dáva
takému správaniu súhlas.  Preto je
najlep‰ie zapojiÈ ão najviac ºudí a
upútaÈ na problém pozornosÈ klubu a
aj ostatných fanú‰ikov. Ale neprestaÀ
iba pri tom. Skús pokraãovaÈ v tom, ão
si zaãal, napríklad: zaloÏ fanklub, ktorý
bude vzorom pre ostatných, podporuj
diskusiu na túto tému zapojením ìal‰ích
ºudí alebo buì kreatívny a vymý‰ºaj
nové prístupy a nápady.
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STOP RACISM Fanúšikovia proti
Rasizmu
Fanú‰ikovská kultúra je
veºmi dôleÏitou súãasÈou

kaÏdého ‰portu a ‰peciálne
futbalu. ByÈ fanú‰ik znamená

maÈ vá‰eÀ pre svoj klub, svojich hráãov
a pre futbal ako taký. I keì nie je
jednoduché kategorizovaÈ fanú‰ikov,
môÏeme ich rozdeliÈ do troch
rozdielnych typov fanú‰ikov a
fanú‰ikovských skupín.

Hooligans • Hooligan hnutie sa
sformovalo v ‰esÈdesiatych rokoch
dvadsiateho storoãia v Anglicku a bolo
úzko spojené s prvou vlnou skinheads.
Hooligans (chuligáni) boli tvrdé jadro
fanú‰ikov, známych pre svojej násilné
ãiny a bitky s inými hooligans. Hnutie
hooligans sa postupne roz‰írilo do celej
Európy. Aj keì väã‰ina hooligans
skupín má pravidlo, Ïe vynechávajú
politiku zo svojich bitiek, od
osemdesiatych rokov bolo hlavne vo
východnej Európe mnoho hooligans
zverbovaných z prívrÏencov krajnej
pravice.

Ultras • Európy a aj do iných konãín
sveta. Ultras sú najvá‰nivej‰í
fanú‰ikovia svojho klubu. ByÈ Ultra
znamená byÈ nieão viac ako obyãajný
fanú‰ik. Ultras cestujú na za svojím
klubom na zápasy, spievajú a podporujú
svoj klub poãas celého zápasu,
pripravujú choreografie ako aj
pyrotechnické predstavenia. Ultras
skupiny sú srdcom fanú‰ikov klubu.

Mnohí hooligans sú aktívnymi
fanú‰ikmi svojho klubu, ale niektorí z
nich vyuÏívajú futbalové zápasy na
rozpútanie násilností. Na druhej strane,
Ultras sa niekedy zapájajú do násilností,
konfliktov s políciou ãi výtrÏností, ale
ich hlavným cieºom a my‰lienkou je
podporovaÈ svoj klub.

Fanúšikovia • Toto sú ºudia, ktorí
podporujú a povzbudzujú svoj klub. I
keì nie sú takí vá‰niví a zapálení pre
svoj klub ako Ultras, majú silnú
spojitosÈ so svojím klubom a sú
dôleÏitou súãasÈou fanú‰ikovského
Ïivota na ‰tadióne.

Problém rasizmu a fa‰izmu ako vo
futbale, tak vo v‰eobecnosti, sa dotkol
aj fanú‰ikov. Rôzne skupiny fanú‰ikov
sú aktívne v boji proti rasizmu. Ultras
skupiny ako Ultras Sankt Pauli (FC St.
Pauli, Nemecko), Biris Norte (FC
Sevilla, ·panielsko), Commando Ultras
(Olympique de Marseille, Francúzsko),
Rangers Pisa (Pisa Calcio, Taliansko)

Tento tematický list byl vyhotoven v rámci projektu ‘Občanská společnost proti pravicovému extrémizm - Vývoj nových
strategií celoživotního učení pro NNO’, projekt je podpofien z programu Grundtvig Evropské komise a realizován sítí:
• ARI Immigrant Association Rieti, Itálie - www.ariweb.it
• DUHA - Sdružení dětí a Mládeže, Česko - www.duha.cz
• Kulturbüro Sachsen, Německo -www.kulturbuero-sachsen.de
• Ľudia proti rasizmu, Slovensko -www.rasizmus.sk
• Movement Against Intolerance, Španělsko - www.movimientocontralaintolerancia.com
• MTP Oradea, Romania - www.mtporadea.ro
• Sdružení Nigdy wiecej, Polsko - www.nigdywiecej.org
• Norwegian People's Aid, Norsko - www.antirasisme.org
• Univerzita Benátky, Master on Immigration Programme, Itálie - www.unive.it/masterim

Informace o projektu “Občanská společnost proti pravicovému extremizmu”
Projekt byl vypracován po mnohaletých zku‰enostech sítû UNITED v kampaních proti diskriminaci a na základû hluboké
analýzy souãasných trendÛ evropské obãanské spoleãnosti aktivní v boji proti extremizmu, rasizmu a diskriminaci. Je
zku‰enost, Ïe pfies mnoÏství a kvalitu práce odvedené organizacemi aktivními v této oblasti mají mnohé NNO slabé znalosti
o demokratických institucích a procesech. Existují nicménû efektivní metody boje s diskriminací na místní a regionální
úrovni pomocí inovativních a neformálních uãicích strategií. Také existují zpÛsoby, jak nejlep‰í praxi dodat celoevropský
rozmûr. Úãelem projektu je vytvofiit prostor pro antirasistickou osvûtu,dûlat ji kvalifikovanû a pfiístupnû po celé Evropû.
Cíle jsou: vyvinout nové metody ke zlep‰ení práce místních bunûk a NNO aktivních na tomto poli výchovy proti rasizmu
a ty vy‰kolit jako vedoucí antirasistické výchovy po celé Evropû. Cílová skupina projektu jsou aktivisté z NNO. Projekt
má nakonec poslouÏit cílovým skupinám tûchto NNO, hlavnû sociálnû znevýhodnûným s men‰ím pfiístupem  ke vzdûlávání.
Hlavními ãinnostmi projektu je identifikace, výbûr a ‰ífiení dobrých pfiíkladÛ na poli antirasizmu, konference, workshopy
a kampanû, jeÏ mají pfiinést výstupy: publikace, pfiíruãky, infoletáky, webstránky a materiály pro kampanû.

What is UNITED?
UNITED for Intercultural Action je evropská síÈ proti nacionalizmu, rasizmu, fa‰izmu a ne podporu migrantÛ a uprchlíkÛ.
Jejím prostfiednictvím spolupracuje na bázi dobrovolnictví pfies 560 organizací ‰irokého spektra ze v‰ech státÛ Evropy.
Stavûjí spolupráci na spoleãných akcích a vzájemném respektu. UNITED je a zÛstane nezávislou na v‰ech politických
stranách, organizacích a státech, ale hledá aktivní spolupráci s jinými antirasistickými iniciativami v Evropû. Pomocí sítû
UNITED se organizace setkávají navzájem, pfiipravují spoleãné akce a sdílejí informace. Celovropské akãní týdny, kampanû
atd. se plánují a diskutují na konferencích UNITED. Organizace spolupracují na specifických projektech a na specifických
problémech. Informace pfiicházejí od vice neÏ 2000 organizací a rozesílky jdou na cca 2200 groups v Evropû. Chcete-li se
zapojit, proberte my‰lenky a cíle UNITED ve své organizaci. Dejte nám vûdût, chcete-li se k nám pfiidat nebo od nás dostávat
informace. Pfiipi‰te nás do svého rozesílaãe mailÛ!

Co je Duha?
Duha je obãanské sdruÏení, které jiÏ od roku 1989 nabízí na principech záÏitkové pedagogiky dûtem a mladým lidem pestrou
paletu aktivit. Jejím posláním je v‰estranný a harmonický rozvoj osobnosti. Toto poslání naplÀuje ve více neÏ 4 000 ãlenÛ
v devadesáti základních ãláncích pÛsobících ve v‰ech krajích âeské republiky.
Duha je velice úspû‰ná i v projektech pro dûti a mládeÏ z dûtských domovÛ, v programech pro neorganizované dûti a mládeÏ,
v podpofie participace dûtí a mládeÏe, rozvíjení dobrovolné sluÏby a ve zprostfiedkování workcampÛ pro mladé lidi. Má
významné postavení v ãeských i mezinárodních organizacích. Pfiínos Duhy pro Ïivot dûtí a mladých lidí vysoko hodnotí i
Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlovýchovy, kdyÏ pro roky 2004 aÏ 2006 a opût pro roky 2007 aÏ 2010 udûlilo Duze titul
„Organizace uznaná M·MT pro oblast práce s dûtmi a mládeÏí“.
Integrace dûtí odli‰ných vûkových a sociálních skupin bez ohledu na zdravotní handicapy je pro duÏiny pfiirozená; pfiipravují
programy pro dûti z dûtských domovÛ, romské dûti, dûti z oblastí s vysokou nezamûstnaností ãi s nízkou dopravní
obsluÏností. Nûkteré duÏiny  provozují nízkoprahové kluby ãi kluby s kulturním a sportovním programem.

a respektují. To je vyjádfieno hlavní ideou Duhy: pfiátelství rozrÛznûných. To znamená i výchovu
proti rasizmu, fa‰izmu, antisemitizmu a xenofobii. Proto Duha podporuje i síÈ UNITED for
Intercultur

Duha – Sdružení dětí a mládeže pro volný čas a přírodu
Senovážné nám. 24, 116 4, 7 Praha 1
telefon: 234 621 374, 375 (i fax), 471
duha@duha.cz  • www.duha.cz

UNITED for Intercultural Action
European network against nationalism, racism, fascism and in support of
migrants and refugees
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
telefon: 603 438 822, 234 621 250 (i fax)
prokes@united.duha.cz •  www.unitedagainstracis m.org

Informace obsaÏené zde nereflektují vÏdy stanoviska a názory na‰ich sponzorÛ. Sponzofii
nejsou odpovûdni za jejich moÏné pouÏívání.
Tato publikace je souãástí projektu “Obãanská spoleãnost proti pravicovému extrémizmu”,
ãásteãnû financovanému a umoÏnûnému díky podpofie programu Grundtvig Evropské unie.
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Najpoužívanejšie symboly,
s ktorými sa môžeš stretnúť
na vlajkách alebo šáloch:

Svastika: oficiálny symbol
Nemeckého národného
socializmu a NSDAP (1933
– 1945)

Keltský kríž:
najpopulárnej‰ie logo krajnej
pravice v Európe a symbol
White Power hnutia.
Niekedy sa pouÏíva
namiesto písmena „O“

Totenkopf: bývalý symbol
tankovej divízie SS, dnes
symbol neonacistickej
organizácie „Combat 18“

Sig runa: najãastej‰ie
pouÏívaná v páre ako
symbol SS, niekedy
nahrádza písmeno „S“

Odal runa: bývalý symbol
Hitlerovej mládeÏe,  dnes
roz‰írený symbol medzi
neonacistami

Symbol prvej SS divízie:
“Leibstandarte SS Adolf
Hitler”, ‰pecifický tvar ‰títu,
je ãasto pouÏívaný
neonacistami

Rímske Fasces:
symbolizujú fa‰istický reÏim
a Národnú fa‰istickú stranu
zaloÏenú Mussolinim (1922
– 1945)

18: symbolizujú prvé a ôsme
písmeno abecedy - „AH“ -
Adolf Hitler

88: symbolizujú ôsme
písmeno abecedy - „H“ -
nacistický pozdrav „Heil
Hitler“

14: kryptogram odkazujúci
na 14 slov amerického
neonacistu Davida Lanea:
„Musíme zabezpeãiÈ
existenciu na‰ich ºudí a
budúcnosÈ pre biele deti“
(“We must secure the
existence of our people and
a future for white children”)

Informace obsaÏené zde nereflektují  vÏdy stanoviska a názory na‰ich sponzorÛ. Sponzofii nejsou odpovûdni za jejich moÏné pouÏívání.
Tato publikace je souãástí projektu “Obãanská spoleãnost proti pravicovému extrémizmu”, ãásteãnû financovanému a umoÏnûnému díky podpofie programu Grundtvig
Evropské unie.
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Týmto incidentom sa dostalo veºa pozornosti od verejnosti a od médií,
ale treba podotknúÈ, Ïe väã‰inou sú dielom malej skupiny fanú‰ikov,

ktorí vyuÏívajú futbalové zápasy, aby prezentovali svoje krajne
pravicové alebo neonacistické názory. Tieto incidenty v‰ak

väã‰inou sú podporované tichým súhlasom zvy‰ku fanú‰ikov
ako aj väã‰inovej populácie.

Ale nie sú to len fanú‰ikovia, ktorí sa takto prezentujú.
Niekedy sú to futbalové osobnosti alebo aj tréneri.
Napríklad v Maìarsku bývalý tréner národného muÏstva
Kalman Meszoly povedal: „Sotva zi‰li zo stromov.“,
keì sa vyjadroval o Afrických hráãoch hrajúcich v
Maìarsku. Takéto prípady len dokazujú, Ïe sú rôzne,
niekedy skryté prejavy ako diskriminácia men‰ín
a imigrantov pri hraní futbalu alebo, aby sa stali
súãasÈou futbalového Ïivota.

Rasistické, antisemitské, alebo islamofóbne
pokriky alebo urážky voči konkrétnemu hráčovi
alebo mužstvu
• 12. marca 2008  na zápase Pohára UEFA medzi 
Zenitom Peterohrad a Olympique de Marseille traja
hráãi ãiernej pleti z muÏstva Marseille boli poãas 
zápasu cieºmi rasistických uráÏok. âasÈ fanú‰ikov 
Zenitu po nich hodila banán a vydávala tzv. „opiãie
zvuky“.

Fyzické násilie voči hráčom s iným etnickým
pôvodom
• V srbskom klube Borac Cakac hráã Boracu, 

Zimbabwãan Mike Tamvaniere, nebol len 
cieºom rasistických uráÏok od vlastných 
neonacistických fanú‰ikov, ale v Apríli 2006 
bol nimi v blízkosti ‰tadióna aj fyzicky 
napadnutý.

Zobrazovanie fašistických, rasistických alebo neonacistických vlajok, symbolov a propagandy
niektorými fanúšikmi
• Na Slovensku 20. apríla 2007 poãas ligového zápasu medzi FC Senec a Slovanom Bratislava hosÈujúci 

fanú‰ikovia Slovana na tribúne rozprestreli obrázok pripomínajúci tvár Adolfa Hitlera spolu s nápisom:
„Alles Gutte Adi“ (V‰etko najlep‰ie, Adi), kde písmeno „S“ bolo nahradené Sig runou. Tento incident

sa odohral v deÀ Hitlerových narodenín. Podobné incidenty sa opakovali v Dánsku a
Rakúsku aj tento rok.

• Poãas kvalifikaãného zápasu na Majstrovstvá Európy 2008 medzi Talianskom
a Chorvátskom vytvorili chorvátski fanú‰ikovia vo svojom sektore ºudskú

svastiku.

Futbal je najroz‰írenej‰í ‰port na svete. Futbal je vá‰eÀ, ktorú zdieºajú
milióny ºudí, bez rozdielu veku, náboÏenstva ãi etnického pôvodu, z futbalu
sa stal ozajstný interkulturálny ‰port - ale aj napriek tomu, futbal stále
kazí problém rasizmu !
Rasizmus vo futbale má rôzne podoby, ãi sú to rasistické pokriky a uráÏky
voãi africkému hráãovi, diskriminácie hráãov na základe etnickej príslu‰nosti
alebo roz‰irovanie rasistickej a neonacistickej propagandy na niektorých

Prejavy a incidenty
Prejavov rasizmu vo futbale je viacero, niektoré je moÏno spoznaÈ ºah‰ie ako iné.
Medzi výraznej‰ie incidenty patria:

a mnoho ìal‰ích, majú jasný anti-
rasistický a antifa‰istický postoj, ktorý
jasne vyjadrujú a podporujú ako na
‰tadióne, tak aj mimo neho, ãi uÏ cez
choreografie ãi iné akcie, zapájaním sa
do anti-rasistických turnajov alebo
podporovaním imigrantov.

Fanú‰ikovia a fanú‰ikovská kultúra sú
dôleÏitou súãasÈou futbalu a je najlep‰ie,
keì sa sami postavia voãi rasizmu vo
futbale a snaÏia sa ho eliminovaÈ na
svojich tribúnach. Títo fanú‰ikovia
slúÏia ako in‰pirácia pre iných
fanú‰ikov po celom svete. Preto je
dôleÏité vytvoriÈ iniciatívu
podporovanú a vedenú zdola,
zaãínajúcu spoluprácou medzi Ultras
skupinami a fanú‰ikmi.

FARE - Futbal
proti Rasizmu v
Európe

FARE – Futbal proti rasizmu
v Európe (Football Against

Racism in Europe) je celoeurópska
sieÈ mimovládnych organizácii, ktorá
bojuje proti diskriminácii vo futbale.
FARE bolo zaloÏené v roku 1997 ako
iniciatíva fanú‰ikov a po 11 rokoch
práce pozostáva z tridsiatich siedmych
národných partnerov, pracujúcich vo
v‰etkých sférach futbalu, s fanú‰ikmi,
hráãmi, miestnymi komunitami, ako aj
s klubmi a futbalovými zväzmi, ktoré
pracujú proti diskriminácii vo futbale.
SieÈ FARE zastre‰uje rôzne projekty
ako:

„Vykopnime Rasizmus zo
Štadiónov“ v Poľsku
To je slogan kampane poºskej asociácie
„Nidgy Wiecej“ (Nikdy Viacej), ktorá
je partnerom FARE a aj siete UNITED,
zameraná na podporu anti-rasizmu a
na boj proti rasizmu na poºských
‰tadiónoch. Jednou aktivitou tejto
kampane je monitorovaÈ a bojovaÈ proti
neonacizmu na poºských ‰tadiónoch,
spolupracovaÈ s poºským futbalovým
zväzom, zvý‰iÈ povedomie o tejto
problematike a vytlaãiÈ neonacistov z
poºských futbalových ‰tadiónov.
Dobrým príkladom ich efektívneho
prístupu je akcia na ligovom zápase
medzi Legiou Var‰ava a Widzewom
Lodz, kde hráãi nastúpili na trávnik v
triãkách so sloganom a logom kampane,
a tak podporili boj proti rasizmu v
poºskom futbale. KaÏdý hráã následne
podpísal svoje triãká, ktoré boli neskôr

vydraÏené a výÈaÏok i‰iel na finanãnú
podporu aktivít Nigdy Wiecej.

Druhou ãasÈou ich anti-rasistického
programu je pracovaÈ s rôznymi
fanklubmi a organizáciami a tak
propagovaÈ futbal ako hru pre v‰etkých.
Nigdy Wiecej taktieÏ pracuje na
hudobnom festivale Pryzstanek
Woodskotck, kde organizuje anti-
rasistický futbalový turnaj, ako aj rôzne
workshopy a diskusie.

Spolu s projektom v Poºsku vo
východnej Európe beÏia aj dva ìal‰ie
projekty. Jeden z nich na Slovensku –
Futbal nás spája (futbal.rasizmus.sk),
ktorý je primárne zameraný na
vylúãenie rómskej komunity a pouÏíva
futbal ako nástroj na zbliÏovanie
rómskych a nerómskych komunít a na
boj proti stereotypom. Druhý beÏí na
Balkáne – FARE Alpe Adria Balkans
Project, ktorý je zameraný na otázku
silnej xenofóbie a nacionalizmu, prácou
s mládeneckými tímami a futbalovými
klubmi.

FARE Action Week
FARE Action Week je kampaÀ
zameraná na poddporu a zjednotenie
Euróspkej futbalovej komunity, ktorá
je zahrnutá do boja proti rasizmu vo
futbale. Hlavnou my‰lienkou je
podporovaÈ malé grass roots projekty,
zamerané na miestne problémy. V roku
2007 sa do kampane zapojilo  viac ako
190 skupín z celej Európy. Aktivity sú
zamerané na futbal: fanú‰ikovské
choreografie proti rasizmu, priateºský
zápas alebo futbalový turnaj so
zapojením miestnych men‰inových
alebo imigrantských komunít, futbalová
udalosÈ s diskusiou na miestnej ‰kole,
v komunitnom centre, moÏností je veºa.
KaÏdý fanklub, mimovládna
organizácia, alebo hocikto, kto má
nápad a chuÈ bojovaÈ proti rasizmu ãi
uÏ vo futbale, alebo cez futbal, môÏe
podaÈ prihlá‰ku so svojím projektom.
SieÈ FARE sa snaÏí finanãne podporiÈ
ão najviac projektov a taktieÏ zadarmo
poskytuje informaãné a kampaÀové
materiály.

Pár nápadov, čo môžeš urobiť:
• Ak si ãlenom fanklubu alebo ultras 

skupiny, skús poukázaÈ aj na tento
 problém a zapojiÈ svoju skupinu do 

anti-rasistických aktivít.
• Informuj ostatných o incidente, 

najlep‰ie cez (lokálne) média alebo 
cez ãasopis fanklubu ãi bulletin.

• Na ìal‰om fanú‰ikovskom stretnutí
 skús otvoriÈ debatu na tému rasizmus
na tvojom ‰tadióne alebo v‰eobecne
vo futbale a skús zapojiÈ aj ìal‰ích 
fanú‰ikov. MoÏno by sa tvoj fanklub
mohol zúãastniÈ na jednom z anti-
rasistických futbalových turnajoch 
ako: Mondiali Antirazzisti alebo St. 
Pauli Antira.

• Propaguj svoju prácu! Zorganizuj 
malý futbalový zápas medzi fanú‰ikmi
tvojho klubu a miestnou men‰inovou
komunitou.

• Pozvi ãlenov men‰ín do tvojho 
fanklubu, aby sa stali súãasÈou 
futbalového Ïivota na tvojom ‰tadióne.

• Je mnoho spôsobov, tak buì kreatívny
a zapoj ão najviac ºudí.

Rasistické incidenty na ‰tadiónoch, sú
väã‰inou dielom malej skupiny ºudí,
ktorí nerátajú s odporom. Najlep‰ie je
im ukázaÈ, Ïe sú fanú‰ikovia a ºudia,
ktorí takéto veci nebudú na svojom
‰tadióne tolerovaÈ. Tak nebuì ticho,
nech je Èa poãuÈ!

Futbal je naozaj krásna hra, ‰port, ktorý
môÏe hraÈ a vychutnávaÈ si kaÏdý, a
kaÏdý by mal maÈ právo si tento ‰port
uÏívaÈ bez toho, aby bol zastra‰ovaný
rasistami alebo diskriminovaný pri jeho
hraní. Rasizmus niãí futbal pre
v‰etkých: hráãov aj fanú‰ikov, a preto
je hraÈ futbal slobodne, bez strachu a
zastra‰ovania. (NECHAPEM VETE,
NECHYBA TAM NIECO?)

Užitočné stránky
• FARE > www.farenet.org
• Mondiali Antirazzisti
> www.mondialiantirazzisti.org
 • Ukáž Rasizmu červnú Kartu

(Show Racism the Red Card)
> www.TheRedCard.org

• St. Pauli anti-rasistický Turnaj
> www.antira-stpauli.org
 • Vykopni Rasizmus z Futbalu (Kick
Racism Out of Football)  > www.kickitout.org
• Koordinačné Centrum Fan-Projektov
Nemecko > www.kos-fanprojekte.de
• Futbal Spája – Rasizmu Rozdeºuje
(Football Unites - Racism Divides)
> www.furd.org
• Fair Play. Rôzne Farby. Jedna Hra
> www.fairplay.or.at

Mondiali Antirazzisti
Mondialli Antirazzisti alebo Anti-
rasistické majstrovstvá sveta je veºký
päÈdÀový futbalový turnaj, ktorý sa
kaÏdoroãne koná v oblasti Emilia
Romagna, neìaleko Bologne v
Taliansku. Je otvorený v‰etkým
fanklubom, anti-rasistickým
organizáciám, organizáciám imigrantov,
mládeÏníckym organizáciám a
kaÏdému, kto si rád vychutná fair-play
futbal. Turnaj je nesúÈaÏný, keìÏe jeho
my‰lienkou je ºudí zbliÏovaÈ a nie
vytváraÈ rivalitu.
Ale Mondiali nie je len futbalový turnaj.
Je to veºký anti-rasistický festival s
rôznymi aktivitami ako: diskusie,
workshopy, premietania filmov, koncerty
a mnoho ìal‰ích aktivít.
Minulý rok sa na Mondiali zúãastnilo
viac ako 4000 ºudí a viac ako 200
futbalových druÏstiev (muÏských,
Ïenských a zmie‰aných), z viac ako 20-
tich európskych a neeurópskych krajín,
ktorí vytvorili Ïivú a farebnú komunitu.
Monidali je výborným miestom pre
kaÏdého, kto má rad futbal a chce si ho
uÏívaÈ v atmosfére, ktorá nie je brzdená
rasizmom a diskrimináciou.

Rasizmus na
tvojom štadióne?

Čo možno robiť, ak sa
na tvojom štadióne

vyskytne rasistický
incident?

Najlep‰ím ãinom je na tento incident
poukázaÈ, ohlásiÈ ho klubovým
‰truktúram a informovaÈ o Àom iných
ºudí a aj médiá. Aj keì moÏno v tvojej
krajine sa tomuto problému neprikladá
veºký význam, najlep‰ie je informovaÈ
o danom incidente verejnosÈ, poukázaÈ
na to, ão sa skutoãne deje,
a tak otvoriÈ o tomto probléme diskusiu.
Väã‰ina futbalových fanú‰ikov takéto
správanie nepodporuje a veºkú väã‰inu
rasistických incidentov majú na
svedomí malé skupiny ºudí. Väã‰ina
fanú‰ikov vie o týchto incidentoch len
málo, ak vôbec nieão, alebo tieto
incidenty len ticho ignoruje, a tak dáva
takému správaniu súhlas.  Preto je
najlep‰ie zapojiÈ ão najviac ºudí a
upútaÈ na problém pozornosÈ klubu a
aj ostatných fanú‰ikov. Ale neprestaÀ
iba pri tom. Skús pokraãovaÈ v tom, ão
si zaãal, napríklad: zaloÏ fanklub, ktorý
bude vzorom pre ostatných, podporuj
diskusiu na túto tému zapojením ìal‰ích
ºudí alebo buì kreatívny a vymý‰ºaj
nové prístupy a nápady.
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Fanúšikovia proti
Rasizmu
Fanú‰ikovská kultúra je
veºmi dôleÏitou súãasÈou

kaÏdého ‰portu a ‰peciálne
futbalu. ByÈ fanú‰ik znamená

maÈ vá‰eÀ pre svoj klub, svojich hráãov
a pre futbal ako taký. I keì nie je
jednoduché kategorizovaÈ fanú‰ikov,
môÏeme ich rozdeliÈ do troch
rozdielnych typov fanú‰ikov a
fanú‰ikovských skupín.

Hooligans • Hooligan hnutie sa
sformovalo v ‰esÈdesiatych rokoch
dvadsiateho storoãia v Anglicku a bolo
úzko spojené s prvou vlnou skinheads.
Hooligans (chuligáni) boli tvrdé jadro
fanú‰ikov, známych pre svojej násilné
ãiny a bitky s inými hooligans. Hnutie
hooligans sa postupne roz‰írilo do celej
Európy. Aj keì väã‰ina hooligans
skupín má pravidlo, Ïe vynechávajú
politiku zo svojich bitiek, od
osemdesiatych rokov bolo hlavne vo
východnej Európe mnoho hooligans
zverbovaných z prívrÏencov krajnej
pravice.

Ultras • Európy a aj do iných konãín
sveta. Ultras sú najvá‰nivej‰í
fanú‰ikovia svojho klubu. ByÈ Ultra
znamená byÈ nieão viac ako obyãajný
fanú‰ik. Ultras cestujú na za svojím
klubom na zápasy, spievajú a podporujú
svoj klub poãas celého zápasu,
pripravujú choreografie ako aj
pyrotechnické predstavenia. Ultras
skupiny sú srdcom fanú‰ikov klubu.

Mnohí hooligans sú aktívnymi
fanú‰ikmi svojho klubu, ale niektorí z
nich vyuÏívajú futbalové zápasy na
rozpútanie násilností. Na druhej strane,
Ultras sa niekedy zapájajú do násilností,
konfliktov s políciou ãi výtrÏností, ale
ich hlavným cieºom a my‰lienkou je
podporovaÈ svoj klub.

Fanúšikovia • Toto sú ºudia, ktorí
podporujú a povzbudzujú svoj klub. I
keì nie sú takí vá‰niví a zapálení pre
svoj klub ako Ultras, majú silnú
spojitosÈ so svojím klubom a sú
dôleÏitou súãasÈou fanú‰ikovského
Ïivota na ‰tadióne.

Problém rasizmu a fa‰izmu ako vo
futbale, tak vo v‰eobecnosti, sa dotkol
aj fanú‰ikov. Rôzne skupiny fanú‰ikov
sú aktívne v boji proti rasizmu. Ultras
skupiny ako Ultras Sankt Pauli (FC St.
Pauli, Nemecko), Biris Norte (FC
Sevilla, ·panielsko), Commando Ultras
(Olympique de Marseille, Francúzsko),
Rangers Pisa (Pisa Calcio, Taliansko)

Tento tematický list byl vyhotoven v rámci projektu ‘Občanská společnost proti pravicovému extrémizm - Vývoj nových
strategií celoživotního učení pro NNO’, projekt je podpofien z programu Grundtvig Evropské komise a realizován sítí:
• ARI Immigrant Association Rieti, Itálie - www.ariweb.it
• DUHA - Sdružení dětí a Mládeže, Česko - www.duha.cz
• Kulturbüro Sachsen, Německo -www.kulturbuero-sachsen.de
• Ľudia proti rasizmu, Slovensko -www.rasizmus.sk
• Movement Against Intolerance, Španělsko - www.movimientocontralaintolerancia.com
• MTP Oradea, Romania - www.mtporadea.ro
• Sdružení Nigdy wiecej, Polsko - www.nigdywiecej.org
• Norwegian People's Aid, Norsko - www.antirasisme.org
• Univerzita Benátky, Master on Immigration Programme, Itálie - www.unive.it/masterim

Informace o projektu “Občanská společnost proti pravicovému extremizmu”
Projekt byl vypracován po mnohaletých zku‰enostech sítû UNITED v kampaních proti diskriminaci a na základû hluboké
analýzy souãasných trendÛ evropské obãanské spoleãnosti aktivní v boji proti extremizmu, rasizmu a diskriminaci. Je
zku‰enost, Ïe pfies mnoÏství a kvalitu práce odvedené organizacemi aktivními v této oblasti mají mnohé NNO slabé znalosti
o demokratických institucích a procesech. Existují nicménû efektivní metody boje s diskriminací na místní a regionální
úrovni pomocí inovativních a neformálních uãicích strategií. Také existují zpÛsoby, jak nejlep‰í praxi dodat celoevropský
rozmûr. Úãelem projektu je vytvofiit prostor pro antirasistickou osvûtu,dûlat ji kvalifikovanû a pfiístupnû po celé Evropû.
Cíle jsou: vyvinout nové metody ke zlep‰ení práce místních bunûk a NNO aktivních na tomto poli výchovy proti rasizmu
a ty vy‰kolit jako vedoucí antirasistické výchovy po celé Evropû. Cílová skupina projektu jsou aktivisté z NNO. Projekt
má nakonec poslouÏit cílovým skupinám tûchto NNO, hlavnû sociálnû znevýhodnûným s men‰ím pfiístupem  ke vzdûlávání.
Hlavními ãinnostmi projektu je identifikace, výbûr a ‰ífiení dobrých pfiíkladÛ na poli antirasizmu, konference, workshopy
a kampanû, jeÏ mají pfiinést výstupy: publikace, pfiíruãky, infoletáky, webstránky a materiály pro kampanû.

What is UNITED?
UNITED for Intercultural Action je evropská síÈ proti nacionalizmu, rasizmu, fa‰izmu a ne podporu migrantÛ a uprchlíkÛ.
Jejím prostfiednictvím spolupracuje na bázi dobrovolnictví pfies 560 organizací ‰irokého spektra ze v‰ech státÛ Evropy.
Stavûjí spolupráci na spoleãných akcích a vzájemném respektu. UNITED je a zÛstane nezávislou na v‰ech politických
stranách, organizacích a státech, ale hledá aktivní spolupráci s jinými antirasistickými iniciativami v Evropû. Pomocí sítû
UNITED se organizace setkávají navzájem, pfiipravují spoleãné akce a sdílejí informace. Celovropské akãní týdny, kampanû
atd. se plánují a diskutují na konferencích UNITED. Organizace spolupracují na specifických projektech a na specifických
problémech. Informace pfiicházejí od vice neÏ 2000 organizací a rozesílky jdou na cca 2200 groups v Evropû. Chcete-li se
zapojit, proberte my‰lenky a cíle UNITED ve své organizaci. Dejte nám vûdût, chcete-li se k nám pfiidat nebo od nás dostávat
informace. Pfiipi‰te nás do svého rozesílaãe mailÛ!

Co je Duha?
Duha je obãanské sdruÏení, které jiÏ od roku 1989 nabízí na principech záÏitkové pedagogiky dûtem a mladým lidem pestrou
paletu aktivit. Jejím posláním je v‰estranný a harmonický rozvoj osobnosti. Toto poslání naplÀuje ve více neÏ 4 000 ãlenÛ
v devadesáti základních ãláncích pÛsobících ve v‰ech krajích âeské republiky.
Duha je velice úspû‰ná i v projektech pro dûti a mládeÏ z dûtských domovÛ, v programech pro neorganizované dûti a mládeÏ,
v podpofie participace dûtí a mládeÏe, rozvíjení dobrovolné sluÏby a ve zprostfiedkování workcampÛ pro mladé lidi. Má
významné postavení v ãeských i mezinárodních organizacích. Pfiínos Duhy pro Ïivot dûtí a mladých lidí vysoko hodnotí i
Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlovýchovy, kdyÏ pro roky 2004 aÏ 2006 a opût pro roky 2007 aÏ 2010 udûlilo Duze titul
„Organizace uznaná M·MT pro oblast práce s dûtmi a mládeÏí“.
Integrace dûtí odli‰ných vûkových a sociálních skupin bez ohledu na zdravotní handicapy je pro duÏiny pfiirozená; pfiipravují
programy pro dûti z dûtských domovÛ, romské dûti, dûti z oblastí s vysokou nezamûstnaností ãi s nízkou dopravní
obsluÏností. Nûkteré duÏiny  provozují nízkoprahové kluby ãi kluby s kulturním a sportovním programem.

a respektují. To je vyjádfieno hlavní ideou Duhy: pfiátelství rozrÛznûných. To znamená i výchovu
proti rasizmu, fa‰izmu, antisemitizmu a xenofobii. Proto Duha podporuje i síÈ UNITED for
Intercultur

Duha – Sdružení dětí a mládeže pro volný čas a přírodu
Senovážné nám. 24, 116 4, 7 Praha 1
telefon: 234 621 374, 375 (i fax), 471
duha@duha.cz  • www.duha.cz

UNITED for Intercultural Action
European network against nationalism, racism, fascism and in support of
migrants and refugees
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
telefon: 603 438 822, 234 621 250 (i fax)
prokes@united.duha.cz •  www.unitedagainstracis m.org

Informace obsaÏené zde nereflektují vÏdy stanoviska a názory na‰ich sponzorÛ. Sponzofii
nejsou odpovûdni za jejich moÏné pouÏívání.
Tato publikace je souãástí projektu “Obãanská spoleãnost proti pravicovému extrémizmu”,
ãásteãnû financovanému a umoÏnûnému díky podpofie programu Grundtvig Evropské unie.

ENGLISH

Najpoužívanejšie symboly,
s ktorými sa môžeš stretnúť
na vlajkách alebo šáloch:

Svastika: oficiálny symbol
Nemeckého národného
socializmu a NSDAP (1933
– 1945)

Keltský kríž:
najpopulárnej‰ie logo krajnej
pravice v Európe a symbol
White Power hnutia.
Niekedy sa pouÏíva
namiesto písmena „O“

Totenkopf: bývalý symbol
tankovej divízie SS, dnes
symbol neonacistickej
organizácie „Combat 18“

Sig runa: najãastej‰ie
pouÏívaná v páre ako
symbol SS, niekedy
nahrádza písmeno „S“

Odal runa: bývalý symbol
Hitlerovej mládeÏe,  dnes
roz‰írený symbol medzi
neonacistami

Symbol prvej SS divízie:
“Leibstandarte SS Adolf
Hitler”, ‰pecifický tvar ‰títu,
je ãasto pouÏívaný
neonacistami

Rímske Fasces:
symbolizujú fa‰istický reÏim
a Národnú fa‰istickú stranu
zaloÏenú Mussolinim (1922
– 1945)

18: symbolizujú prvé a ôsme
písmeno abecedy - „AH“ -
Adolf Hitler

88: symbolizujú ôsme
písmeno abecedy - „H“ -
nacistický pozdrav „Heil
Hitler“

14: kryptogram odkazujúci
na 14 slov amerického
neonacistu Davida Lanea:
„Musíme zabezpeãiÈ
existenciu na‰ich ºudí a
budúcnosÈ pre biele deti“
(“We must secure the
existence of our people and
a future for white children”)

Informace obsaÏené zde nereflektují  vÏdy stanoviska a názory na‰ich sponzorÛ. Sponzofii nejsou odpovûdni za jejich moÏné pouÏívání.
Tato publikace je souãástí projektu “Obãanská spoleãnost proti pravicovému extrémizmu”, ãásteãnû financovanému a umoÏnûnému díky podpofie programu Grundtvig
Evropské unie.
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Týmto incidentom sa dostalo veºa pozornosti od verejnosti a od médií,
ale treba podotknúÈ, Ïe väã‰inou sú dielom malej skupiny fanú‰ikov,

ktorí vyuÏívajú futbalové zápasy, aby prezentovali svoje krajne
pravicové alebo neonacistické názory. Tieto incidenty v‰ak

väã‰inou sú podporované tichým súhlasom zvy‰ku fanú‰ikov
ako aj väã‰inovej populácie.

Ale nie sú to len fanú‰ikovia, ktorí sa takto prezentujú.
Niekedy sú to futbalové osobnosti alebo aj tréneri.
Napríklad v Maìarsku bývalý tréner národného muÏstva
Kalman Meszoly povedal: „Sotva zi‰li zo stromov.“,
keì sa vyjadroval o Afrických hráãoch hrajúcich v
Maìarsku. Takéto prípady len dokazujú, Ïe sú rôzne,
niekedy skryté prejavy ako diskriminácia men‰ín
a imigrantov pri hraní futbalu alebo, aby sa stali
súãasÈou futbalového Ïivota.

Rasistické, antisemitské, alebo islamofóbne
pokriky alebo urážky voči konkrétnemu hráčovi
alebo mužstvu
• 12. marca 2008  na zápase Pohára UEFA medzi 
Zenitom Peterohrad a Olympique de Marseille traja
hráãi ãiernej pleti z muÏstva Marseille boli poãas 
zápasu cieºmi rasistických uráÏok. âasÈ fanú‰ikov 
Zenitu po nich hodila banán a vydávala tzv. „opiãie
zvuky“.

Fyzické násilie voči hráčom s iným etnickým
pôvodom
• V srbskom klube Borac Cakac hráã Boracu, 

Zimbabwãan Mike Tamvaniere, nebol len 
cieºom rasistických uráÏok od vlastných 
neonacistických fanú‰ikov, ale v Apríli 2006 
bol nimi v blízkosti ‰tadióna aj fyzicky 
napadnutý.

Zobrazovanie fašistických, rasistických alebo neonacistických vlajok, symbolov a propagandy
niektorými fanúšikmi
• Na Slovensku 20. apríla 2007 poãas ligového zápasu medzi FC Senec a Slovanom Bratislava hosÈujúci 

fanú‰ikovia Slovana na tribúne rozprestreli obrázok pripomínajúci tvár Adolfa Hitlera spolu s nápisom:
„Alles Gutte Adi“ (V‰etko najlep‰ie, Adi), kde písmeno „S“ bolo nahradené Sig runou. Tento incident

sa odohral v deÀ Hitlerových narodenín. Podobné incidenty sa opakovali v Dánsku a
Rakúsku aj tento rok.

• Poãas kvalifikaãného zápasu na Majstrovstvá Európy 2008 medzi Talianskom
a Chorvátskom vytvorili chorvátski fanú‰ikovia vo svojom sektore ºudskú

svastiku.

Futbal je najroz‰írenej‰í ‰port na svete. Futbal je vá‰eÀ, ktorú zdieºajú
milióny ºudí, bez rozdielu veku, náboÏenstva ãi etnického pôvodu, z futbalu
sa stal ozajstný interkulturálny ‰port - ale aj napriek tomu, futbal stále
kazí problém rasizmu !
Rasizmus vo futbale má rôzne podoby, ãi sú to rasistické pokriky a uráÏky
voãi africkému hráãovi, diskriminácie hráãov na základe etnickej príslu‰nosti
alebo roz‰irovanie rasistickej a neonacistickej propagandy na niektorých

Prejavy a incidenty
Prejavov rasizmu vo futbale je viacero, niektoré je moÏno spoznaÈ ºah‰ie ako iné.
Medzi výraznej‰ie incidenty patria:

a mnoho ìal‰ích, majú jasný anti-
rasistický a antifa‰istický postoj, ktorý
jasne vyjadrujú a podporujú ako na
‰tadióne, tak aj mimo neho, ãi uÏ cez
choreografie ãi iné akcie, zapájaním sa
do anti-rasistických turnajov alebo
podporovaním imigrantov.

Fanú‰ikovia a fanú‰ikovská kultúra sú
dôleÏitou súãasÈou futbalu a je najlep‰ie,
keì sa sami postavia voãi rasizmu vo
futbale a snaÏia sa ho eliminovaÈ na
svojich tribúnach. Títo fanú‰ikovia
slúÏia ako in‰pirácia pre iných
fanú‰ikov po celom svete. Preto je
dôleÏité vytvoriÈ iniciatívu
podporovanú a vedenú zdola,
zaãínajúcu spoluprácou medzi Ultras
skupinami a fanú‰ikmi.

FARE - Futbal
proti Rasizmu v
Európe

FARE – Futbal proti rasizmu
v Európe (Football Against

Racism in Europe) je celoeurópska
sieÈ mimovládnych organizácii, ktorá
bojuje proti diskriminácii vo futbale.
FARE bolo zaloÏené v roku 1997 ako
iniciatíva fanú‰ikov a po 11 rokoch
práce pozostáva z tridsiatich siedmych
národných partnerov, pracujúcich vo
v‰etkých sférach futbalu, s fanú‰ikmi,
hráãmi, miestnymi komunitami, ako aj
s klubmi a futbalovými zväzmi, ktoré
pracujú proti diskriminácii vo futbale.
SieÈ FARE zastre‰uje rôzne projekty
ako:

„Vykopnime Rasizmus zo
Štadiónov“ v Poľsku
To je slogan kampane poºskej asociácie
„Nidgy Wiecej“ (Nikdy Viacej), ktorá
je partnerom FARE a aj siete UNITED,
zameraná na podporu anti-rasizmu a
na boj proti rasizmu na poºských
‰tadiónoch. Jednou aktivitou tejto
kampane je monitorovaÈ a bojovaÈ proti
neonacizmu na poºských ‰tadiónoch,
spolupracovaÈ s poºským futbalovým
zväzom, zvý‰iÈ povedomie o tejto
problematike a vytlaãiÈ neonacistov z
poºských futbalových ‰tadiónov.
Dobrým príkladom ich efektívneho
prístupu je akcia na ligovom zápase
medzi Legiou Var‰ava a Widzewom
Lodz, kde hráãi nastúpili na trávnik v
triãkách so sloganom a logom kampane,
a tak podporili boj proti rasizmu v
poºskom futbale. KaÏdý hráã následne
podpísal svoje triãká, ktoré boli neskôr

vydraÏené a výÈaÏok i‰iel na finanãnú
podporu aktivít Nigdy Wiecej.

Druhou ãasÈou ich anti-rasistického
programu je pracovaÈ s rôznymi
fanklubmi a organizáciami a tak
propagovaÈ futbal ako hru pre v‰etkých.
Nigdy Wiecej taktieÏ pracuje na
hudobnom festivale Pryzstanek
Woodskotck, kde organizuje anti-
rasistický futbalový turnaj, ako aj rôzne
workshopy a diskusie.

Spolu s projektom v Poºsku vo
východnej Európe beÏia aj dva ìal‰ie
projekty. Jeden z nich na Slovensku –
Futbal nás spája (futbal.rasizmus.sk),
ktorý je primárne zameraný na
vylúãenie rómskej komunity a pouÏíva
futbal ako nástroj na zbliÏovanie
rómskych a nerómskych komunít a na
boj proti stereotypom. Druhý beÏí na
Balkáne – FARE Alpe Adria Balkans
Project, ktorý je zameraný na otázku
silnej xenofóbie a nacionalizmu, prácou
s mládeneckými tímami a futbalovými
klubmi.

FARE Action Week
FARE Action Week je kampaÀ
zameraná na poddporu a zjednotenie
Euróspkej futbalovej komunity, ktorá
je zahrnutá do boja proti rasizmu vo
futbale. Hlavnou my‰lienkou je
podporovaÈ malé grass roots projekty,
zamerané na miestne problémy. V roku
2007 sa do kampane zapojilo  viac ako
190 skupín z celej Európy. Aktivity sú
zamerané na futbal: fanú‰ikovské
choreografie proti rasizmu, priateºský
zápas alebo futbalový turnaj so
zapojením miestnych men‰inových
alebo imigrantských komunít, futbalová
udalosÈ s diskusiou na miestnej ‰kole,
v komunitnom centre, moÏností je veºa.
KaÏdý fanklub, mimovládna
organizácia, alebo hocikto, kto má
nápad a chuÈ bojovaÈ proti rasizmu ãi
uÏ vo futbale, alebo cez futbal, môÏe
podaÈ prihlá‰ku so svojím projektom.
SieÈ FARE sa snaÏí finanãne podporiÈ
ão najviac projektov a taktieÏ zadarmo
poskytuje informaãné a kampaÀové
materiály.

Pár nápadov, čo môžeš urobiť:
• Ak si ãlenom fanklubu alebo ultras 

skupiny, skús poukázaÈ aj na tento
 problém a zapojiÈ svoju skupinu do 

anti-rasistických aktivít.
• Informuj ostatných o incidente, 

najlep‰ie cez (lokálne) média alebo 
cez ãasopis fanklubu ãi bulletin.

• Na ìal‰om fanú‰ikovskom stretnutí
 skús otvoriÈ debatu na tému rasizmus
na tvojom ‰tadióne alebo v‰eobecne
vo futbale a skús zapojiÈ aj ìal‰ích 
fanú‰ikov. MoÏno by sa tvoj fanklub
mohol zúãastniÈ na jednom z anti-
rasistických futbalových turnajoch 
ako: Mondiali Antirazzisti alebo St. 
Pauli Antira.

• Propaguj svoju prácu! Zorganizuj 
malý futbalový zápas medzi fanú‰ikmi
tvojho klubu a miestnou men‰inovou
komunitou.

• Pozvi ãlenov men‰ín do tvojho 
fanklubu, aby sa stali súãasÈou 
futbalového Ïivota na tvojom ‰tadióne.

• Je mnoho spôsobov, tak buì kreatívny
a zapoj ão najviac ºudí.

Rasistické incidenty na ‰tadiónoch, sú
väã‰inou dielom malej skupiny ºudí,
ktorí nerátajú s odporom. Najlep‰ie je
im ukázaÈ, Ïe sú fanú‰ikovia a ºudia,
ktorí takéto veci nebudú na svojom
‰tadióne tolerovaÈ. Tak nebuì ticho,
nech je Èa poãuÈ!

Futbal je naozaj krásna hra, ‰port, ktorý
môÏe hraÈ a vychutnávaÈ si kaÏdý, a
kaÏdý by mal maÈ právo si tento ‰port
uÏívaÈ bez toho, aby bol zastra‰ovaný
rasistami alebo diskriminovaný pri jeho
hraní. Rasizmus niãí futbal pre
v‰etkých: hráãov aj fanú‰ikov, a preto
je hraÈ futbal slobodne, bez strachu a
zastra‰ovania. (NECHAPEM VETE,
NECHYBA TAM NIECO?)

Užitočné stránky
• FARE > www.farenet.org
• Mondiali Antirazzisti
> www.mondialiantirazzisti.org
 • Ukáž Rasizmu červnú Kartu

(Show Racism the Red Card)
> www.TheRedCard.org

• St. Pauli anti-rasistický Turnaj
> www.antira-stpauli.org
 • Vykopni Rasizmus z Futbalu (Kick
Racism Out of Football)  > www.kickitout.org
• Koordinačné Centrum Fan-Projektov
Nemecko > www.kos-fanprojekte.de
• Futbal Spája – Rasizmu Rozdeºuje
(Football Unites - Racism Divides)
> www.furd.org
• Fair Play. Rôzne Farby. Jedna Hra
> www.fairplay.or.at

Mondiali Antirazzisti
Mondialli Antirazzisti alebo Anti-
rasistické majstrovstvá sveta je veºký
päÈdÀový futbalový turnaj, ktorý sa
kaÏdoroãne koná v oblasti Emilia
Romagna, neìaleko Bologne v
Taliansku. Je otvorený v‰etkým
fanklubom, anti-rasistickým
organizáciám, organizáciám imigrantov,
mládeÏníckym organizáciám a
kaÏdému, kto si rád vychutná fair-play
futbal. Turnaj je nesúÈaÏný, keìÏe jeho
my‰lienkou je ºudí zbliÏovaÈ a nie
vytváraÈ rivalitu.
Ale Mondiali nie je len futbalový turnaj.
Je to veºký anti-rasistický festival s
rôznymi aktivitami ako: diskusie,
workshopy, premietania filmov, koncerty
a mnoho ìal‰ích aktivít.
Minulý rok sa na Mondiali zúãastnilo
viac ako 4000 ºudí a viac ako 200
futbalových druÏstiev (muÏských,
Ïenských a zmie‰aných), z viac ako 20-
tich európskych a neeurópskych krajín,
ktorí vytvorili Ïivú a farebnú komunitu.
Monidali je výborným miestom pre
kaÏdého, kto má rad futbal a chce si ho
uÏívaÈ v atmosfére, ktorá nie je brzdená
rasizmom a diskrimináciou.

Rasizmus na
tvojom štadióne?

Čo možno robiť, ak sa
na tvojom štadióne

vyskytne rasistický
incident?

Najlep‰ím ãinom je na tento incident
poukázaÈ, ohlásiÈ ho klubovým
‰truktúram a informovaÈ o Àom iných
ºudí a aj médiá. Aj keì moÏno v tvojej
krajine sa tomuto problému neprikladá
veºký význam, najlep‰ie je informovaÈ
o danom incidente verejnosÈ, poukázaÈ
na to, ão sa skutoãne deje,
a tak otvoriÈ o tomto probléme diskusiu.
Väã‰ina futbalových fanú‰ikov takéto
správanie nepodporuje a veºkú väã‰inu
rasistických incidentov majú na
svedomí malé skupiny ºudí. Väã‰ina
fanú‰ikov vie o týchto incidentoch len
málo, ak vôbec nieão, alebo tieto
incidenty len ticho ignoruje, a tak dáva
takému správaniu súhlas.  Preto je
najlep‰ie zapojiÈ ão najviac ºudí a
upútaÈ na problém pozornosÈ klubu a
aj ostatných fanú‰ikov. Ale neprestaÀ
iba pri tom. Skús pokraãovaÈ v tom, ão
si zaãal, napríklad: zaloÏ fanklub, ktorý
bude vzorom pre ostatných, podporuj
diskusiu na túto tému zapojením ìal‰ích
ºudí alebo buì kreatívny a vymý‰ºaj
nové prístupy a nápady.
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Fanúšikovia proti
Rasizmu
Fanú‰ikovská kultúra je
veºmi dôleÏitou súãasÈou

kaÏdého ‰portu a ‰peciálne
futbalu. ByÈ fanú‰ik znamená

maÈ vá‰eÀ pre svoj klub, svojich hráãov
a pre futbal ako taký. I keì nie je
jednoduché kategorizovaÈ fanú‰ikov,
môÏeme ich rozdeliÈ do troch
rozdielnych typov fanú‰ikov a
fanú‰ikovských skupín.

Hooligans • Hooligan hnutie sa
sformovalo v ‰esÈdesiatych rokoch
dvadsiateho storoãia v Anglicku a bolo
úzko spojené s prvou vlnou skinheads.
Hooligans (chuligáni) boli tvrdé jadro
fanú‰ikov, známych pre svojej násilné
ãiny a bitky s inými hooligans. Hnutie
hooligans sa postupne roz‰írilo do celej
Európy. Aj keì väã‰ina hooligans
skupín má pravidlo, Ïe vynechávajú
politiku zo svojich bitiek, od
osemdesiatych rokov bolo hlavne vo
východnej Európe mnoho hooligans
zverbovaných z prívrÏencov krajnej
pravice.

Ultras • Európy a aj do iných konãín
sveta. Ultras sú najvá‰nivej‰í
fanú‰ikovia svojho klubu. ByÈ Ultra
znamená byÈ nieão viac ako obyãajný
fanú‰ik. Ultras cestujú na za svojím
klubom na zápasy, spievajú a podporujú
svoj klub poãas celého zápasu,
pripravujú choreografie ako aj
pyrotechnické predstavenia. Ultras
skupiny sú srdcom fanú‰ikov klubu.

Mnohí hooligans sú aktívnymi
fanú‰ikmi svojho klubu, ale niektorí z
nich vyuÏívajú futbalové zápasy na
rozpútanie násilností. Na druhej strane,
Ultras sa niekedy zapájajú do násilností,
konfliktov s políciou ãi výtrÏností, ale
ich hlavným cieºom a my‰lienkou je
podporovaÈ svoj klub.

Fanúšikovia • Toto sú ºudia, ktorí
podporujú a povzbudzujú svoj klub. I
keì nie sú takí vá‰niví a zapálení pre
svoj klub ako Ultras, majú silnú
spojitosÈ so svojím klubom a sú
dôleÏitou súãasÈou fanú‰ikovského
Ïivota na ‰tadióne.

Problém rasizmu a fa‰izmu ako vo
futbale, tak vo v‰eobecnosti, sa dotkol
aj fanú‰ikov. Rôzne skupiny fanú‰ikov
sú aktívne v boji proti rasizmu. Ultras
skupiny ako Ultras Sankt Pauli (FC St.
Pauli, Nemecko), Biris Norte (FC
Sevilla, ·panielsko), Commando Ultras
(Olympique de Marseille, Francúzsko),
Rangers Pisa (Pisa Calcio, Taliansko)

Tento tematický list byl vyhotoven v rámci projektu ‘Občanská společnost proti pravicovému extrémizm - Vývoj nových
strategií celoživotního učení pro NNO’, projekt je podpofien z programu Grundtvig Evropské komise a realizován sítí:
• ARI Immigrant Association Rieti, Itálie - www.ariweb.it
• DUHA - Sdružení dětí a Mládeže, Česko - www.duha.cz
• Kulturbüro Sachsen, Německo -www.kulturbuero-sachsen.de
• Ľudia proti rasizmu, Slovensko -www.rasizmus.sk
• Movement Against Intolerance, Španělsko - www.movimientocontralaintolerancia.com
• MTP Oradea, Romania - www.mtporadea.ro
• Sdružení Nigdy wiecej, Polsko - www.nigdywiecej.org
• Norwegian People's Aid, Norsko - www.antirasisme.org
• Univerzita Benátky, Master on Immigration Programme, Itálie - www.unive.it/masterim

Informace o projektu “Občanská společnost proti pravicovému extremizmu”
Projekt byl vypracován po mnohaletých zku‰enostech sítû UNITED v kampaních proti diskriminaci a na základû hluboké
analýzy souãasných trendÛ evropské obãanské spoleãnosti aktivní v boji proti extremizmu, rasizmu a diskriminaci. Je
zku‰enost, Ïe pfies mnoÏství a kvalitu práce odvedené organizacemi aktivními v této oblasti mají mnohé NNO slabé znalosti
o demokratických institucích a procesech. Existují nicménû efektivní metody boje s diskriminací na místní a regionální
úrovni pomocí inovativních a neformálních uãicích strategií. Také existují zpÛsoby, jak nejlep‰í praxi dodat celoevropský
rozmûr. Úãelem projektu je vytvofiit prostor pro antirasistickou osvûtu,dûlat ji kvalifikovanû a pfiístupnû po celé Evropû.
Cíle jsou: vyvinout nové metody ke zlep‰ení práce místních bunûk a NNO aktivních na tomto poli výchovy proti rasizmu
a ty vy‰kolit jako vedoucí antirasistické výchovy po celé Evropû. Cílová skupina projektu jsou aktivisté z NNO. Projekt
má nakonec poslouÏit cílovým skupinám tûchto NNO, hlavnû sociálnû znevýhodnûným s men‰ím pfiístupem  ke vzdûlávání.
Hlavními ãinnostmi projektu je identifikace, výbûr a ‰ífiení dobrých pfiíkladÛ na poli antirasizmu, konference, workshopy
a kampanû, jeÏ mají pfiinést výstupy: publikace, pfiíruãky, infoletáky, webstránky a materiály pro kampanû.

What is UNITED?
UNITED for Intercultural Action je evropská síÈ proti nacionalizmu, rasizmu, fa‰izmu a ne podporu migrantÛ a uprchlíkÛ.
Jejím prostfiednictvím spolupracuje na bázi dobrovolnictví pfies 560 organizací ‰irokého spektra ze v‰ech státÛ Evropy.
Stavûjí spolupráci na spoleãných akcích a vzájemném respektu. UNITED je a zÛstane nezávislou na v‰ech politických
stranách, organizacích a státech, ale hledá aktivní spolupráci s jinými antirasistickými iniciativami v Evropû. Pomocí sítû
UNITED se organizace setkávají navzájem, pfiipravují spoleãné akce a sdílejí informace. Celovropské akãní týdny, kampanû
atd. se plánují a diskutují na konferencích UNITED. Organizace spolupracují na specifických projektech a na specifických
problémech. Informace pfiicházejí od vice neÏ 2000 organizací a rozesílky jdou na cca 2200 groups v Evropû. Chcete-li se
zapojit, proberte my‰lenky a cíle UNITED ve své organizaci. Dejte nám vûdût, chcete-li se k nám pfiidat nebo od nás dostávat
informace. Pfiipi‰te nás do svého rozesílaãe mailÛ!

Co je Duha?
Duha je obãanské sdruÏení, které jiÏ od roku 1989 nabízí na principech záÏitkové pedagogiky dûtem a mladým lidem pestrou
paletu aktivit. Jejím posláním je v‰estranný a harmonický rozvoj osobnosti. Toto poslání naplÀuje ve více neÏ 4 000 ãlenÛ
v devadesáti základních ãláncích pÛsobících ve v‰ech krajích âeské republiky.
Duha je velice úspû‰ná i v projektech pro dûti a mládeÏ z dûtských domovÛ, v programech pro neorganizované dûti a mládeÏ,
v podpofie participace dûtí a mládeÏe, rozvíjení dobrovolné sluÏby a ve zprostfiedkování workcampÛ pro mladé lidi. Má
významné postavení v ãeských i mezinárodních organizacích. Pfiínos Duhy pro Ïivot dûtí a mladých lidí vysoko hodnotí i
Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlovýchovy, kdyÏ pro roky 2004 aÏ 2006 a opût pro roky 2007 aÏ 2010 udûlilo Duze titul
„Organizace uznaná M·MT pro oblast práce s dûtmi a mládeÏí“.
Integrace dûtí odli‰ných vûkových a sociálních skupin bez ohledu na zdravotní handicapy je pro duÏiny pfiirozená; pfiipravují
programy pro dûti z dûtských domovÛ, romské dûti, dûti z oblastí s vysokou nezamûstnaností ãi s nízkou dopravní
obsluÏností. Nûkteré duÏiny  provozují nízkoprahové kluby ãi kluby s kulturním a sportovním programem.

a respektují. To je vyjádfieno hlavní ideou Duhy: pfiátelství rozrÛznûných. To znamená i výchovu
proti rasizmu, fa‰izmu, antisemitizmu a xenofobii. Proto Duha podporuje i síÈ UNITED for
Intercultur

Duha – Sdružení dětí a mládeže pro volný čas a přírodu
Senovážné nám. 24, 116 4, 7 Praha 1
telefon: 234 621 374, 375 (i fax), 471
duha@duha.cz  • www.duha.cz

UNITED for Intercultural Action
European network against nationalism, racism, fascism and in support of
migrants and refugees
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
telefon: 603 438 822, 234 621 250 (i fax)
prokes@united.duha.cz •  www.unitedagainstracis m.org

Informace obsaÏené zde nereflektují vÏdy stanoviska a názory na‰ich sponzorÛ. Sponzofii
nejsou odpovûdni za jejich moÏné pouÏívání.
Tato publikace je souãástí projektu “Obãanská spoleãnost proti pravicovému extrémizmu”,
ãásteãnû financovanému a umoÏnûnému díky podpofie programu Grundtvig Evropské unie.

ENGLISH

Najpoužívanejšie symboly,
s ktorými sa môžeš stretnúť
na vlajkách alebo šáloch:

Svastika: oficiálny symbol
Nemeckého národného
socializmu a NSDAP (1933
– 1945)

Keltský kríž:
najpopulárnej‰ie logo krajnej
pravice v Európe a symbol
White Power hnutia.
Niekedy sa pouÏíva
namiesto písmena „O“

Totenkopf: bývalý symbol
tankovej divízie SS, dnes
symbol neonacistickej
organizácie „Combat 18“

Sig runa: najãastej‰ie
pouÏívaná v páre ako
symbol SS, niekedy
nahrádza písmeno „S“

Odal runa: bývalý symbol
Hitlerovej mládeÏe,  dnes
roz‰írený symbol medzi
neonacistami

Symbol prvej SS divízie:
“Leibstandarte SS Adolf
Hitler”, ‰pecifický tvar ‰títu,
je ãasto pouÏívaný
neonacistami

Rímske Fasces:
symbolizujú fa‰istický reÏim
a Národnú fa‰istickú stranu
zaloÏenú Mussolinim (1922
– 1945)

18: symbolizujú prvé a ôsme
písmeno abecedy - „AH“ -
Adolf Hitler

88: symbolizujú ôsme
písmeno abecedy - „H“ -
nacistický pozdrav „Heil
Hitler“

14: kryptogram odkazujúci
na 14 slov amerického
neonacistu Davida Lanea:
„Musíme zabezpeãiÈ
existenciu na‰ich ºudí a
budúcnosÈ pre biele deti“
(“We must secure the
existence of our people and
a future for white children”)

Informace obsaÏené zde nereflektují  vÏdy stanoviska a názory na‰ich sponzorÛ. Sponzofii nejsou odpovûdni za jejich moÏné pouÏívání.
Tato publikace je souãástí projektu “Obãanská spoleãnost proti pravicovému extrémizmu”, ãásteãnû financovanému a umoÏnûnému díky podpofie programu Grundtvig
Evropské unie.
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Týmto incidentom sa dostalo veºa pozornosti od verejnosti a od médií,
ale treba podotknúÈ, Ïe väã‰inou sú dielom malej skupiny fanú‰ikov,

ktorí vyuÏívajú futbalové zápasy, aby prezentovali svoje krajne
pravicové alebo neonacistické názory. Tieto incidenty v‰ak

väã‰inou sú podporované tichým súhlasom zvy‰ku fanú‰ikov
ako aj väã‰inovej populácie.

Ale nie sú to len fanú‰ikovia, ktorí sa takto prezentujú.
Niekedy sú to futbalové osobnosti alebo aj tréneri.
Napríklad v Maìarsku bývalý tréner národného muÏstva
Kalman Meszoly povedal: „Sotva zi‰li zo stromov.“,
keì sa vyjadroval o Afrických hráãoch hrajúcich v
Maìarsku. Takéto prípady len dokazujú, Ïe sú rôzne,
niekedy skryté prejavy ako diskriminácia men‰ín
a imigrantov pri hraní futbalu alebo, aby sa stali
súãasÈou futbalového Ïivota.

Rasistické, antisemitské, alebo islamofóbne
pokriky alebo urážky voči konkrétnemu hráčovi
alebo mužstvu
• 12. marca 2008  na zápase Pohára UEFA medzi 
Zenitom Peterohrad a Olympique de Marseille traja
hráãi ãiernej pleti z muÏstva Marseille boli poãas 
zápasu cieºmi rasistických uráÏok. âasÈ fanú‰ikov 
Zenitu po nich hodila banán a vydávala tzv. „opiãie
zvuky“.

Fyzické násilie voči hráčom s iným etnickým
pôvodom
• V srbskom klube Borac Cakac hráã Boracu, 

Zimbabwãan Mike Tamvaniere, nebol len 
cieºom rasistických uráÏok od vlastných 
neonacistických fanú‰ikov, ale v Apríli 2006 
bol nimi v blízkosti ‰tadióna aj fyzicky 
napadnutý.

Zobrazovanie fašistických, rasistických alebo neonacistických vlajok, symbolov a propagandy
niektorými fanúšikmi
• Na Slovensku 20. apríla 2007 poãas ligového zápasu medzi FC Senec a Slovanom Bratislava hosÈujúci 

fanú‰ikovia Slovana na tribúne rozprestreli obrázok pripomínajúci tvár Adolfa Hitlera spolu s nápisom:
„Alles Gutte Adi“ (V‰etko najlep‰ie, Adi), kde písmeno „S“ bolo nahradené Sig runou. Tento incident

sa odohral v deÀ Hitlerových narodenín. Podobné incidenty sa opakovali v Dánsku a
Rakúsku aj tento rok.

• Poãas kvalifikaãného zápasu na Majstrovstvá Európy 2008 medzi Talianskom
a Chorvátskom vytvorili chorvátski fanú‰ikovia vo svojom sektore ºudskú

svastiku.

Futbal je najroz‰írenej‰í ‰port na svete. Futbal je vá‰eÀ, ktorú zdieºajú
milióny ºudí, bez rozdielu veku, náboÏenstva ãi etnického pôvodu, z futbalu
sa stal ozajstný interkulturálny ‰port - ale aj napriek tomu, futbal stále
kazí problém rasizmu !
Rasizmus vo futbale má rôzne podoby, ãi sú to rasistické pokriky a uráÏky
voãi africkému hráãovi, diskriminácie hráãov na základe etnickej príslu‰nosti
alebo roz‰irovanie rasistickej a neonacistickej propagandy na niektorých

Prejavy a incidenty
Prejavov rasizmu vo futbale je viacero, niektoré je moÏno spoznaÈ ºah‰ie ako iné.
Medzi výraznej‰ie incidenty patria:

a mnoho ìal‰ích, majú jasný anti-
rasistický a antifa‰istický postoj, ktorý
jasne vyjadrujú a podporujú ako na
‰tadióne, tak aj mimo neho, ãi uÏ cez
choreografie ãi iné akcie, zapájaním sa
do anti-rasistických turnajov alebo
podporovaním imigrantov.

Fanú‰ikovia a fanú‰ikovská kultúra sú
dôleÏitou súãasÈou futbalu a je najlep‰ie,
keì sa sami postavia voãi rasizmu vo
futbale a snaÏia sa ho eliminovaÈ na
svojich tribúnach. Títo fanú‰ikovia
slúÏia ako in‰pirácia pre iných
fanú‰ikov po celom svete. Preto je
dôleÏité vytvoriÈ iniciatívu
podporovanú a vedenú zdola,
zaãínajúcu spoluprácou medzi Ultras
skupinami a fanú‰ikmi.

FARE - Futbal
proti Rasizmu v
Európe

FARE – Futbal proti rasizmu
v Európe (Football Against

Racism in Europe) je celoeurópska
sieÈ mimovládnych organizácii, ktorá
bojuje proti diskriminácii vo futbale.
FARE bolo zaloÏené v roku 1997 ako
iniciatíva fanú‰ikov a po 11 rokoch
práce pozostáva z tridsiatich siedmych
národných partnerov, pracujúcich vo
v‰etkých sférach futbalu, s fanú‰ikmi,
hráãmi, miestnymi komunitami, ako aj
s klubmi a futbalovými zväzmi, ktoré
pracujú proti diskriminácii vo futbale.
SieÈ FARE zastre‰uje rôzne projekty
ako:

„Vykopnime Rasizmus zo
Štadiónov“ v Poľsku
To je slogan kampane poºskej asociácie
„Nidgy Wiecej“ (Nikdy Viacej), ktorá
je partnerom FARE a aj siete UNITED,
zameraná na podporu anti-rasizmu a
na boj proti rasizmu na poºských
‰tadiónoch. Jednou aktivitou tejto
kampane je monitorovaÈ a bojovaÈ proti
neonacizmu na poºských ‰tadiónoch,
spolupracovaÈ s poºským futbalovým
zväzom, zvý‰iÈ povedomie o tejto
problematike a vytlaãiÈ neonacistov z
poºských futbalových ‰tadiónov.
Dobrým príkladom ich efektívneho
prístupu je akcia na ligovom zápase
medzi Legiou Var‰ava a Widzewom
Lodz, kde hráãi nastúpili na trávnik v
triãkách so sloganom a logom kampane,
a tak podporili boj proti rasizmu v
poºskom futbale. KaÏdý hráã následne
podpísal svoje triãká, ktoré boli neskôr

vydraÏené a výÈaÏok i‰iel na finanãnú
podporu aktivít Nigdy Wiecej.

Druhou ãasÈou ich anti-rasistického
programu je pracovaÈ s rôznymi
fanklubmi a organizáciami a tak
propagovaÈ futbal ako hru pre v‰etkých.
Nigdy Wiecej taktieÏ pracuje na
hudobnom festivale Pryzstanek
Woodskotck, kde organizuje anti-
rasistický futbalový turnaj, ako aj rôzne
workshopy a diskusie.

Spolu s projektom v Poºsku vo
východnej Európe beÏia aj dva ìal‰ie
projekty. Jeden z nich na Slovensku –
Futbal nás spája (futbal.rasizmus.sk),
ktorý je primárne zameraný na
vylúãenie rómskej komunity a pouÏíva
futbal ako nástroj na zbliÏovanie
rómskych a nerómskych komunít a na
boj proti stereotypom. Druhý beÏí na
Balkáne – FARE Alpe Adria Balkans
Project, ktorý je zameraný na otázku
silnej xenofóbie a nacionalizmu, prácou
s mládeneckými tímami a futbalovými
klubmi.

FARE Action Week
FARE Action Week je kampaÀ
zameraná na poddporu a zjednotenie
Euróspkej futbalovej komunity, ktorá
je zahrnutá do boja proti rasizmu vo
futbale. Hlavnou my‰lienkou je
podporovaÈ malé grass roots projekty,
zamerané na miestne problémy. V roku
2007 sa do kampane zapojilo  viac ako
190 skupín z celej Európy. Aktivity sú
zamerané na futbal: fanú‰ikovské
choreografie proti rasizmu, priateºský
zápas alebo futbalový turnaj so
zapojením miestnych men‰inových
alebo imigrantských komunít, futbalová
udalosÈ s diskusiou na miestnej ‰kole,
v komunitnom centre, moÏností je veºa.
KaÏdý fanklub, mimovládna
organizácia, alebo hocikto, kto má
nápad a chuÈ bojovaÈ proti rasizmu ãi
uÏ vo futbale, alebo cez futbal, môÏe
podaÈ prihlá‰ku so svojím projektom.
SieÈ FARE sa snaÏí finanãne podporiÈ
ão najviac projektov a taktieÏ zadarmo
poskytuje informaãné a kampaÀové
materiály.

Pár nápadov, čo môžeš urobiť:
• Ak si ãlenom fanklubu alebo ultras 

skupiny, skús poukázaÈ aj na tento
 problém a zapojiÈ svoju skupinu do 

anti-rasistických aktivít.
• Informuj ostatných o incidente, 

najlep‰ie cez (lokálne) média alebo 
cez ãasopis fanklubu ãi bulletin.

• Na ìal‰om fanú‰ikovskom stretnutí
 skús otvoriÈ debatu na tému rasizmus
na tvojom ‰tadióne alebo v‰eobecne
vo futbale a skús zapojiÈ aj ìal‰ích 
fanú‰ikov. MoÏno by sa tvoj fanklub
mohol zúãastniÈ na jednom z anti-
rasistických futbalových turnajoch 
ako: Mondiali Antirazzisti alebo St. 
Pauli Antira.

• Propaguj svoju prácu! Zorganizuj 
malý futbalový zápas medzi fanú‰ikmi
tvojho klubu a miestnou men‰inovou
komunitou.

• Pozvi ãlenov men‰ín do tvojho 
fanklubu, aby sa stali súãasÈou 
futbalového Ïivota na tvojom ‰tadióne.

• Je mnoho spôsobov, tak buì kreatívny
a zapoj ão najviac ºudí.

Rasistické incidenty na ‰tadiónoch, sú
väã‰inou dielom malej skupiny ºudí,
ktorí nerátajú s odporom. Najlep‰ie je
im ukázaÈ, Ïe sú fanú‰ikovia a ºudia,
ktorí takéto veci nebudú na svojom
‰tadióne tolerovaÈ. Tak nebuì ticho,
nech je Èa poãuÈ!

Futbal je naozaj krásna hra, ‰port, ktorý
môÏe hraÈ a vychutnávaÈ si kaÏdý, a
kaÏdý by mal maÈ právo si tento ‰port
uÏívaÈ bez toho, aby bol zastra‰ovaný
rasistami alebo diskriminovaný pri jeho
hraní. Rasizmus niãí futbal pre
v‰etkých: hráãov aj fanú‰ikov, a preto
je hraÈ futbal slobodne, bez strachu a
zastra‰ovania. (NECHAPEM VETE,
NECHYBA TAM NIECO?)

Užitočné stránky
• FARE > www.farenet.org
• Mondiali Antirazzisti
> www.mondialiantirazzisti.org
 • Ukáž Rasizmu červnú Kartu

(Show Racism the Red Card)
> www.TheRedCard.org

• St. Pauli anti-rasistický Turnaj
> www.antira-stpauli.org
 • Vykopni Rasizmus z Futbalu (Kick
Racism Out of Football)  > www.kickitout.org
• Koordinačné Centrum Fan-Projektov
Nemecko > www.kos-fanprojekte.de
• Futbal Spája – Rasizmu Rozdeºuje
(Football Unites - Racism Divides)
> www.furd.org
• Fair Play. Rôzne Farby. Jedna Hra
> www.fairplay.or.at

Mondiali Antirazzisti
Mondialli Antirazzisti alebo Anti-
rasistické majstrovstvá sveta je veºký
päÈdÀový futbalový turnaj, ktorý sa
kaÏdoroãne koná v oblasti Emilia
Romagna, neìaleko Bologne v
Taliansku. Je otvorený v‰etkým
fanklubom, anti-rasistickým
organizáciám, organizáciám imigrantov,
mládeÏníckym organizáciám a
kaÏdému, kto si rád vychutná fair-play
futbal. Turnaj je nesúÈaÏný, keìÏe jeho
my‰lienkou je ºudí zbliÏovaÈ a nie
vytváraÈ rivalitu.
Ale Mondiali nie je len futbalový turnaj.
Je to veºký anti-rasistický festival s
rôznymi aktivitami ako: diskusie,
workshopy, premietania filmov, koncerty
a mnoho ìal‰ích aktivít.
Minulý rok sa na Mondiali zúãastnilo
viac ako 4000 ºudí a viac ako 200
futbalových druÏstiev (muÏských,
Ïenských a zmie‰aných), z viac ako 20-
tich európskych a neeurópskych krajín,
ktorí vytvorili Ïivú a farebnú komunitu.
Monidali je výborným miestom pre
kaÏdého, kto má rad futbal a chce si ho
uÏívaÈ v atmosfére, ktorá nie je brzdená
rasizmom a diskrimináciou.

Rasizmus na
tvojom štadióne?

Čo možno robiť, ak sa
na tvojom štadióne

vyskytne rasistický
incident?

Najlep‰ím ãinom je na tento incident
poukázaÈ, ohlásiÈ ho klubovým
‰truktúram a informovaÈ o Àom iných
ºudí a aj médiá. Aj keì moÏno v tvojej
krajine sa tomuto problému neprikladá
veºký význam, najlep‰ie je informovaÈ
o danom incidente verejnosÈ, poukázaÈ
na to, ão sa skutoãne deje,
a tak otvoriÈ o tomto probléme diskusiu.
Väã‰ina futbalových fanú‰ikov takéto
správanie nepodporuje a veºkú väã‰inu
rasistických incidentov majú na
svedomí malé skupiny ºudí. Väã‰ina
fanú‰ikov vie o týchto incidentoch len
málo, ak vôbec nieão, alebo tieto
incidenty len ticho ignoruje, a tak dáva
takému správaniu súhlas.  Preto je
najlep‰ie zapojiÈ ão najviac ºudí a
upútaÈ na problém pozornosÈ klubu a
aj ostatných fanú‰ikov. Ale neprestaÀ
iba pri tom. Skús pokraãovaÈ v tom, ão
si zaãal, napríklad: zaloÏ fanklub, ktorý
bude vzorom pre ostatných, podporuj
diskusiu na túto tému zapojením ìal‰ích
ºudí alebo buì kreatívny a vymý‰ºaj
nové prístupy a nápady.
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Fanúšikovia proti
Rasizmu
Fanú‰ikovská kultúra je
veºmi dôleÏitou súãasÈou

kaÏdého ‰portu a ‰peciálne
futbalu. ByÈ fanú‰ik znamená

maÈ vá‰eÀ pre svoj klub, svojich hráãov
a pre futbal ako taký. I keì nie je
jednoduché kategorizovaÈ fanú‰ikov,
môÏeme ich rozdeliÈ do troch
rozdielnych typov fanú‰ikov a
fanú‰ikovských skupín.

Hooligans • Hooligan hnutie sa
sformovalo v ‰esÈdesiatych rokoch
dvadsiateho storoãia v Anglicku a bolo
úzko spojené s prvou vlnou skinheads.
Hooligans (chuligáni) boli tvrdé jadro
fanú‰ikov, známych pre svojej násilné
ãiny a bitky s inými hooligans. Hnutie
hooligans sa postupne roz‰írilo do celej
Európy. Aj keì väã‰ina hooligans
skupín má pravidlo, Ïe vynechávajú
politiku zo svojich bitiek, od
osemdesiatych rokov bolo hlavne vo
východnej Európe mnoho hooligans
zverbovaných z prívrÏencov krajnej
pravice.

Ultras • Európy a aj do iných konãín
sveta. Ultras sú najvá‰nivej‰í
fanú‰ikovia svojho klubu. ByÈ Ultra
znamená byÈ nieão viac ako obyãajný
fanú‰ik. Ultras cestujú na za svojím
klubom na zápasy, spievajú a podporujú
svoj klub poãas celého zápasu,
pripravujú choreografie ako aj
pyrotechnické predstavenia. Ultras
skupiny sú srdcom fanú‰ikov klubu.

Mnohí hooligans sú aktívnymi
fanú‰ikmi svojho klubu, ale niektorí z
nich vyuÏívajú futbalové zápasy na
rozpútanie násilností. Na druhej strane,
Ultras sa niekedy zapájajú do násilností,
konfliktov s políciou ãi výtrÏností, ale
ich hlavným cieºom a my‰lienkou je
podporovaÈ svoj klub.

Fanúšikovia • Toto sú ºudia, ktorí
podporujú a povzbudzujú svoj klub. I
keì nie sú takí vá‰niví a zapálení pre
svoj klub ako Ultras, majú silnú
spojitosÈ so svojím klubom a sú
dôleÏitou súãasÈou fanú‰ikovského
Ïivota na ‰tadióne.

Problém rasizmu a fa‰izmu ako vo
futbale, tak vo v‰eobecnosti, sa dotkol
aj fanú‰ikov. Rôzne skupiny fanú‰ikov
sú aktívne v boji proti rasizmu. Ultras
skupiny ako Ultras Sankt Pauli (FC St.
Pauli, Nemecko), Biris Norte (FC
Sevilla, ·panielsko), Commando Ultras
(Olympique de Marseille, Francúzsko),
Rangers Pisa (Pisa Calcio, Taliansko)

Tento tematický list byl vyhotoven v rámci projektu ‘Občanská společnost proti pravicovému extrémizm - Vývoj nových
strategií celoživotního učení pro NNO’, projekt je podpofien z programu Grundtvig Evropské komise a realizován sítí:
• ARI Immigrant Association Rieti, Itálie - www.ariweb.it
• DUHA - Sdružení dětí a Mládeže, Česko - www.duha.cz
• Kulturbüro Sachsen, Německo -www.kulturbuero-sachsen.de
• Ľudia proti rasizmu, Slovensko -www.rasizmus.sk
• Movement Against Intolerance, Španělsko - www.movimientocontralaintolerancia.com
• MTP Oradea, Romania - www.mtporadea.ro
• Sdružení Nigdy wiecej, Polsko - www.nigdywiecej.org
• Norwegian People's Aid, Norsko - www.antirasisme.org
• Univerzita Benátky, Master on Immigration Programme, Itálie - www.unive.it/masterim

Informace o projektu “Občanská společnost proti pravicovému extremizmu”
Projekt byl vypracován po mnohaletých zku‰enostech sítû UNITED v kampaních proti diskriminaci a na základû hluboké
analýzy souãasných trendÛ evropské obãanské spoleãnosti aktivní v boji proti extremizmu, rasizmu a diskriminaci. Je
zku‰enost, Ïe pfies mnoÏství a kvalitu práce odvedené organizacemi aktivními v této oblasti mají mnohé NNO slabé znalosti
o demokratických institucích a procesech. Existují nicménû efektivní metody boje s diskriminací na místní a regionální
úrovni pomocí inovativních a neformálních uãicích strategií. Také existují zpÛsoby, jak nejlep‰í praxi dodat celoevropský
rozmûr. Úãelem projektu je vytvofiit prostor pro antirasistickou osvûtu,dûlat ji kvalifikovanû a pfiístupnû po celé Evropû.
Cíle jsou: vyvinout nové metody ke zlep‰ení práce místních bunûk a NNO aktivních na tomto poli výchovy proti rasizmu
a ty vy‰kolit jako vedoucí antirasistické výchovy po celé Evropû. Cílová skupina projektu jsou aktivisté z NNO. Projekt
má nakonec poslouÏit cílovým skupinám tûchto NNO, hlavnû sociálnû znevýhodnûným s men‰ím pfiístupem  ke vzdûlávání.
Hlavními ãinnostmi projektu je identifikace, výbûr a ‰ífiení dobrých pfiíkladÛ na poli antirasizmu, konference, workshopy
a kampanû, jeÏ mají pfiinést výstupy: publikace, pfiíruãky, infoletáky, webstránky a materiály pro kampanû.

What is UNITED?
UNITED for Intercultural Action je evropská síÈ proti nacionalizmu, rasizmu, fa‰izmu a ne podporu migrantÛ a uprchlíkÛ.
Jejím prostfiednictvím spolupracuje na bázi dobrovolnictví pfies 560 organizací ‰irokého spektra ze v‰ech státÛ Evropy.
Stavûjí spolupráci na spoleãných akcích a vzájemném respektu. UNITED je a zÛstane nezávislou na v‰ech politických
stranách, organizacích a státech, ale hledá aktivní spolupráci s jinými antirasistickými iniciativami v Evropû. Pomocí sítû
UNITED se organizace setkávají navzájem, pfiipravují spoleãné akce a sdílejí informace. Celovropské akãní týdny, kampanû
atd. se plánují a diskutují na konferencích UNITED. Organizace spolupracují na specifických projektech a na specifických
problémech. Informace pfiicházejí od vice neÏ 2000 organizací a rozesílky jdou na cca 2200 groups v Evropû. Chcete-li se
zapojit, proberte my‰lenky a cíle UNITED ve své organizaci. Dejte nám vûdût, chcete-li se k nám pfiidat nebo od nás dostávat
informace. Pfiipi‰te nás do svého rozesílaãe mailÛ!

Co je Duha?
Duha je obãanské sdruÏení, které jiÏ od roku 1989 nabízí na principech záÏitkové pedagogiky dûtem a mladým lidem pestrou
paletu aktivit. Jejím posláním je v‰estranný a harmonický rozvoj osobnosti. Toto poslání naplÀuje ve více neÏ 4 000 ãlenÛ
v devadesáti základních ãláncích pÛsobících ve v‰ech krajích âeské republiky.
Duha je velice úspû‰ná i v projektech pro dûti a mládeÏ z dûtských domovÛ, v programech pro neorganizované dûti a mládeÏ,
v podpofie participace dûtí a mládeÏe, rozvíjení dobrovolné sluÏby a ve zprostfiedkování workcampÛ pro mladé lidi. Má
významné postavení v ãeských i mezinárodních organizacích. Pfiínos Duhy pro Ïivot dûtí a mladých lidí vysoko hodnotí i
Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlovýchovy, kdyÏ pro roky 2004 aÏ 2006 a opût pro roky 2007 aÏ 2010 udûlilo Duze titul
„Organizace uznaná M·MT pro oblast práce s dûtmi a mládeÏí“.
Integrace dûtí odli‰ných vûkových a sociálních skupin bez ohledu na zdravotní handicapy je pro duÏiny pfiirozená; pfiipravují
programy pro dûti z dûtských domovÛ, romské dûti, dûti z oblastí s vysokou nezamûstnaností ãi s nízkou dopravní
obsluÏností. Nûkteré duÏiny  provozují nízkoprahové kluby ãi kluby s kulturním a sportovním programem.

a respektují. To je vyjádfieno hlavní ideou Duhy: pfiátelství rozrÛznûných. To znamená i výchovu
proti rasizmu, fa‰izmu, antisemitizmu a xenofobii. Proto Duha podporuje i síÈ UNITED for
Intercultur

Duha – Sdružení dětí a mládeže pro volný čas a přírodu
Senovážné nám. 24, 116 4, 7 Praha 1
telefon: 234 621 374, 375 (i fax), 471
duha@duha.cz  • www.duha.cz

UNITED for Intercultural Action
European network against nationalism, racism, fascism and in support of
migrants and refugees
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
telefon: 603 438 822, 234 621 250 (i fax)
prokes@united.duha.cz •  www.unitedagainstracis m.org

Informace obsaÏené zde nereflektují vÏdy stanoviska a názory na‰ich sponzorÛ. Sponzofii
nejsou odpovûdni za jejich moÏné pouÏívání.
Tato publikace je souãástí projektu “Obãanská spoleãnost proti pravicovému extrémizmu”,
ãásteãnû financovanému a umoÏnûnému díky podpofie programu Grundtvig Evropské unie.

ENGLISH

Najpoužívanejšie symboly,
s ktorými sa môžeš stretnúť
na vlajkách alebo šáloch:

Svastika: oficiálny symbol
Nemeckého národného
socializmu a NSDAP (1933
– 1945)

Keltský kríž:
najpopulárnej‰ie logo krajnej
pravice v Európe a symbol
White Power hnutia.
Niekedy sa pouÏíva
namiesto písmena „O“

Totenkopf: bývalý symbol
tankovej divízie SS, dnes
symbol neonacistickej
organizácie „Combat 18“

Sig runa: najãastej‰ie
pouÏívaná v páre ako
symbol SS, niekedy
nahrádza písmeno „S“

Odal runa: bývalý symbol
Hitlerovej mládeÏe,  dnes
roz‰írený symbol medzi
neonacistami

Symbol prvej SS divízie:
“Leibstandarte SS Adolf
Hitler”, ‰pecifický tvar ‰títu,
je ãasto pouÏívaný
neonacistami

Rímske Fasces:
symbolizujú fa‰istický reÏim
a Národnú fa‰istickú stranu
zaloÏenú Mussolinim (1922
– 1945)

18: symbolizujú prvé a ôsme
písmeno abecedy - „AH“ -
Adolf Hitler

88: symbolizujú ôsme
písmeno abecedy - „H“ -
nacistický pozdrav „Heil
Hitler“

14: kryptogram odkazujúci
na 14 slov amerického
neonacistu Davida Lanea:
„Musíme zabezpeãiÈ
existenciu na‰ich ºudí a
budúcnosÈ pre biele deti“
(“We must secure the
existence of our people and
a future for white children”)

Informace obsaÏené zde nereflektují  vÏdy stanoviska a názory na‰ich sponzorÛ. Sponzofii nejsou odpovûdni za jejich moÏné pouÏívání.
Tato publikace je souãástí projektu “Obãanská spoleãnost proti pravicovému extrémizmu”, ãásteãnû financovanému a umoÏnûnému díky podpofie programu Grundtvig
Evropské unie.
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