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1. Úvod do problematiky 

Ovály európskych futbalových štadionóv, ktoré obsadzovali fanúškovia 

prislúchajúci ku lokálne organizovaným fanklubom žačali byť v polovici 80. rokov 

nahradzované zvláštnymi zoskupeniami násilných mladistvých. Títo mladí priaznivci 

futbalu sa etablovali pod pomenovaním ultra/ a odštartovali éru osobitej fanúšikovskej 

kultúry. 

S nástupom takzvaných začína do štadiónov prenikať nová forma fankultúry, 

ktorá sa v priebehu niekofkých nasledujúcich rokov prudko rozširuje. Príslušnosť ku 

určitej skupine u/tras a paralelne identifikácia fanúška s dianím vo futbalovom klube, 

ktorému prislúcha zohráva pre mladistvého vo veku od 16 do 24 rokov enorrnne 

dóležitú rolu v jeho sociálno-kultúrnej orientácii. 

Prostredníctvom najróznejších choreografií, naddimenzionálnych transparentov, 

bengálskych ohňov alebo detonovania farebných dymovníc demonštrujú ultras svoju 

jedinečnost' na európskych štadiónoch. Do popredia ich aktivít je stavaná fanúškovská 

kultúra súvisiaca s ich konkrétnou vlastnou skupinou. 

U/tras disponuje obrovským potenciálom nárastu členskej základne. Faktory ako 

akcia, zábava, vyžitie v kreativite a s tým spojená vysoká zážitková hodnota pri každom 

zápase ich mužstva sú pre mnohých mladistvých medzi 16 a 24 rokmi obzvlášť 

aktraktívne. 

Prianiu fanúškovskej skupiny zorientovat' sa ako "nezávislá" v prostredí 

tradičných spolkov, ktoré sympatizujú futbalu korešponduje indivíduu- mladistvému, 

jeho osobnostnej orientácii v sociálnom prostredí. Popri otázke kladenej skupinou 

fanúškov- "kde je naše miesto v štadióne" ide rovnako v procese vekovo relevantného 

rozvoj a identity mladistvého o vytváranie spoločenskej pozície "mladí dospelí". 

Zčasti otvorená štruktúra skupín u/tras umožňuje svojím záujemcom sa 

jednoducho pridružiť a s fanúškovskou scénou sa identifikovat'. Lokálna príslušnosť ku 

1 
The U/tras movement alebo jednoducho U/tras je pomenovanie organizovaných skupín fanúškov 

prislúchajúcich predovšetkým európskym futbalovým tímom. Táto fanúškovská podskupina sa objavila v 

Taliansku v neskorých 60. rokoch 20. storočia po tom, ako futbalové kluby znížili cenu vstupeniek do 

niektorých častí svojich štadiónov. Preberanie prvkov (násilného a agresfvneho) správania hooligans je 

skór výnimkou ako pravidlom. 
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u/tras je smerom navonok prezentovaná odpovedajúcim oblečením. Skoro každá 

ultraskupina ponúka a distribuje svojim členom špecifický sortiment, často zhotovovaný 

na vel'mi profesionálnej úrovni. 
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2. Diskriminácia vo fotbale 

Pojmy rasizmus2 a diskriminácia sú príbuzné pojmy často vzájomne zamieňané 

a možu byť priradené širokému spektru rozneho chovania. v štúdii o rasizme 

v európskom futbale (Merkel & Tokarski 1996, str.l4-15) popísal Mike Cole rasizmus 

ako "proces, ktorého pomocou sa štrukturujú sociálne vzťahy medzi l'uďmi s dórazom 

na l'udské biologické a/alebo kultúrne charakteristiky takým spósobom, aby sa 

definovali a vytvorili diferencované sociálne skupiny. Predpokladá sa, že tieto skupiny 

majú prirodzený, nemeniaci sa póvod a status. Je na ne nazerané ako na skupiny 

z podstaty rozdielne a spósobujúce negatívne následky iným skupinám a/alebo ako na 

skupiny, ktoré majú určité ohodnocujúce charakteristiky. Pretože sú tieto ohodnocujúce 

charakteristiky stereotypmi, je vel'ká pravdepodobnost: že sú s kreslené a zavádzajúce. " 

Podl'a tejto definície sa rasizmus vzťahuje ku konkrétnemu súhrnu myšlienok, 

ktoré navodzujú určité chovanie. Ostatní autori definujú rasizmus podobným spósobom. 

Tieto defrnície sa neustále vzťahujú ku určitému ideologickému podtextu a rozlíšeniu 

medzi róznymi kategóriami l'udí podl'a fyzických alebo kultúrnych charakteristík. 

V športe, presnejšie vo futbale sú rozlišované tri druhy diskriminácie3 (Janssens & 

Van't Hullenaar 1997): 

2 
Za zakladatel' a novodobého rasizmu je považovaný francúzsky sociológ Joseph Arthur Gobineau (I 816 

- 1882), ktorý sa pokúšal dokázať, že jednotlivé rasy sa podstatne odlišujú nielen telesne, ale aj duchovne 

a že ich miešanirn vzniká úpadok. 

Ideológia rasovej diskrirninácie je založená na principe etnocentrizmu. Jej podstatou je téza, že prislušníci 

určitej rasy sú na základe svojich dedične odovzdávaných vlastností nadradeni príslušníkorn iných rás, že 

ich nadradenosť je daná biologicky. 

Iná teória sa opiera o biologicky neopodstatnené vyvyšovanie telesných a duševných kvalít jednej rasy 

nad druhou. Popiera rovnocennosť l'udských plernien; ciel'orn je morálne odzbrojenie potlačenej vrstvy, 

zlornenie jej viery vo vlastnú silu, vzbudzovanie pocitu rnenejcennosti a zarnedzenie akémukol'vek 

pokusu o boj proti utláčatel'om. (dostupné na http://dent.ii.frnph.uniba.sk/-filit/fvr/rasizmus.html) 
3 

Diskriminácia (znevýhodňovanie) je súdenie niekoho a zasiahnutie voči nernu na základe zjavne 

bezvýznamných charakteristik ako je napríklad farba kože, pohlavie, sexuálna orientácia, národnosť, 

sociálna alebo etnická príslušnosť, náboženské presvedčenie a pod. Je to konanie, pri ktorom sa v tej istej 

situácii s jedným človekom (skupinou !'udí) zaobchádza inak než s inýrn človekom (skupinou !'udí) na 

základe spomenutých kritérií, bez ohl'adu na jeho (ich) schopnosti. 
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inštrumentálna diskriminácia, 

impulzívna diskriminácia, 

inštitucionálna diskriminácia. 

Pri inštrumentálnej diskriminácii sú rasistické motívy prítornné niekedy, ale nie 

vždy. Pre hráčov je diskriminácia jeden zo spósobov, ktorým móžu nalomit' súpera, pre 

fanúškov to móže znamenat' spósob, ako na seba upútavať pozornost' v štadiónoch 

a/alebo provokovat' súperových fanúškov. Pri prejavoch diskriminácie počas zápasu 

často ten, ktorý uráža nemusí vo všeobecnosti opovrhovat' menšinami a často 

predpokladá, že móze byť s adresátom svojich urážok po zápase opat' "za dobre". 

Druhá forma diskriminácie je označovaná ako impulzívna diskriminácia. Tu 

rovnako rasistické motívy nemusia byť výlučne bázou pre diskriminačné správanie. 

Impulzívna diskriminácia má póvod vo frustrácii, nedóvere, falošného dojmu 

a nedostatku porozumenia. V takých prípadoch je diskriminácia odpoveď na 

nespokojnosť, neistotu a neznáme. 

Ku inštitucionálnej diskriminácii dochádza, keď sa porušujú normatívne praktiky, 

dohody a pravidlá, ktoré sú platné v rámci športovej organizácie. Jej následkom sú 

diskriminačné efekty ako nižšie zastúpenie etnických menšín alebo nevšímavost' voči 

ním. Táto forma diskriminácie je často výsledkom ignorácie alebo nešikovnosti. 

Diskriminačné chovanie vo futbale nevedie výlučne k negativnym postojom voči 

etnickým menšinám. V mnohých prípadoch to pravdepodobne súvisí s nespútanými 

primitívnymi pocitmi nedóvery, frustrácie (impulzívna diskriminácia) alebo úmyselné 

zastrašovanie oponentov ofenzívnym spósobom (inštrumentálna diskriminácia). 

3. Postoje mladistvých fotbalových fanúšikov 

Analýzy sociológov Wilhelma Heitmeyera a Guntera A. Pilza vytvárajú od 80. 

rokov vedecký predpoklad na pochopenie správania mladých futbalových fanúšikov. 

Zich prác tiež vychádzajú sociálnopedagogické fanprojekty existujúce v Nemecku už 

desaťročie. Centrálnu rolu v ich tézach zohráva "prekapitalizovanie skoro všetkých 

životných pomerov v spoločnosti vrátane profifutbalu. 4 " Pilz zdůrazňuje, že na základe 

4 
Wilhelm Heitmeyer/Jt>rg-Ingo Peter, Jugendliche Ful3ballfans - Soziale und politische Orientierung, 

Gesellungsformen, Gewalt, Míinchen 1988, s. 21 
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civilizačného tlaku sa potláčané emócie a napatie implikujúce l'udské správanie 

uvol'ňujú práve pri povzbudzovaní futbalového tímu, rovnako aJ pn násilných 

udalostiach. 

Každodenný svet preplnený problémami a nároky na sociálny a osobný úspech 

neumožnujú realitu uspokojivého spolunažívania. Povedl'a narastajúcej nezamestnanosti 

upozorňuje Pilz práve na obmedzený výher pracovného miesta a hrozbu jeho 

straty z toho plynúce odcudzujúce sa pracovné vzťahy, ktoré tak strácajú hodnotu. V 

tomto kontexte zdorazňuje, že "mužské a mužné normy a legitimácia telesného násilia 

ako prostriedok presadenia vlastných záujmov produkujú obzvlášť nápadné 

a agresívne5 vzorce správania, podporujú ich a požadujú. " 

Heitmeyerov prístup sa zakladá na teórii tzv. rizikovej spoločnosti definovanej 

Ulrichom Beckom6
, v ktorej popredí sú orientačné t'ažkosti mladistvých v dnešnej dobe 

popísané ako tienistá stránka trendu v individualizačnom procese. 

Pozorovania Heitmeyera sa odvolávajú na "konkrétnost' prírodných kategórií ako 

farba kože, pohlavie alebo vek ako protiklad ku princípu usilovnosti typickému pre 

nemeckú spoločnos( Tieto kategórie sú podporované hlavne mužsky definovanou 

spoločnosťou." Takto pnamo rozpoznatel'né znaky sa stávajú identifikačnou 

možnosťou pre mladistvých, ktorí podl'a Becka trpia orientačnými ťažkosťami a stratou 

tradičných hodnot. Tieto prírodné kategórie sa v priebehu posledných dvadsať rokov 

kvalitatívne zmenili, resp. sa rozšírili. Pretože nielen zvonka pozorovatel'né znaky sú 

rozhodujúce kritéria pre identifikáciu, ale i hospodárska prevaha je zrovnávaná 

s politickým zameraním, s etnickosťou alebo národom. 

5 Podl'a Nakonečného (1997) nie je jednoduché pojem agresia definovať, pretože zahrňuje mnoho 

róznych aktivít, ktoré vyjadrujú tendenciu útočiť, napádať, resp. poškodzovať, ničiť. Zaútočiť je možné 

na niekoho pasťami ale aj slovne, zničiť je možné niekoho fyzicky alebo sociálne. Útočiť je možné na 

niekoho s úmyslom poškodiť ho či zničiť, alebo ho prinútiť ku niečomu demonštráciou sily: agresia 

móže, ale nemusí byť vždy sprevádzaná pocitom nepriatel'stva útočníka voči obeti. 
6 Ulrich Beck: Jenseits von Stand und Klasse?, v: Kreckel, Reinhard: Soziale Ungleichheiten, Gottingen 

1983,s.47 
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4. Ciel' a úlohy práce 

Ciel'om práce je analýza postojov futbalových fanúšikov na pozadí spoločensko 

politických udalostí a antirasistických iniciatív, ktoré vo vel'kej miere ovplyvnili ich 

ideologický výraz. 

Pri skúmaní boli vytýčené tieto úlohy: 

1. analýza literárnych prameňov týkajúcich sa problematiky diskriminujúceho 

správania futbalových fanúšikov voči etnickým menšinám, 

2. analýza dostupných zdrojov o organizáciach, ktoré sa snažia toto správanie 

fanúšikov eliminovat', 

3. zostavenie, distribúcia a vyhodnotenie dotazníku k získaniu informácií 

a názorov samotných zástupcov organizácií antirasistických kampaní o ich 

ciel'och a želaniach v procese potláčania diskriminujúcich prejavov 

fanúšikovskej scény, 

4. na základe výsledkov výskumu vytvoriť súbor charakteristík postojov 

futbalových fanúšikov voči etnickým menšinám vo svojom chronologickom 

vývoji v Anglicku a v Nemecku a predstaviť výhl'ady antirasistických 

kampaní do budúcna. 
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5. Metodológia práce 

Špecifikácia výskumného problému vychádza z ciel'u a úlohy diplomovej práce 

tak, ako sú popísané v predchádzajúcej kapitole. To dáva každému výskumu do istej 

miery unikátnost', pretože sa vyznačuje celou radou zvláštností, ktoré vyplývajú 

z povahy riešeného problému. 

5.1. Metódy zberu údajov 

V mojej diplomovej práci som za účelom získania podkladov a údajov 

potrebných ku vypracovaniu analýzy postojov futbalových fanúšikov použil dve metódy 

skúmania. Prvou bolo štúdium a analýza odbomej literatúry. Túto metódu som zvolil 

pre systematizáciu literárnych údajov o rasistických a diskriminujúich prejavoch 

futbalových fanúškov v krajinách nemecko a anglicko za účelom zostavenia 

charakteristík tohoto správania voči etnickým menšinám. Vzhl'adom k tomu, že zvolená 

literatúra je cudzojazyčná, mala táto fáza za úlohu okrem prípravy teoretického 

podkladu pre následný výskum i predstavenie v slovenčine doteraz nepublikovaných 

poznatkochz tohoto odboru. 

Druhou metódou bolo písemné dotazovanie vlastných organizácii, ktoré sa 

potláčaním fenoménu rasizmu na futbalových štadiónoch v konkrétnych krajinách 

zaoberajú. Písemné dotazovanie je kvalitatívna metóda zberu údajov, pri ktorej je 

použitý dotazník. Pri písomnom datozovaní sú najvačšie nároky kladené na správnost' 

jeho formulácie a zrozumitel'nosť ( obzvlášt v prípade dotazovania v cudzom jazyku), 

pretože respondent musí zvládnut' jeho vyplňovanie sám, bez pomoci pýtajúceho sa. 

5.2. Množstvo a zloženie respondentov dotazníku 

Ciel'om dotazníku bolo zistiť budúce ciele a predsavzatia organizácií, ktoré sa 

snažia eliminovat' agresívne a rasistické správanie futbalových fanúšikov a tiež získanie 

názoru, čo by sa muselo zmeniť, aby tieto ich ciele mohli byť realizované. 

Do výskumu holi zahrnutí dvaja zástupcovia organizácii v Anglicku 

a v N emecku. V Anglicku som dotazník zaslal profesionálnemu kompetentnému 

pracovníkovi organizácie Football Unites, Racism Divides (FURD) a v Nemecku 

organizácie Flutlicht. 
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5.3. Zber údajov 

Oslovenie respondentov bolo prevedené elektronickou formou, jednak z dovodu 

vačšej adresnosti, umožňujúcej tiež vyššiu návratnosť, je finančne nenáročná a rýchla. 
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6. Analýza odbornej literatúry 

6.1. Anglicko 

6.1.1. Úvod 

Anglická populácia je vzhl'adom na európsky štandart heterogénna. V 19. storočí 

prichádzajú do Anglicka íri a východoeurópania a neskor, v 20. storočí silná vlna 

prisťahovalcov - pracovníkov z Commonwealthu. Participácia etnických menšín tu bola 

vždy vel'mi viditel'ná politická otázka, ktorú sprevádza celá rada rasových nepokojov od 

Cardiff a Liverpool v roku 1919, Nottingham a London v 1958 až do začiatku 21. 

storočia. 

Vzhl'adom na anglickú koloniálnu minulost' je vačšina etnických menšín 

ázijského a afro-karibského původu. Okrem nich sú v Anglicku prítomní utečenci a 

žiadatelia o politický azyl prevažne z Afganistanu, !raku, Sri Lanky, Somálska 

a Zimbabwe. Integrácia etnických minorit sa uskutečňuje existujúcimi mechanizmami, 

stratégiami a metódami. Inštitucionálny rasizmus je avšak v společnosti stále prítomný. 

6.1.2. Rasistická diskriminácia vo futbale 

Prvým futbalistom tmavej pleti bol v drese anglickej fubalovej reprezentácie 

v roku 1979 Viv Andersen. Následne od roku 1980 sa začínajú čiemi hráči objavovať 

v anglickom profi-futbale stále častejšie. Pre anglický futbal sa však nejednalo o žiaden 

doposial' nevídaný fenomén, prítomnosť športovcov tmavej pleti je aktuálna už od 

samých počiatkov profesionalizmu7
• 

Čo sa týka akceptácie futbalových profesionálov čiemej pleti na prelome 19. 

a 20. storočia je rozhodujúci ich raritný charakter ako najpravdepodobnejší predpoklad 

pre sotva existujúce rasistické prejavy a reakcie. 

7 Pojem profesionalizmus v anglickom futbale sa v historickom kontexte významovo spája so založenfm 

organizácie Futbalová asociácia (The Footba/1 Association, The FA) v roku 1863. Na svojej prvej schódzi 

dňa 26. októbra 1863 v Londýne sformulovala a prijala pravidlá "moderného futbalu". The Footba/1 

Association je riadiacou organizáciou futbalu v anglicku, zastrešuje všetky profesionálne kluby. 
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Medzi dvoma svetovými vojnami bolí futbalisti čiemej farby pleti zastúpení 

v radoch anglických mužstiev pomeme v malom počte, pričom ich význam narastal, po 

druhej svetovej vojne trvale pribúdal počet emigrantov z karibskej oblasti. 

V septembri 1949 dorazilo na turné do Anglicka mužstvo Nigérie aby tu 

absolvovalo niekol'ko priatel'ských futbalových stretnutí. Futbal do Nigérie priviezli 

britskí kolonisti. Hráči, ktorí sa výpravy v Anglicku zúčastnili bolí vybraní bielymi 

oficiérmi a "sposobilí" reprezentovat' svoju krajinu v zahraničí. Tí kultivovanejší 

a vzdelanejší bolí uprednostnení pred napríklad i talentovanejšími. Všetci bolí priamo či 

nepriamo pracujúci pre vládu. Až na dvoch hráčov hrali všetci zúčastnení bez športovej 

obuvi, s obviazanými nohami. Z obdobia turné nigérijského futbalového mužstva 

neexistujú žiadne správy o prejavoch nesympatie s rasistickým podtextom voči ním zo 

strany divákov. Na základe udalostí odohrávajúcich sa v roku v 1948 v štvri Toxteth8 

možno usúdiť a predpokladať, že ku prejavom rasizmu alebo neznášanlivosti predsa 

došlo. V tlačí sa objavila l'ahká náklonnost' ku prejavu rasizmu. Čiemi hráči bolí 

charakterizovaní ako atraktívni a zabávajúci, chýbalo im však z typicky neafrických 

dispozícií- z vytrvalosti a rýchlosti (The Times, 5. september 1949). Hráčom z Nigérie 

v záverečných minútach zápasov skutočne už dochádzal dych. To však koli návyku 

odohrávať nie 90- ale iba 70-minútové zápasy v náročnejších klimatických 

podmienkach. Kde však bola vyslovená chvála bola koloniálna správa, vďaka ktorej 

africkí futbalisti predviedli dosiahnutý výkon. 

Pre niektorých anglických futbalových priaznivcov bolí vystúpenia afrických 

hráčov prvou príležitesťou vidieť hrať futbal čiemych športovcov. Pre niekol'kých 

nigérijských hráčov sa turné absolvovaným v Anglicku zmenil život. Dvaja z nich, 

Okere a Balogum sa tam vrátili, aby sa stali profesionálmi. 

V druhej polovici 50. rokov došlo ku prejavom rasovej neznášanlivosti a násilia, 

ktoré prudko znepokojili komunity národnostných minorít londýnskych štvrtí 

Landbroke Grove a Notting Hill. V rovnakom čase začalo trestné stíhanie proti 

stúpencovi inklinujúcemu ku fašizmu, ktorý bol zadržaný počas rozdávania letákov 

s rasistickým obsahom. 

8 V meste Crosby, v štvrti Toxteht sa v lete 1948 odohrali ťažké rasové nepokoje. Približne 2.000 blielych 

angličanov systematicky napádalo športové kluby a sídliská "čiemej" komunity. 
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V auguste 1956 sa ponúkla anglickým futbalovým fanúškom ďal'šia príležitosť 

vidieť exotických afrických futbalistov pri konfrontácii s britským štýlom hry. Média 

prinášali správy o technickej vyspelosti a nevídaných schopnostiach futbalistov 

z Ugandy. V jednom z článkov The Times z 22. augusta 1956 sa objavila tiež 

informácia, že africký pravý útočník bol počas zápasu proti britskej olympijskej 

jedenástke často urážaný stúpencami rasizmu. 

Od polovice 50. rokov dochádzalo ku rasistickým udalostiam častejšie, dovodom 

hola zvyšujúca sa úroveň konkurencie na trhu práce provokujúca vyostrenie sociálnych 

vzťahov. I keď úroveň nezamestnanosti hola v porovnaní s dnešným stavom nízka 

(257.000 v roku 1955), mala stúpajúcu tendenciu. Rovnako to bolo s počtom 

imigrantov. V roku 1953 sa do Anglicka prisťahovalo 2.000 občanov Jamajky, o dva 

roky neskor ich už bolo 18.000. Podl'a štatistických údajov tvorili 15% nezamestnaných 

z Birminghamu práve prisťahovalci. 

6.1.3. Obdobie od 1960 do 1980 

Predsudky, ktorými holi tmaví profesionální futbalisti konfrontovaní keď ich 

počet vzrastal mali rozne formy. Od ponížujúcich a hanlivých prejavov, ktoré im diváci 

adresovali pri každej možnej príležitosti, až po vytrvalo kolujúce mýty, že čierni 

športovci sú síce talentovaní, ale nie sú l'udsky stabilní, chýba im dostatočná odvaha, sú 

nedisciplínovaní a ich hemý prejav je závislý od stavu počasia. Inými slovami by bolo 

predstavitel'né, nasadit' futbalistu tmavej pleti na stranu do útoku - kde je vyžadovaná 

rýchlosť a brilantnost' výkonu by mohla dopomoct' k úspechu, ale riskovalo by sa 

nasadením tohoto futbalistu do ústredia hry, kde je nevyhnutné myslenie pri tvorbe hry 

alebo do obrany vyžadujúcej kus odvahy. 

Okolo roku 1970 sa v anglickom profifutbale pohybovalo menej ako tucet 

hráčov čiemej pleti. leh neodmyslitel'nou sociálnou funkciou bolo posobenie ako vzor 

pre mladých chlapcov etnických minorít, ktorí sa ich snažili napodobňovať. 

Nie všetky kluby ponúkali totožnú možnost' hráčom iných etnických skupín 

preniknúť do vlastných hráčskych štruktúr. Napríklad v Liverpool, v meste s najstaršou 

tmavou komunitou vo Vel'kej Británii nebol miestny klub schopný vytvoriť pre hráčov 

čiemej pleti štrukurálne predpoklady nadobudnúť status profesionálneho futbalistu. 

V niektorých oblastiach Londýna hola situácia iná. Tu sa podarilo komunitám etnických 
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menšín získat' vačší vplyv a zabezpečit' tak lepšiu akceptáciu futbalistov pochádzajúcich 

z ich kruhov. 

Od polovice 70 rokov začal počet futbalistov čiemej pleti v anglickom futbale 

prudko narastať. V druhej polovici 70 rokov ich už bolo dovedna 50 z celkových 2.000 

profesionálnych hráčov, čím si tento stav vyslúžil atribút "kritická masa". Prejavy 

rasistickej hanlivosti dosiahli svoj vrchol. V časoch, kedy holi čierni futbalisti raritou 

prevažovala zvedavosť sledovat' ich pri hre nad prejavmi rasizmu, ktoré holi iba 

sporadické. Táto situácia sa však od polovice 70. rokov radikálne zmenila. 

Koncom 70. rokov sa utvoril vo West Bromwich Albion tím, ktorý mal vo 

svojich radoch hned' troch čiemych hráčov a títo holi dokonca nasadení do ústredia 

hemej formácie- do zálohy a do stredného útoku. "Tri stupne" (I'hree Degrees), ako 

holi prezývaní tvorili Brendon Batson, Cyrille Regis a Laurie Cunningham. Albion sa 

stal rýchlo klubom, ktorý bol podporovaný príslušníkmi čiemej komunity stále viac ako 

to bolo obvyklé u iných anglických klubov. Preto sa postupne u fanúškov Albionu 

vytrácal fenomén rasistických urážok. Iná však hola situácia pri zápasech na súperovom 

ihrisku. 

70. roky bolo tiež obdobie, kedy pravicové politické strany využívali futbalové 

štadióny na získavanie svojich nových členov. Anglickí fanúškovia sa prezentovali na 

domácích a súperových športoviskách často vlajkami a pokrikmi s rasistickým motívom 

a etablovali sa pod pomenovaním chuligáni (hooligan/). Svojím počtom dosiahli 

alarmujúcu masu, futbalisti iných etnických skupín potrebovali dávku odvahy a nervov 

prekonať túto situáciu a prípadne v anglickej lige zvyšovat' svoj počet. 

Ako nasvedčuje situácia z 80. rokov, podarilo sa im oboje. Typické stereotypy 

kolujúce o čiemych hráčoch spočívali v argumentácii, že sú síce atletickí, nemajú 

žiadnu disciplínu, l'ahko sa rozčúlia a nemajú radi chlad. V jednom zo sociologických 

výskumov sa tento dohad potvrdil po tom, ako i ba jeden z 50 opýtaných tieto predsudky 

nepotvrdil. Bolo jedno, či opýtanými bolí tréneri, kluboví šéfovia alebo fanúškovia. 

9 Hooliganism je výraz pre neukáznené a deštruktívne správanie asociované so športovými fanúškami, 

obzvlášť futbalovými. Obsahovo sa tiež priradzuje pojmu výtržníctvo či vandalizmus (pod vplyvom drog 

alebo alkoholu). Toto pomenovanie sa používa na označenie správania pouličných gangov od približne 

roku 1890. 
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Typickou črtou rasizmu v tom období bola l'ahostajnosť športových 

funkcionárov voči tomuto problému, ktorá v podstate pretrváva i dodnes. 

6.1.4. Formovanie politickej protiiniciatívy 

Fanúškovia Leed United boli najlepší, ale nie jediný príklad formovania 

protiváhy ku rasistickým prejavom v štadiónoch. I iné mestá a futbalové kluby postupne 

nasledovali túto iniciatívu. Ešte pred 10 až 12 rokmi, koncom 70. a začiatkom 80. rokov 

boli politické strany National Front10 a British Movement11 v celospoločenskom 

rozmachu. Na konci 70. rokov boli predstavitelia týchto politických strán prítomní 

v niektorých lokálnych parlamentoch a robili si ilúzie o preniknutí do parlamentu pri 

volbách do dolnej snemovne v roku 1979. leh predstavy však narazili na razantnú 

oficiálnu politiku Torie/2 vedenú Thatcher, ktorá umožňovala iba vel'mi ťažko presadiť 

sa politickým formáciam postaveným ešte viac vpravo. Téma cudzinci bola Tory

politikou už dostatočne obsadená. 

V 80. rokoch ustúpil spoločenský vplyv nacistov a ich organizácii, nie však 

stupeň rozmachu rasistickej ideológie. Mnoho konzervatívcov a fašistov sa uplatnilo 

v Thatcherovej strane. Hlavne zákonodárstvo v oblasti udeťovania azylu 

a prisťahovalectva v sebe nesie typické črty ich konzervatívne ladenej politiky. 

Súčasne boli v tomto čase odštartované niekol'ké akcie proti fašistom 

v Anglicku. Najznámejšia z nich bola "Rock against Racism", ktorá sa stretla s vel'kou 

akceptáciou. Objavili sa tiež pokusy vniesť podobné iniciatívy i do štadiónov. 

Antifašistické skupiny rozdávali letáky pred štadiónmi a spúšťali tak iniciatívy 

10 
V United Kingdom je politická strana British Nationa/ Front (vllčšinou nazývaná Nationa/ Front alebo 

NF) výrazne pravicovo orientovaná politická formácia. Svoj najvllčší rozkvet prežila počas 70. a 80. 

rokov. Ťažiskomjej ideológie bolo omedzovať imigráciu a multikulturálnu politiku v Británii. 
11 British Movement bol o britská neonacistická skupina. Vytvorila sa z Nationa/ Socia/ist Movement 

v roku 1968. Jej vplyv narastal koncom 70. a začiatkom 80. rokov, kedy sa rozpadla strana Nationa/ 

Front. Publikovala niekol'ko magazínov a združovala prevažne mladých násilných pravicovo 

orientovaných skinheadov. 

12 Pojem Tory je odvodený od politíckej strany Tory Party, ktorá je predchodcom modemej Conservative 

Party. V Spojenom Král'ovstve je dodnes často uvádzaná ako skrátené pomenovanie pre konzervatívcov 

(Tories). 
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s podpismi hráčov a trénerov. Títo aktivisti však neboli žiadni futbaloví fanúškovia, 

a potom ako National Front a iné pravicovo extrémistické zoskúpenia opustili futbalové 

štadióny, prerušili i oni svoje aktivity v oblasti futbalu. 

Ako už bolo spomenuté, na začiatku 80. rokov sa začali British Movement a 

predovšetkým National Front so svojími agitátorskými iniciatívami obracať na 

futbalových fanúškov. V ich časopisoch "Bul/dog" a "The Flag" boli vytvorené zvláštne 

rubriky, napríklad "Na futbalovom fronte". Začala sa ofenzíva na fanúškov a ich snaha 

dopadla na vel'mi úrodnú pódu. 

Verbálnemu ataku ako napríklad "zatiahni spúšť, odstrel negra" (,,Pul! the 

trigger, shoot the nigger") musela čelit' stále početnejšia skupina tmavých hráčov 

v anglickom futbale. Prítomnosť tohto fenoménu doslova menilo pósobenie čiemych 

hráčov v niektorých kluboch na boj o prežitie. 

V prvej polovici 80. rokov bol však rozdiel, či tmavý hráč podpísal zmluvu 

u Aston Villa alebo Chelsea. Práve klub z Birminghamu - Aston Villa je doma 

v multikultúmom prostredí. Birmingham má vel'kú, dobre organizovanú komunitu 

etnických menšín, ktorá tiež predstavovala podstatnú časť fanúškov miestneho klubu. 

U Aston Villa a lokálneho suseda West Bromwich Albion nemohla National Front 

nikdy doznat' úspechu. V štadiónoch týchto klubov sú rasistické heslá už tradične vel'mi 

sporadické. Celkom opačne to však bolo v Chelsea, i keď Londýn je tendenčne tiež 

multikultúme miesto, avšak štadión Chelsea súčasne hlavným strediskom akcií National 

Front a iných pravicovo orientovaných skupín. Ešte dnes musia tmaví hráči prekonávať 

pocity plynúce z obzvlášť nepríjemnej a nepriatel'skej atmosféry na Stamford Bridge. 

Zvuky ako z pralesa ozývajúce sa hl'adiskami futbalových štadiónov musí hráč, 

ktorému sú adresované jednoducho ignorovat', ak chce vóbec futbal d'alej hrať. Ťažšie 

je to už s likvidačnými faulami súpera, ktoré majú rovnako rasistický podtext. Mnohí 

tmaví hráči boli nútení zmeniť svoje profesné pósobisko, pretože už ďalej nemohli 

alebo nechceli niesť nárážky od vlastných spoluhráčov alebo funkcionárov klubu. 

Kluby ako Everton FC alebo spomínaná Chelsea sú z kategórie tých klubov, ku 

ktorým tmaví hráči prestupovali vel'mi nerád. Bývalý manažér Evertonu Gordon Lee 

bol vyhlásený svojím negatívnym postojom ku kúpe akejkol'vek zahraničnej posily. 

Jeho následník Howard Kendall bol uz zhovievavejší pre hráčov z východu Európy, 

avšak ani pre nebo nepripadal do úvahy žiaden hráč s tmavou farbou pleti. Sami 
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fanúškovia Evertonu premenovali svojho lokálneho rivala Liverpool na "Neggerpool" 

po tom, ako do svojich radov pribrali futbalistu Johna Bamesa. 

Oficiální predstavitelia klubov, politiky a polície kategorizovali dlhoročne 

problém rasizmu v štadiónoch pod rubrikou hooligans. Toto bolo jednoduché riešenie, 

nevyžadovalo si to žiadne vel'ké iniciatívy proti rasizmu a všetky udalosti mohli byť 

odbavené podl'a trestného poriadku. 

Ale stále vačšie skupiny fanúšikov to videlo inak. Nie iba v Leeds sa objavili 

iniciatívy proti rasizmu. Aj v Newcastle, u roznych londýnskych klubov a v Manchestri 

existujú podobné úsudky. Mnohé vydávajú vlastné časopisy, fanúškovské magazíny, 

ktorých v celom Anglicku existuje už približne tristo. Tieto sú zvačša antirasistické 

a pokúšajú sa postavit' niečo proti obrazu hlúpeho fanšúška, chlastajúceho pivo 

a kričiaceho "Sieg Heil! ". Pravidelne sú hooliganizmus a rasistická fanúškovská kultúra 

v nich kritizované. Vačšina z týchto magazínov prislúchajú konkrétnemu klubu. 

"When Saturday Comes" je z nich najvačší a najvýznamnejší. Každý mesiac 

vychádza v 40.000 výtiskoch. Svojou sympatiou nie je viazaný žiadnemu konkrétnemu 

klubu anglickej ligy, pojednáva udalosti od politickej scény až po rozhodnutie predaja 

televíznych práv kanálu BskyB, všetko je dopodrobna analyzované. Často sa objavujú 

vo wsc články o rasizme v hradiskách všetkých divízií a tiež odporúčania, čo može 

byť proti tomu podniknuté. 

Pre mnohých sú fanúškovské magazíny iba ďal'šie vrtochy u futbalových 

priaznivov. V skutečnosti sú však nástrojem tzv. "decentných fanúškov", cez ktorý 

reagujú a vyjadrujú svoje stanovisko ku udalostiam odohrávajúcim sa vo futbale, 

transferujú ich ku širokému "futbalovému naródu" a pokúšajú sa medzi nimi uvisť čosi 

do pohybu. 

V polovici roku 1991 bol v Anglicku prijatý nový zákon, podl'a ktorého sú 

rasistické urážky alebo odspievanie hanlivých chorálov trestným činom. To znamená, 

že usporiadatelia a polícia musia pri spomenutých udalostiach zakročit'. I napriek 

tomuto zákonu sa takéto procesy uskutečnili iba vel'mi zriedka. Ešte stále sa možu 

rnnohí rasisti i pod očami polície dosýta "vykričať". 

Samotné zákony neprinesú nič, ak sa všetci zainteresovaní vo futbale nepostavia 

ofenzívne tvárou k tvár ku rasizmu vo futbalových štadiónoch. Pretože tento problém 

nie je ešte dávno vyriešený. 
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V lete 1990 sa objavilo v tlači, že National Front sa pokúsila odkúpiť akcie 

Aston Villa FC, aby tak získala vačší vplyv na personálnu politiku klubu. A však i 

pomocou ofenzívy prostestov v mnohých novinách sa podarilo túto iniciatívu potlačit'. 

Okrem toho sa presadzovala nová politická formácia British National Party13
, ktorá 

pred bránami štadióna Chelsea nasledovala v niektorých akciách National Front 

a očakávala príval sympatie zo strany fanúškov. 

6.1.5. Národné mužstvo a rasizmus 

Obzvlášť sa prejavy národovectva a rasizmu kulminujú v súvislosti s národným 

mužstvom. Niekdajší reprezentačný tréner Bobby Robson raz povedal: "Ak jedenásť 

najlepších hráčov tento krajiny budú čiemi, o.k., potom je to moje mužstvo!" Ale realita 

je od toho predsa vzdialená. 

V prvých rokoch po tejto premiére boli spravidla všetci tmaví hráči rasisticky 

atakovaní. Boli vystavení prejavom extrémistických fanúšikov, za ktorými ideologicky 

stáli a podporovali ich National Front a iné extrémistické organizácie. Bolo jedno, či 

anglická reprezentácia výstupila na domácích štadiónoch alebo v zahraničí, National 

Front bola vždy pri tom. Napríklad v roku 1984 sa turné v Južnej Amerike podl'a 

antifašistickej skupiny "Searchlight" zúčastnili i nezamestnaní fanúškovia, ktorým 

tento pobyt fmancova National Front. V južnej Amerike bol okrem iného 

v reprezentačnom výbere Anglicka prítomný aj John Barnes. V otváracom zápase na 

štadióne Maracana strelil Barnes vedúci gól z celkového víťažstva 2:0 proti mužstvu 

Brazílie. Na druhý deň sa v tlačí objavila správa, že to bol najkrajší gól, aký kedy 

Maracana videla. 

Pat' dní po strelení tohoto gólu sedela kompletná anglická výprava, medzi nimi 

i Barnes, Viv Anderson a Mark Chamberlain - všetci tmaví hráči v tíme v lietadle do 

Santiago de Chile. Rovnako boli na palube prítomní funkcionári Football Asociation, 

zástupcovia médií a spolucestujúci fanúškovia. Fanúškovia sa štedro občerstvovali pri 

bare a začali sa hlasite vyjadrovať na adresy jednotlivých funkcionárov. Ťažiskom 

13 
The British National Party (BNP) je najpromonentnejšia pravicovo orientovaná politická strana v 

United Kingdom. Ťažiskom ideológoe BNP je chrániť národný a etnický charakter britov a je zásadným 

odporcom akejkol'vek formy integrácie britov s "neeurópskym" národem. 
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kritiky však bolo trio hráčov tmavej farby pleti. Nadávky a narážky sa ozývali celým 

lietadlom. 

Bolo by jednoduché tieto osoby umlčať hned' v lietadle a postavit' ich pred súd, 

pretože takéto výroky spadajú v Anglicku do kategórie tých, ktoré porušujú zákon. Nič 

také sa však nestalo. Ani v lietadle ani neskor v Anglicku. Nie je ani známe, že by sa 

Football Asociation oficiálne u týchto troch hráčov ospravedlnila. 

Ak:o sa tiež mohol cítit' Luther Blisset, útočník z Watford, keď v roku 1982 

našiel vo svojej poštovej schránke niekol'ko listov, ktoré ho rasisticky urážali a hrozili 

mu smrťou po tom, ako po víťažstve Anglicka 9:0 nad Luxemburskom strelil prvý gól 

tmavého hráča v histórii anglického futbalu. 

"Keď ťa fanúškovia súperovho mužstva urážajú najroznejšími pokrikmi 

a rasisitickými narážkami, tak ťa to vyprovokuje v tom zmysle, že ťa to urobí tvrdším. 

Chceš ich potrestat'. A urobíš to tak, že porazíš ich mužstvo." Tohoto názoru sú mnohí 

čiemi hráči. Ale čo majú však urobiť, keď sú to fanúškovia prislúchajúci tomu tímu, za 

ktorý sami hrajú, ktorí ich chcú zlynčovat'? 

Pre mnohých hráčov iných etnických skupín je cťou hrať za Anglicko. 

Každopádne sa tento ich úsudok pre vel'a hráčov práve v 80. rokoch zmenil v pochyby 

vzhl'adom na existujúcu výhražnú atmosféru častí fanúškov, za ktorou ešte stojí 

ignorancia funkcionárov voči tomuto javu. 

6.1.6. Príkladfanúšikov Leeds United 

Keď sa fanúšikovia Leeds United rozhodli podniknúť čosi proti rasizmu v ich 

štadióne, okamžite proti nim intervenovalo predstavenstvo klubu s argumentom, že 

futbal - a šport všeobecne - nemá mať nič spoločné s politikou. Organizátorem 

antirasistických akcií bolo vyhrážané zákazom vstupu do štadióna a súdnymi procesmi. 

Nikto sa nepýtal na dovody ich konania, ani sa za ním nepokúšal hl'adať scenérie 

odohrávajúce sa v štadiónoch. Leed United bol v tejto ére klub s najrasistickejšími 

fanúškami v anglickom futbale. V štadiónoch bol Leeds na prvej priečke v počte 

predaného magazínu Bul/dog patriaceho politickej strane National Front. Táto politická 

strana chválila klub za jeho personálnu politiku. Na základe počtu tmavých hráčov 

patrili Leeds a Everton ku rasovo najčistejším a najanglickejším klubom britského 

futbalu, pričom v 60. rokoch bolí Leeds United a West Ham United jediné kluby, ktoré 
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nepozostávali výlučne iba z hráčov bielej pleti. Po ich odchode si však o niekol'ko rokov 

neskór malí kluby ponechat' svoj rasový imidž. 

Na Elland Road, v domove Leeds United to bolo typické privítať každého 

tmavého hráča opičími a rasistickými pokrikmi alebo hádzaním banánov na ihrisko. 

Bolo jedno, či prislúchal domácemu alebo hosťovanému mužstvu. Odznaky National 

Front a British Movement, hákové kríže a podobne bolí pevnou súčasťou imidžu 

a prejavu v obliekaní fanúškov Leeds. 

Ale niekol'kým l'uďom z hl'adiska to už bolo privel'a. V októbri 1987 rozdávali 

pred bránami štadióna leták s protirasistickým obsahom a boli prekvapení s niekol'kými 

pozitívnymi reakciami fanúškov. Naprekvapenie nebola potrebná žiadna telesná 

ochrana. Nevystúpili proti nim zástancovia National Front, ale samotní funkcionári 

klubu. Organizátori tejto akcie bolí obvinení, že do štadióna prinášajú politiku a pre 

tieto účely zneužívajú dokonca aj emblém klubu. Táto intervencia zo strany klubu však 

zoskupenie l'avicových fanúškov ešte viac utužilo a sformovali sa pod názvom "Leeds 

Fans United Against Racism and Facism" Spolu s anglickými odbormi ajednou už 

existujúcou antifašistickou iniciatívou vypracovali v roku 1988 správu o dianí 

v hl'adisku v sektore na stánie. "Terror on our Terraces" narazil v priebehu už prvého 

týždňa na neočakávaný mediálny záujem. Hned' na to zverejnil klub svoje antirasistické 

stanovisko, ktoré bolo podpísané všetkými funkcionármi klubu, trénerom a hráčmi. 

Odvtedy sa v štadióne na Elland Road mnohé zmenilo. Namiesto magazínu 

politickej strany National Front sa stal fanúškom bezplatne dostupný časopis 

"Marching Together ", rasistické chorály sú podl' a platného štadiónového poriadku 

trestané zákazom vstupu do štadióna a polícia striktnejšie dohliada na rasistické 

prehrešky. Tak prišlo už v štadiónoch i ku niekol'kým zadržaniam v súvislosti 

s rasistickými urážkami. Medzičasom sa v kádri Leeds United objavilo opat' niekol'ko 

tmavých hráčov, čo je novinkou od 60. rokov. 

Samozrejme sú iniciátori a stúpenci organizácie ,,Leeds Fans United Against 

Racism and Facism" hrdí na to, čo dosiahli. Klíma na Elland Road sa pre fanúškov 

a hráčov zmenila ku pozitívnemu, agitátori National Front sa spred štadióna vytratili, 

rovnako ako rasistické prejavy zo strany fanúškov. Nechýbali ani vyhlásenia, že boj 

proti rasizmu nie je ešte zďaleka ukončený a vyhraný, ale má zostať permanentnou 

úlohou do budúcna. 
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6.1. 7. Hráči tmavej pleti po 90. roky 20. storočia 

Na samom začiatku stál všestranne talentovaný športovec euro-afrického povodu 

Arthur Wharton narodený 1866 v Ghane. Wharton bol nielen vynikajúci šprintér na 100 

metrov, ale vo svojej kariére hral i futbal za Darlington, Preston North End, Rotherdam 

a Sheffield United. V roku 1886 sa zmluvne zaviazal Prestonu, vedúcemu klubu z 

Lancashire14
, kde najskor podpísal ako brankár, neskor však prebral i pozíciu l'avého 

útočníka, napríklad v roku 1887 v semifinále FA Cup. 

Niektorí ďalší čierni profesionáli sa objavili koncom 19. a začiatkom 20. 

storočia. Okolo roku 1900 sa jeden z nich upísal klubu West Ham United F.C .. Ďalší, 

Walter Tull, narodený 1888 vo Folkstone podpísal 1909 v Tottenham a následne hral za 

Northampton Town. 

Jack Leslies dosiahol počas svojej kariéry u Plymouth Argyle v 382 zápasech 

134 gólov. Bol to produktívny útočník, ktorý však svoju kariéru vo futbalovej branži 

ukončil ako hospodár v klube West Ham United F.C. 

Prvým čiernym hráčom národného tímu vo Vel'kej Británii by mohol byť John 

Edward Paris, narodený 1911 v Chepstrow v Anglicku. Hral za Bradford City (1928-

34), Bournemouth (1934-36), Northampton Town (1937-39). Svojich šest' 

reprezentačných zápasov absolvoval za Wales, piiť z toho počas druhej svetovej vojny. 

Ind Abdul Salim hral v rokoch 1936-37 za B-tím klubu Celtic Glasgow, k údivu 

divákov hral s obviazanými chodidlami bez športovej obuvi. 

Lloyd Delapenha, v Karibiku narodený hráč, bol profesionálnym hráčom 

v Portsmouth od roku 1948. Bol nasadený vo osmych zápasech a s klubom tiež získal 

v rokoch 1949 a 1950 titul. Po tom, ako sa pripojil ku Middlesborough, absolvoval 

v rozmedzí od 1950 do 1957 260 ligových zápasov, v kterých docielil 90 gólov. V tých 

časoch úradujúci prezident klubu si spomínal na to, že Delapenha bol miláčkem 

fanúškov. Delapenha ukončil svoju kariéru v tíme Town v rokoch 1958-60. 

14 Lancashire je samosprávne územie v severozápadnej časti Británie a jedno z najúspešnejších 

športových regiónov. Šesť z dvanástich klubov, ktoré založili Football League boJi z Lancashire. 

Tradičný Lancashire je dnes domovom siedmych klubov, ktoré sa prezentovali v histórii Premier League 

a siedmych klubov Football League. 
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V roku 1951 objavil Celtic Glasgow počas svojho turné v Amerike na Jamajke 

narodeného hráča. Gill Heron hral za Detroid Corinthians, bol to velkolepý všestranne 

orientovaný atlét, ktorý v disciplínach box a šprint dosiahol úroveň olympijského 

zlatého medailistu. Hned' pri svojom debute v Glasgowe sa zapísal do listiny strelcov 

a zotrval pod prezívkou "čiemy blesk" (,, blackjlash ")v klube 2 sezóny. 

Africkí hráči Albert Osakwe, Ralph Oelofse a Ralph Okere posobili v neskorých 

štyridsiatych rokoch za Chelsea London, Watford a Swindon. Dvaja ďal'ší hráči tmavej 

pleti z Južnej Afriky- Gerry Francis a Albert Johanneson- podpísali 1957, resp. 1960 

v Leeds United. Johanesson bol pravdepodobne prvým čiemym hráčom, ktorý nastúpil 

vo finále anglického pohára, v zápase Leeds proti Liverpool. 

Doslova podivuhodnú kariéru má Charlie Williams narodený v Bamsley. 

Odohral 158 zápasov za Doncaster Rovers, neskor sa stal divadelným umelcom 

a následne členom predstavenstva klubu Bamsley F.C. 

Mladá hviezda turné nigérijského výberu z roku 1949 Balogum po návrate do 

Spojeného král'ovstva podpísal zmluvu u Peterborough United. Jedna z jeho podmienok 

bola, že mu klub zabezpečí vyškolenie za tlačiara, aby sa mohol po návrate spat' do 

Afriky zabezpečit' na vlastné živobytie. Podl'a všetkej dokumentácie, ktorá sa z jeho éry 

zachovala, bol Balogum u fanúškov Peterborough United srdečne prijatý, obl'úbený 

hráč, ktorý sa v radoch Peterborough United vel'mi dobre cítil, hoci nikdy nenašiel stálu 

pozíciu v A-mužstve. V októbri 1956 odišiel Balogum ku Queens Park Rangers do 

Londýna, kde bol pravdepodobne priamejšie konfrontovaný so skúsenosťou 

s ras1zmom. 

Stredný útočník Evertonu Ralp "Dixie" Dean, v jednej zo sezón v 60. rokoch 

strelec 60 gólov si spomína na rasistické komentáre l'udí týkajúce sa jeho čiemych 

kučeravých vlasov a jeho prezývky "Dixie". Predpokladali totiž, že v jeho predkoch 

kolovala "negerská krv". 

Juhoafričan Albert Johanneson, aktívne hrajúci v 60. rokoch za Leeds sa 

rovnako pamatá na rasistické a urážajúce narážky v Goodison Park. 

Clyde Best, v 70. rokoch profifutbalista vo West Ham United bol v tých časoch 

doležitým športovým vzorom pre mladistvých. 

Vince Hilaire bola mladá hviezda posobiaca v 70. rokoch. Jeho prvá skúsenosť 

s anglickými fanúškami mala hned' rasistický charakter. V o svojom prvom zápase bol 
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striedajúcim hráčom. Pri rozcvičovaní pozdlž ihriska nemohol uveriť množstvu a 

najroznejšej povahe rasistických narážok. Vince Hilaire na vlastnej koží prežil najťažšiu 

dekádu hráčov tmavej pleti vo Vel'kej Británii. 

6.1.8. Organizácie 

V Anglicku existuje niekol'ko organizácií, ktoré sú aktívne v potláčaní rasizmu 

na futbalových štadiónoch. Iniciatívy v oblasti tvorby koncepcie vedú organizácie 

hlavne Kick it aut, Commission for Racial Equality (CRE), Football Tas k Farce, Sport 

England, UK Sport, DCMS alebo Home Ojjice. 

Ďal'šie organizácie vedúce kampane za boj proti rasizmu vo futbale sú hlavne 

Show Racism the Red Card, Football Unites Racism Divides alebo rozne 

podporovatel'ské organizácie. 

Okrem toho sú doležité organizácie v oblasti výskumu ako napríklad Sir Norman 

Chester Centre for Football Research/Centre for the Sociology of sport. 

6.1.8.1. Kick ft Out 

Kick ft Out je nezávislá organizácia založená futbalovými orgánmi za účelom 

boja proti rasizmu vo futbale. Jej doležité poslanie je koordinácia všetkých aktivít 

s podobným zámerom v celom Anglicku. Kick ft Out hola založená v roku 1993, kedy 

Commissionfor Racial Equality (CRE) spoločne s Professional Footballers Association 

spustili kampaň Leťs Kick Racism Out of Football. Toto hola celkom prvá iniciatíva 

proti rasizmu zahrňujúca všetky futbalové orgány a skoro všetky futbalové kluby. 

V roku 1995 sa táto kampaň zreorganizovala pod pomenovaním Advisory Group 

Against Racism and fntimidation (AGAR!) a v roku 1997 do nezávislej organizácie Kick 

ft Out. Nový slogan tejto organizácie ostal nezmenený: "Leťs Kick Racism Out of 

Football". Kick ft Out bolo financované Professional Footballers Association 

(Profesionálnou hráčskou asociáciou), the FA Premier League, the Football Association 

a Football Foundation. Medzi najdoležitejšie úlohy patria: 

v oblasti profesionálneho futbalu: spolupráca s organizáciami v profifutbale 

v zmysle poskytovania odborného poradenstva vo všetkých aspektoch 

týkajúcich sa rasovej neznášalivosti v kruhu profesionálnych hráčov, 
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pre mladých l'udí: poúčať mladých l'udí v školách, vysokých školách, 

v mládežníckych asociáciach pomocou náučných materiálov, 

v prostredí amatérskeho futbalu: rozvíjať aktivity na grassroot a amatérskej 

úrovni na účelom potláčania rasovej neznášanlivosti, 

ázijci vo futbale: presadzovať zaradenie futbalistov zo Sevemej Ázie do 

anglického futbalu, 

európsky futbal: iniciovat' partnerstvá s ciel'om otvoriť debaty o potláčaní 

rasizmu v európskom futbale. 

Kick ft Out hrá dóležitú úlohu v systéme organizácií na národnej i nadnárodne 

úrovni. V medzinárodnom meradle má vedúcu rol u v sieti oranizácie F ARE (Football 

Against Racism in Europe). 

6.1. 8. 2. Sport England 

Sport England je strategicky vedúca organizácia transferujúca vládne ciele do 

oblasti športu v Spojenom Král'ovstve (United Kingdom). Od roku 1994 investovala 

Sport England približne 2 bilióny libier do športu v Anglicku. Finančné i personálne 

zdroje sú zabezpečované s ohl'adom na stanovené ciele: 

zvyšovanie zdravia národu, obzvlášť pre znevýhodnené skupiny obyvatel'stva, 

zvel'aďovať sieť organizácií klubov, trénerov a dobrovol'níkov, 

a zdórazňovanie potreby poctivosti, spravodlivosti, 

zabezpečovat' úspech v športe - prostredníctvom infraštrutúry schopnej 

zabezpečovat' výkony svetovej triedy. 

Sport England pracuje prostredníctvom deviatich regionálnych kancelárii, 

v tandeme s ich regionálnyrni športovýrni výbormi, úzko spolupracuje s vládou, 

miestnymi orgánmi, zdravotnými úradmi, národnými vládnymi inštitúciami, učitel'mi, 

s dobrovol'níckym sektorom a s komerčným sektorom. Sport England získava vel'mi 

kvalifikovanú prax, vymiena si ju s partnerskými organizáciami, nasadzuje štandarty, 

buduje priatel'stvá, propaguje a podporuje výhody športu, ktoré obsahujú zdravšiu 

životosprávu, sociálnu integráciu a prevenciu proti zločinu. 

V partnerstve s Commission for Racial Equality vybudoval Sport England 

celonárodnú iniciatívu Sporting Equals (Rovnost' v športe) za účelom rozvinutia 

politiky a pracovných postupov propagujúcu rasovú rovnoprávnost'. 
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6.1.8.3. Commissionfor Racial Equality 

Commission for Racial Equality (CRE) Je verejná, nevládna organizácia 

založená za účelom boj a proti rasistickej diskriminácii a propagácie rasovej rovnosti. 

V roku 2004 publikovala CRE správu z výskumu pod názvom "rasová rovnost' vo 

futbale" (Racial Equality in Football). Tento výzkum bol zameraný na stanovenie 

rovnakých možností vo futbale z hl'adiska národnej príslušnosti. Dotazovanie bolo 

prevedené u 92 klubov FA Premier League a Football League, 43 oblastnými 

futbalovými asociáciami a národnými organizáciami ako Football Association, Premier 

League, Football League, Football Foundation a Professional Footballers' Association. 

Výsledky štúdie indikujú až na pár výnimiek, že futbal neposkytuje všetkým rovnaké 

príležitosti. Niekol'ko výsledkov tejto štúdie: 

etnické menšiny sú podzastúpené v správnych a vedúcich funkciách vo 

futbalových kluboch v Anglicku a vo vládnych štruktúrach. Iba jeden klub FA 

Premier League informoval, že má jedného - tmavého člena zastupeného 

v správnej rade, 

čierni hráči dominujú na všetkých úrovniach organizovaného futbalu, ale vel'mi 

ťažko sa nájdu hráči reprezentujúci ázijskú alebo čínsku komunitu (počítajúc 

všetky úrovne a vekové kategórie ), 

obrovská vačšina profesionálnych klubov Football League neškolí svojich 

zamestnancov, ktorí by tak holi schopní poskytovat' príležitosti i etnickým 

minoritám, 

CRE vymenovala dvoch správcov, ktorí majú dopomoct' futbalovým klubom 

a organizáciam nasadit' ciele za účelom zlepšenia tejto situácie. 

6.1.8.4. Football Task Force 

Organizácia Football Task Force hola založená v roku 1997, tri mesiace po tom 

ako ku moci prišla politická strana Labour Party15
• Football Task Force hola stanovená 

úloha navrhnúť odporúčania v oblastiach vstupného do futbalových štadiónov, 

komercializácie športu a začleňovania a vylučovania etnických menšín vo futbale. 

15 
The Labour Party je najdoležitejšia l'avicovo orientovaná politická (sociálno demokratická) strana v 

United Kingdom. 
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Orgnizácia hola založená aJe menežovaná spoločnosťou Football Trust, ktorá je 

súčasťou Premier League Management. Football Task Force v roku 1998 publikoval 

svoju prvú správu, ktorá mala za ciel' defmovať inštrukcie na primeranej úrovni ako 

eliminovat' rasizmus vo futbale a povzbudzovať širšie zastúpenie etnických menšín 

v radoch hráčova divákov. 

Niekol'ko doležitých odporúčaní: 

Football Association má presadiť zavedenie nových pravidiel, podl'a ktorých 

rasistické narážky na ihrisku okamžite znamenajú udelenie červenej karty, 

lokálne inštitúcie majú vylúčiť tie lokálne futbalové kluby zo štruktúr 

spravovaných mestom, ktoré majú záujem na rasistických incidentoch, 

profesionálne kluby majú zabezpečit' rovnaké podmienky pre prijímanie nových 

zamestnancov a pre zaobchádzanie s nimi, 

Professional Footballers Association a League Manager s Associations majú 

odporučiť zavedenie antirasistického závazku do hráčskych a manažérskych 

kontraktov, pričom ich porušenia vedú ku sankciám (pokuta alebo prepustenie), 

Football Association, Football League Association a Football Safety Officiers 

Association majú zabezpečit', že usporiadatelia sú školení inštitúciou National 

Vacational Qualification (alebo jej ekvivalentnou) a vedia reagovat' pri 

incidentoch s rasistickým podtextom pri futbalových zápasoch. Nové metódy 

oznamovania udalostí rasizmu by mali byť tiež zavedené políciou a klubmi. 

futbalové kluby majú preskúšať svoje skautské aktivity a prácu v lokálnyh 

komunitách, aby zabezpečili i integráciu členov etnických menšín v pozíciach 

fanúškov a hráčov, 

Odporúčania Football Task Force venujú signifikantnú pozornost' futbalu na 

lokálnej úrovni. To znamená zaoberať sa problémom diskriminácie, na čo mnohé kluby 

reagujú s rešpektuplným postojom ku svojim členom s africko-karibským povodom. 

Analýzou výsledkov tohoto výskumu sa zistilo, že tieto iniciatívy viedli k určitému 

vylepšeniu situácie vo futbalových kluboch, avšak futbalové asociácie majú stále čo 

zlepšovat' v tejto oblasti. 
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6.1. 9. Kampane 

6.1. 9.1. Show Racism the Red Card 

Show Racism the Red Card je antirasistická charita, projekt, ktorý je vedený 

osmymi členmi a spolupracujúci s mnohými dobrovol'níkmi. Bola založená v roku 1995 

na severovýchode Anglicka a má dnes pobočky v mestách Glasgow, Newcastle, Londýn 

a Cardiff. Má tiež niekol'ko sesterských organizácií nazývaných Show Racism the Red 

Card v ostatných európskych krajinách ako napríklad Írsko, Nórsko, Dánsko, Fínsko 

a Švédsko. Organizácia sa usiluje zvýšit' uvedomelosť medzi mladými l'ud'mi 

v Spojenom Král'ovstve (United Kingdom) o nebezpečenstve obklopujúce rasizmus 

v spoločnosti ako celku. V ich koncepte zohrávajú ústrednú pozíciu profesionální hráči 

ako vzory. Show Racism the Red Card prepokladá, že antirasistická edukácia je kl'účom 

ku potláčaniu rasizmu. Futbal je najvhodnejšie médium, ktorým sa dajú tieto ciele 

dosianúť a ktoré ich najlepšie transferujú ku l'uďom. Futbal je vel'mi prístupný šport 

s množstvom vedúcich osobností, s ktorými sa identifikuje mnoho mladých l'udí. Show 

Racism the Red Card pripravilo niekol'ko informačných materiálov: video, CD nosiče, 

náučné balíčky, postery a magazíny. Kampaň mala už doteraz dosah niel'ko stotisíc 

mladitvých v Spojenom Král'ovstve, ale i v ostatných krajinách po tom, ako táto 

organizácia "exportovala" svoje metódy a materiály do zahraničia. Show Racism the 

Red Card je kmeňovou organizáciou celoeurópskej iniciatívy Football Against Racism 

in Europe. 

6.1.9.2. Football Unites, Racism Divides 

Football Unites, Racism Divides (FURD) bola založená v roku 1995 skupinou 

fanúškov Sheffield United. Títo fanúškovia bolí vel'mi zhrození rasistickými incidentmi 

dejúcimi sa v štadióne a jeho okolí, ktorý je situovaný v susedstve štvrte, kde približne 

polovica populácie je africko-karibského alebo ázijského povodu. Táto skupina 

fanúškov predpokladá, že každý, kto je involvovaný vo futbale ako divák alebo hráč by 

nemal mať strach z verbálnych alebo fyzických útokov vzťahujúcich saku jeho farbe 

kože. Na druhej strane sa pokúšali zvýšit' podiel etnických menšín vo futbale, obzvlášť 

v klube Sheffield United, v štadióne, na hracej ploche alebo v zamestnaneckých 

kruhoch. Od roku 1995 FURD vyvinulo niekol'ko akcií a iniciatív na lokálnej, 
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celonárodnej a európskej úrovni. V posledných rokoch sa FURD pripojilo ku akciám 

organizácie Kick ft Out. lnformačné centrum FURD slúži ako dostupná knižnica a 

poskytuje informácie všetkého druhu z oblasti futbalu a antirasizmu v Spojenom 

Král'ovstve. 

6.1.1 O. Podporovatefské skupiny 

Dve ďal'šie skupiny, ktoré sa zasadzujú do boja proti rasizmu v Anglicku boli 

založené skupinami priaznivcov klubov Leicester City a Charlton Atletic. 

Foxes Against Racism pokračuje v iniciatíve, ktorú svojou návštevou odštartova 

v meste Leicester v roku 1997 organizácia National Football Task-Force. Task Force sa 

podarilo nadviazať spoluprácu a získat' rešpekt u profesionálnych organizácií 

a komunikovat' im odporúčania konštruované pre všetky futbalové kluby a lokálne 

skupiny. Finálne sa táto iniciatíva sformovala do organizácie Foxes Against Racism 

a predsavzala si napÍňať i tieto čiastkové ciele: 

priamo oponovat' rasizmu vo futbale, obzvlášť v zápasoch Leicester City 

Football Club, 

zabezpečit', že všetci, ktorí podporujú klub, a okrem nich i fanúškovia 

podporujúci súpera počas zápasu nebudú mať skúsenosť s rasizmom a nestanú 

sa jeho obeťou, 

presadzovať v jednotlivych komunitách i v meste Leicester City možnosti 

zúčasťňovať sa futbalových podujatí a aktivít klubu. Toto zahrňuje tiež 

začleňovanie fanúškov etnických menšín, 

podporovat' antirasizmus vo futbale v oblasti Leicestershire prostredníctvom 

vzdelávania a ďal'ších pobočiek, 

podporovat' elimináciu rasizmu v lokálnom, neprofesionálnom futbale, 

pomocť zlepšit' reprezentáciu etnických menšín v štruktúrach futbalových 

inštitúcií v kraji Leicestershire, 

zabezpečit' kvalitu príležitostí pre etnické menšiny zamestnať sa v štruktúrach 

futbalových organizácií v Leicestershire ako hráči, tréneri, správcovia 

a administrátori. 

Charlton Athletic v spolupráci s políciou, miestnou radou Racial Equality 

Council, Greenwich Council a so sympatizantmi klubu uviedol iniciatívu, ktorej 
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podstatou bolo prezentovat' Charlton Athletic ak:o klub, kde sa možu schádzať 

fanúškovia i zo znevýhodnených menšín a zúčastňovat' sa športových podujatí bez obáv 

zo psychického alebo fyzického "týrania" ostatnými skupinami fanúškov. Po 

počiatočnom distribuovaní letákov pokračoval klub produkciou posterov a vydávaním 

ideových stanovísk. Hráči tiež tiež navštívili školy a univerzity v okolí. 

Podporovatel'mi antirasistickej myšlienky sa tiež stali fanúškovia futbalových 

klubov napríklad Northampton Town (Respect is The Name of The Game), Leeds 

United (Leeds fans United Against Racism), Derby County (Rams against racism) 

a Fulham (Black & White Help Fulham Uníte) . 

6.1.11. Výskum 

Sir Norman Chester Centre for Footbal research - Centre for the Sociology of 

Sport 

Sir Norman Chester Centre for Footbal research bol založený v oddelení 

sociológie na Leicester University v apríli 1987. Centrum bolo povodne založené 

organizáciou Football Trust, teraz sa však musí spoliehať na výskumové granty 

získavané od extemých prispievatel'ov a iných inštitúcií. Centrum sa zúčastňuje 

mnohých výskumných projektov, ktoré majú sociálny a kultúrny dopad na šport. 

Personál venujúci sa výuke a výskumu publikoval v minulosti a publikuje v súčasnosti 

množstvo prác spojených s futbalom, zaviedli na národnej a medzinárodnej úrovni 

oficiálne skupiny a inštitúcie venujúce sa kl'účovým témam vo futbale. Centrum 

poriadalo oficiálnu FIFA World Cup Conference on Football and Social Issues v Paríži 

v roku 1998 a má odbomú znalost' v oblasti fanúškovskej kultúry a ich správania. 

Sir Norman Chester Centre for Footbal research a Centre for Research into 

Sport and Society at Leicester University sa zlúčili s Sociology Department a vytvorili 

Centre for the Sociology of Sport, kde pokračuje výskum v oblasti športu, ale pozornost' 

sa tiež venuje iným športovým a sociálnym témam. 
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6.1.12. Iniciatívy 

V Spojenom Král'ovstve bolo odštartovaných mnoho iniciatív za potláčanie 

rasizmu a umožňovanie vstupu etnických menšín do štruktúr futbalu. 

6.1.12.1. Kampaň Kick ft Out 

Najvýznamnejšia iniciatíva v Spojenom Král'ovstve, ktorá hola zriadená 

s ciel'om vystupovat' proti rasizmu na národnej úrovni je kampaň Kick ft Out. Jej 

podstatou je spolupráca nezávislej organizácie Kick ft Out, ktorá zostavuje antirasistické 

stratégie spolu s klubrni, obzvlášť s klubmi na grassroot úrovni a na úrovni neligového 

futbalu. Kampaň sa tiež usiluje budovat' partnerstvá s ostatnými organizáciami na 

národnej a lokálnej úrovni a osmelovať ich do akcie proti rasizmu vo fubale. Z tohoto 

pohl'adu pósobí Kick ft Out ako koordinačné centrum antirasistických aktivít. 

Jedna významná aktivita, ktorá hola organizovaná z iniciatívy Kick ft Out je 

každoročne sa konajúci National Anti-Rasism Week of Action. Toto sa deje za podpory 

všetkých britských organizácií. Niekol'ko rokov sa National Anti-Rasism Week of Action 

zhodovala s The European FARE Action Week. Behom Week of Action v októbri 2004, 

holi róznymi futbalovými klubmi, amatérskymi klubmi, školami a inštitúciami objavené 

rózne nové spósoby ako bojovat' proti rasizmu. Futbal je často spósob, ako 

komunikovat' antirasistické posolstvo. Touto cestou Leeds United a Liverpool 

povzbudili tisíce svojich fanúškov, aby sa zapojili do vytvorenia antirasistických 

choreografií so sloganrni "spojte sa proti rasizmu" (Unite Against Racism) a "nie 

rasizmu" (No to Racim). 

Lokálne grassroot-projekty holi (čiastočne) financované The Community Chest 

Grants, nadáciou, ktorá financuje malé projekty na miestnej úrovni prispievajúce ku 

zlepšeniu blahobytu lokálnych komunít. Behom Week oj Action vypísalo Kick ft Out 

granty, ktoré holi k dispozícii desiatkam lokálnych projektov, ktoré chceli už použit' 

futbal k upútaniu pozornosti na tému rasizmu a odlišnosti. 

Okrem The National Anti-Racism Week of Action organizuje Kick ft Out ďal'šie 

udalosti, napríklad The United Colours of Football Forum. Toto sa týka vedúcich 

osobností sveta futbalu, ktoré sa zúčastňujú panelovej diskusie na témy súvisiace 

s rasizmom vo futbale. Jedna z dóležitých tém diskusie z roku 2003 hola napríklad ako 

dostat' čiernych a ázijských divákov do hl'adísk futbalových štadiónov. Spoločne 
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s UEFA The Football Association a súťážiacimi národmi bola organizácia Kick ft Out 

tiež aktívna v priebehu Woman European Championships 2005, ktorý sa konal 

v Anglicku. V priebehu turnaj a vyjadrili hráči a realizačné tímy antirasistickej 

myšlienke podporu nosením tričiek kampane a poskytovaním rozhovorov na túto tému. 

Okrem toho bolí informácie o antirasizme vystavené na viacerých miestach a 

v zápasových programech; deti v polčasovej prestávke rozvinuli vlajku "Unite Against 

Racism". 

6.1.12.2. Iniciatívy a projekty Show Racism The Red Card 

Kampaň Show Racism The Red Card zahrňuje distribúciu prístupných 

edukačných materiálov s antirasistickým posolstvom. Dóležitý spósob, ako Show 

Racism The Red Card upútali pozornost' je použítie profesionálnych futbalistov ako 

vzory. Do svojich programov ich začleňujú v prípade vhodnej udalosti alebo distribúcie 

nových materiálov. V ďaka ich prítomnosti tieto udalosti pútajú dostatočnú pozornost' 

médií, čo slúži ku rozšíreniu antirasistického posolstva ešte ďal'ej. Okrem vytvárania 

náučných materiálov sa Show Racism The Red Card tiež zúčastňujú ďal'ších iniciatív na 

zastavenie šírenia rasizmu. 

6.1.12.2.1. Náučné zdroje 

Hlavné náučné zdroje Show Racism The Red Card kampane sú ich vlastné videá, 

CD nosiče a vzdelávací balíček. Video prezentuje antirasistické posolstvo 

prostredníctvom profesionálneho futbalu, je vhodné pre široké spektrum vekových 

kategórií a používa sa v celej rade inštitúcií, akými sú napríklad stredné školy, základné 

školy a odbory. CD nosič je podporný materiál obsahujúci nielen videoklipy, ale aj 

množstvo dokresl'ujúcich informácií, kvíz a mnoho aktivít pre mladých l'udí. Kóli 

vel'kému záujmu zo zahraničia je tento CD nosič k dispozícii v siedmych jazykoch. 

Náučný balíček obsahuje štúdijné poznámky k videu, vysvetlenie faktov týkajúcich sa 

rady tém zmienených na videu a obsahuje niektoré návrhy na ďal'šie aktivity s mladými 

l'uďmi. V roku 2004 Show Racism The Red Card pridalo ku svojim náučným zdrojom 

video na zastavenie rasizmu namiereného proti l'uďom žiadajúcim o azyl. Toto video sa 

nazýva ,,A Saje Place" a vystupujú na ňom mladí l'udia žiadajúci o azyl, ktorí 

rozprávajú o svojich skúsenostiach pri žiadaní o azyl v Spojenom Král'ovstve. Zdá sa, 
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že tento náučný materiál je úspešný. Posledný prieskum z roku 2003 ukázal, že Show 

Racism The Red Card kampaň holá užitočná v boji proti rasizmu. Odpovede z tohoto 

prieskumu potvrdzujú, že materiály vytvorené Show Racism The Red Card sú i naďalej 

vel'mi dobrej kvality. Naviac tento prieskmu ukazuje, že spomínané video zhliadlo 

vel'ké množstvo l'udí. Za predpokladu, že každú z predaných 7.500 kópií videlo 250 

l'udí je možne odhadnúť celkový počet poučených na stotisíce. Spokojnosť s týmto 

materiálomje i na strane učitel'ov. 

6.1.12. 2. 2. Časopisy a internetové stránky 

Organizácia Show Racism The Red Card vytvára každý rok časopis a okolo 40 

roznych plagátov s Show Racism The Red Card posolstvom. Tento časopis obsahuje 

rozhovory s najlepšími futbalistami, všedné udalosti z futbalového diania, články 

o aktuálnych antirasistických otázkach ako napríklad o l'uďoch žiadajúcich o azyl. Na 

každom plagáte je iný futbalový klub vyfotografovaný s tímom držiacim červené karty 

proti rasizmu. 

6.1.12.2.3. Antirasistická školská súťaž 

Školská súťaž Show Racism The Red Card sa ukázala byt' dobrý sposob, ako 

zainteresovat' do tejto kampane mladýh l'udí. Tieto súťaže sa poriadajú v školách už 

štyri roky, existuje niekol'ko pravidiel pre vstup do tejto súťaže. Podmienkou 

prihlásenia je tiež zakúpenie informačného videa a CD nosiča Show Racism The Red 

Card. Žiaci musia vidieť toto video a vytvoriť o tejto tematike krátky príbeh, báseň 

alebo plagát. Toto video sa zaoberá roznymi aspektami rasizmu, takže práca detí nemusí 

mať nutne futbalovú tematiku. Škola si musí sama vybrat' víťaznú prácu. Show Racism 

The Red Card nakoniec odmeňuje vít'azov cenami v Anglicku, Škótsku, Sevemom 

Írsku a Walese. Víťazná škola tiež obdrží šek a žiaci, ktorí vyhrali obdržia podpísané 

futbalové tričko a kartičky futbalistov. Záverečné odovzdávanie cien víťazom sa koná 

v priestoroch najprestížnejších britských futbalových klubov a ceny odovzdávajú 

najlepší futbalisti. 
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6.1.12.3. Iniciatívy a projekty Football Unites, Racism Divides (FURD) 

Od svojho založenia v roku 1995 odštartoval Football Unites, Racism Divides 

(FURD) radu iniciatív v boji proti rasizmu vo futbale, často za spolupráce s Sheffield 

United Football Club a Kick ft Out. Dóležité projekty a iniciatívy zahrňujú napríklad 

Coaching (trénerské aktivity), Streetkick Mobile Footba/1 (mobilný streetkick), The 

FURD Millennium Voluteers Scheme a Resources and Jnformation Centre (výskumné 

a informačné centrum). 

6.1.12. 4. Sporting Equals 

Sporting Equals je národná iniciatíva pracujúca na propagácii rasisitickej 

rovnosti v športe po celom Anglicku. Je to spolupráca medzi Sport England a The 

Commission for Racial Equality. V auguste roku 1999 ukázal prieskum Sporting 

Equals, že 62 vedúcich orgánov športu potrebuje viac podpory vo vedení, informácií, 

ktoré by im pomohli vyzdvihnúť témy rasovej rovnosti v športe. "Príliš mnoho vedúcich 

orgánov nahliada na zabezpečovanie rovnosti príležitostí pre etnické menšiny nie ako na 

súčasť športového procesu, ale ako na ďal'šiu nevítanú povinnost' ... Výzva je v tom, 

presvedčiť tieto vedúce orgány, aby nahliadali na rasovú rovnost' ako na vnútomú 

súčasť ich strategického plánovania a vývoja" (výsledky z Racial Equality Survey of 

NGBs, Sporting Equals 1999, in: www.sportengland.org). 

Sporting Equals pracuje s vedúcimi orgánmi róznych druhov športu 

a s kl'účovými národnými zastrešujúcimi organizáciami na vytvorenie koncepcie 

a pracovných postupov, ktoré propagujú rasovú rovnost'. Equality charter for Sport 

(Listina pre rasovú rovnost' v športe) hola vyvorená v rámci iniciatív Sporting Equals. 

Je to verejný sl'ub podpísaný lídrami športu a zavazujúcim je, aby používali svoj vplyv 

na vytvorenie atmosféry vo sfére športu, v ktorej sa móžu všetci l'udia realizovat' bez 

ohl'adu na ich rasovú príslušnosť. Podpísaní sl'ubujú: 

odstrániť rasovú diskrimináciu v športe, 

povzbudit' l'udí zo všetkých komunít, aby sa zúčastňovali športu, 

vítat' zamestnancov a divákov zo všetkých komunít a ochránit' všetkých 

zamestnancov a divákov pred rasovým obťažovaním, 
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povzbudit' šikovných a talentovaných jedincov zo všetkých komunít, aby sa 

zúčastnili činnosi na všetkých úrovniach športovej administratívy, menežmentu 

a trénovania, 

vyvinúť čo najlepšie možné pravidlá a postupy v rasoveJ rovnosti, ktoré 

podliehajú pravidelnej kontrole a aktualizácii, 

oslavovat' kultúrnu roznorodosť v športe. 

Každá športová organizácia alebo organizácia pracujúca v tejto oblasti može túto 

listinu podpísať. 

V priebehu Sporting Equals projektu bola tiež vytvorená publikácia "Achieving 

Racial Equality- A Standart for Sport". Toto je nástroj vytvorený pre národné vedúce 

orgány a športové organizácie, aby im pomohol plánovat', rozvíjať a dosiahnúť rasovú 

rovnost' v ich športe a organizácii. Od zúčastnených vedúcich orgánov a športových 

organizácii sa očakáva dosiahnutie troch úrovní - základnej, strednej a pokročilej na 

ceste dosahovania štandardu rasovej rovnosti v športe. 

6.1.12.5. Iniciatívy podporovatel'ov 

Podporovatelia mnohých futbalových klubov sa venujú boju proti rasizmu vo 

futbale. Známa je iniciatíva Sheffield United (FURD). Organizácia fanúškov Foxes 

Against Racism úzko spolupracuje s lokálnymi komunitami a ich domovským klubom 

Leicester City, organizujú antirasistické iniciatívy počas zápasov ich mužstva, lokálne 

edukačné stretnutia o rasizme v športe a kampane proti rasizmu v lokálnych médiach. 

Aktivity počas antirasistického dňa zahrňujú napríklad ukázanie červenej karty (proti 

rasizmu) divákom pred začiatkom zápasu alebo poskytnutie tričiek s antirasistickými 

sloganmi hráčom behom rozcvičky. Foxes Against Racism (FAR) a Leicester City tiež 

udel'ujú každoročne cenu miestnym l'uďom v Leicestershire, ktorí sa venujú zbližovaniu 

roznych etník a rasových skupín pod záštitou futbalu. Napríklad víťaz ceny "Gus 

O'Gorman" sa zaslúžil o vytvorenie miestnych tímov moslimom, sikhov16
, aziatov 

a afro-karibských komunít. 

Ďal'šiou pozoruhodnou iniciatívou sú The Red, White and Black antirasistické 

oslavy Charlton Athletic. 30. oslavy v roku 2004 sa vyznačovali tým, že sa 100 detí 

16 príslušník indickej náboženskej sekty 
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z Greenwich pripojilo na ihrisku ku hráčom tímu Charlton v zápase proti 

Middlesbrough. Deti niesli 50 vlajok reprezentujúce hlavné národnosti v meste. Ako 

súčasť osláv predviedli študenti škol z Greenwich divadelnú hru Kicking Out. Táto hra 

hola o osudoch mladých futbalistov potýkajúcich sa s ich rasistickým trénerom 

v Charlton Athletic 7. novembra 2004. Hru študenti predviedli na róznych školách. leh 

iniciatíva hola podporená Neighbourhood Renewal, Charlton Athletic Football Club 

a South Greenwich Regeneration Agency. 

Ďal'šie iniciatívy podporujúcich skupín v boji proti rasizmu vo futbale zahrňujú 

napríklad Rešpektje názov hry (Respect is the Name ofthe Game, Northampton Town), 

Leeds fans United Against Racism (Leeds United), Rams Against Racism (Derby 

County) a Black and White Help Fu/ham Unite (Fulham) (Football Task Farce 1998 & 

www.footballsupporters.info ). 
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6.2. N emecko 

6.2.1. Úvod 

Ekonomický rast od roku 1960 v Nemecku mal za následok vlnu imigrantov 

z mnohých krajín. V roku 2003 pochádza vačšina žiadatel'ov o azyl z Turecka, Srbska, 

Montenegra a Iraku. V o všeobecnosti sa menšiny prítomné v Nemecku dajú rozdeliť do 

troch kategórií. Prvou z nich sú národnostné menšiny, ktoré už tradične žijú v Nemecku, 

rovnako ako tí nemci, ktorí sa vrátili do vlasti alebo tzv. "etnickí nemci", dánska 

menšina a rómovia. Ďal'šou skupinou sú ekonomickí prisťahovalci, tzv. zahraniční 

pracovníci. A nakoniec sú významnou skupinou utečenci a žiadatelia o azyl. 

Navzdory nemeckému štátnemu uznaniu kultúrnej individuality národných 

a prisťahovaleckých menšín, sa politika až tak neusiluje o stimuláciu a akceptáciu 

multikulturálnosti alebo kultúmej róznorodosti. Namiesto toho sa zameriava na pokroky 

v budovaní sociálnej súdržnosti. Podobná je tiež politická iniciatíva riešiť vo futbale 

problém rasizmu - kampane nie sú tak priamo zamerané na rozpoznávanie a toleranciu 

etnických menšín, ale bojujú proti rasovej diskriminácii. 

6.2.2. Rasistické diskriminačné postoje v Bundeslige 

Nemecká Bundesliga nebola nikdy čisto nemecká, ale zdobila sa už od samého 

začiatku hráčmi zo zahraničia. Ale samozrejme nie všetci z nich trpeli vo svojej 

futbalovej kariére atribútom "cudzinec" a z toho vyplývajúcej nenávisti voči 

cudzincom. Pretože nie je cudzinec ako cudzinec. Pretože rasizmus sa zakladá na 

povyšovaniu sa jednej etnickej skupiny nad druhú, opierajúc sa pritom spravidla 

o ekonomické, technologické a nakoniec i kultúme kategórie. Čím podobnejšia je 

krajina ajej obyvatel'stvo tomu vlastnému, tým menej predsudkov vóbec existuje. 

Alebo inak povedané: dán bude v Nemecku rasisticky sotva ponižovaný, chorvát 

zriedka, turek častejšie a angolčan skoro stále. 

Keď v ročníku 1963/64 štartovala Bundesliga svoju premierovú sezónu, bolo 

medzi 16 mužstvami najskór 5 takých, za ktoré nastupoval jeden cudzinec: za Eintracht 

Braunschweig ním bol turek Aykut Ůnyazici, u 1860 Miinchen juhoslovan Petar 
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Radenkovic, u Werder Bremen juhoslovan Dragomir Ilic a u Kaiserslautem holanďan 

Jacobus Prins. 

Približne tri desaťročia neskor vzrástol počet cuzincov doposial' hrajúcich v 1. 

lige na 400. Profiklub bez posili zo zahraničia je neodmyslitel'ný. V zimnej pauze 

sezóny 1992/93 bolo zastúpených v 18 kluboch prvej ligy z dovedna 500 hráčov 59 

zahraničných licencovaných hráčov a 29 amatérov zo zahraničia. 

Túto stúpajúcu intemalizáciu profifutbalu sa Nemecký futbalový zvaz pokúšal 

pribrzdiť zmenou svojich stanov: kluby Bundesligy mohli nechat' hrať súčasne nie 

dvoch, ale troch hráčov zo zahaničia, pričom doležité bolo, či hráč prichádza z iného 

štátu Európkeho spoločenstva, alebo v akom zmluvnom vzťahu sú. Pri medzinárodných 

zápasoch cudinci nemožu sedieť na lavičke v l'ubovol'ných počtoch tak, ako to bolo 

v nemeckej prvej lige. 

Viac ako 400 legionárov, ktorý sa do roku 1993 v histórii Bundesligy upísali 

nemeckému túnu pochádzali zo 46 krajín z celého sveta, najviac ich však bolo 

z Európy. 

N aj silnej ší kontingent v rok och 1960 až 1990 predstavovali hráči prichádzaj úci 

z bývalej Juhoslávie. Niektorí z nich sa po svojej aktívnej kariére ako hráči stali 

profesionálnymi trénermi. Najznámejší z nich sú Aleksandar Ristic (hráč 

v Braunschweig), Josip Skoblar (Hannover 96) a Dragoslav Stepanovic (Frankfurt). 

Rovnako sú konštantným faktorom v histórii nemeckej ligy 50 dáni ako druhý 

najsilnejší národ, nasleovaní 30 rakúšanmi a poliakmi. Transfer polskýh háčov bol 

v niektorých prípadoch o to jednoduhší, že prostredníctvom svojich "nemeckých starých 

mám" obdržali nemecké občianstvo a nezaťažovali tak cudzinecké kontingenty klubov. 

Táto prax je porovnatel'ná so španielskými a portugalskými klubmi, ktoré zdomácujú 

prednostne argentínskych a brazílskych hráčov. 

Za čias ešte tzv. východného bloku odchádzali pravidelne iba maďarskí hráči na 

"zlatý západ". Zo Sovietskeho zvazu prišli do Bundesligy prví hráči v roku 1989 a to 

v období kedy už skoro neexistoval ich štát (dovedna ich prestúpilo devať). Tendencia 

bola však rastúca - športoví manažéri ponúkali na medzinárodnom trhu hráčov 

prestupuchtivých hráčov z Ruska a Ukrajiny ako lacný, stručne popísaný tovar 

v krátkych inzerátoch (meno, vek, klub, pozícia, rodinný stav, cena). 
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V nástupníckych štátoch Juhoslávie holi futbalisti koli občianskej vojne l'ahko 

a l'acno kúpitel'ní. V počiatočných rokoch existencie Bundesligy holi juhoslovania 

najlepšie platení hráči. 

Metódy transferu sú iba zčasti závislé od podmienok v domácej krajine hráčov. 

Druhá časť pozostáva z trendu v Bundeslige. Bývalý brankár národného mužstva 

Nemecka a dnešný poradca pre hráčov Wolfgang Fahrian si o tomto systéme myslí: 

,jeden klub si odniekal' kúpi hráča a ten sa tak dobre ujme, že i iné kluby z tej iste 

súťaže chcú niekoho z rovnakej krajiny." Najlepší príklad pre takýto konjuktúmy jav 

bol v sezóne 1992/93 rus Sergej Kirjakow v Karlsruhe. 

Atribút "dobrý a lacný" platí i pre hráčov z Afriky, ktorí sa na konci 80. rokoch 

zaslúžili o "znovuvzrodenie" Bundesligy. Senegalčan Souleyman Sané, ghaňania 

Anthony Jeboah a Ali Ibrahim, nigéríčan Augustine Okocha rovnako ako hráč z Toga 

Bachirou Salou hrali v sezóne 92/93 v prvej lige. Rovnako bolo týchto pat' čiemych 

afričanov najviac a najhoršie postihnutých rasistickými narážkami. 

Nakoniec sú v Bundeslige zastúpení hráči, ktorí sú socializovaní v Nemecku, ale 

nemajú nemecký pas. Pretože inak, ako to funguje v ostatných krajinách je to 

v Nemecku, kde narodené diet' a neobdrží nemecký pas, ak ho nemajú jeho rodičia. 

Ak sa za silne zastúpené komunity v obyvatel'stve Nemecka pokladajú portugalci, 

španieli, taliani, gréci a turci, tak týchto pat' národov majú dovedna 20 prvoligových 

hráčov v období od 1960 po 1990. Jednou z príčim pre tento fenomén je istotne fakt, že 

hráči týchto národností možu podstatne lepšie zarábať futbalovou profesiou v ich 

domácích národných ligových súťažiach ako v dvoch nemeckých profiligách. 

Tak sa vysvetl'uje i početná skupina juhosloanskýh futbalistov, ktorí z vačšej 

častí nevyrastali v Nemecku, ale emigrovali sem za možnosťou zarobiť si futbalom 

v Bundeslige lepšie peniaze. 

I napriek fmančným argumentem ostáva nápadné, že turci s ich 1,8 miliónovým 

podielom na počte obyvatel'stva v Nemecku a presláveným futbalovým nadčením to 

dotiahli do roku 1993 na celkovo 9 prvoligových hráčov. Preto v Nemecku nemože byť 

reč o integrácii športom podobných rozmerov, ako to je so surinamskými hráčmi 

v Holandsku. 

Znamená to, že intemacionalizácia a integrácia nie je pre Nemecký futbalový 

zvaz (Deutsche Fussbalbund, DFB) zďaleka najvyšší ciel'. Keď sa v roku 1980 

43 



presadila idea vol'ného pohybu pracovných síl v rámci Európskeho spoločenstva -

platná i pre profifutbalistov, vyhlásil vtedajší prezident DFB Neuberger: ,,je to vecou 

identity futbalu, že je vykonávaný a reprezentovaný predovšetkým príslušníkmi 

vlastného národa. To platí samozrejme pre národný tím, platí avšak i pre šport 

v profesionálnej lige. Obdrží tak svoju osobitost' a je tým akceptovaný predovšetkým 

prostredníctvom výlučne alebo silne zastúpeného národného elementu." 

6.2.3. Turecká národnostná menšina v nemeckom profifutbale 

V roku 1967 podpísal v klube Hamburger SV (HSV) turek Ůzcan. V tomto čase 

žilo v Hansastadt Hamburg iba pár tisíc jeho krajanov a imigrácia tureckých 

pracovníkov v Nemecku práve intenzívnela. Postoj nemcov voči tomu fenoménu bol 

spočiatku priatel'ský, rovnako ku tureckým kolegom na pracoviskách, ako aj tomuto 

tureckému profesionálnemu futbalistovi. Pre Hamburger Abendblatt (Hamburský 

večerník) sa Ůzcan vyjadril: "nikdy by som si nebol býval myslel, že sa v Nemecku tak 

rýchlo zabývam. Kamaráti sú vel'kolepí, publikumje skutočne športové." 

Do roku 1974 stál Ůzcan, ktorého prezývali v Hamburgu i "Ótschi" v bráne HSV 

a stále početnejšia komunita turkov v meste prichádzala i vo vačšom počte do hl'adísk 

Volksparkstadion podporiť svojho krajana. S tureckými zástavami a transparentami pre 

Ůzcana prichádzali mnohí príslušníci tureckej menšiny do štadióna i pri zápasoch na 

súperovom ihrisku aby ho pozdravili a podporili. Podl'a názorov mnohých bol v tých 

časoch Ůzcan najprominentnejší turek v Nemecku. Nikdy však vo svojej profifutbalovej 

kariére nebol Ózcan postihnutý nenávisťou voči cuzincom zo strany nemeckých 

fanúškov, to potvrdzuje exprofesionál Ůzcan ešte dnes. To, že 60. a skoré 70. roky holi 

v tomto ohl'ade vcelku pokojné časy potvrdzuje i Wolfgang Fahrian, niekdajší brankár 

u Hertha BSC, Miinchen 1860 a Fortuna Koln: "nenávisť voči cudzincom - to nebola 

v tých časoch žiadna téma." 

Arkoc Ůzcan je svojimi 159 vystúpeniami za Hmburger SV zatial' nikým 

neprekonaný rekordér v počte bundesligových zápasov. Známosťou a popularitou však 

v neskoršom čase dominovali ďal'ší tureckí prvoligisti, ako napríklad Erdal Keser. 

Tento Turecko reprezentujúci hráč bol od roku 1980 do 1984 a po medziprestávke 

v Istanbule ešte raz v sezóne 1986/87 zmluvne zaviazaný v klube Borussia Dortmund. 
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Biografie oboch týchto hráčov sa odehrávali identicky. Ózcan, ktorý začal svoju 

kariéru vo Fenerbahce a Besiktas Istanbul, opúšťal svoju domovinu ako odchovaný 

profifutbalista aby pokračoval vo svojej životnej dráhe na ihriskách v Európe. Ozcan sa 

po svojej ďal'šej aktívnej karíere v HSV, ktorej predchádzalo medzipósobenie v Austria 

Wien usadil v Hamburgu. Jeho pokusy o druhú profesionálnu kariéru na poste trénera 

zostali bezúspešné. Podarilo sa mu však prispósobiť sa nemekému spósobu života 

a uvažovania. Strach mnohých svojich krajanov byť obeťou nenávisti voči cudzinom 

však on nepotvrdzuje: "Prečo? Ja nevyzerám predsa ako turek." 

Erdal Keser mal desať rokov, keď jeho rodina emigrovala z Turecka do Porúria. 

Ako študent gymnázia a mládežnícky futbalista sa v Nemecku rýchlo asimiloval, stal sa 

profesionálem v BVB a v roku 1987 sa defmitívne vrátil do Turecka, aby tam mohol 

nastupovat' za tím v Istanbule. Podobné životopisy majú i v Nemecku vyrastaný Ehan 

Onal, ktorý v období od 1976 do 1978 hral za Bayem Mťinchen a neskór prišiel cez 

Liittich do Galatasaray Istanbul a Ilyas Tiifekci, ktorý po troch rokoch v Bundeslige 

prestúpil do Fenerbahce Istanbul. 

Ako protiklad ku harmonickému obdobiu Arkoca Ózcana sa odehrávali kariéry 

Kesera, Tiifekciho a Onala v dekáde, kedy došlo ku zmene postojov v společnosti. 

Pokrik "turci von!" bol zaradený do pravidelného repertoáru v hl'adiskách štadiónov, 

obzvlášť pri zápasech tureckýh profesionálov na súperových ihriskách. V domovskom 

štadióne Kesera- Westfalenstadion bol podl'a tímového kolegu Michaela Zorca "Keser 

vždy braný rovnako ako my všetci ostatní". Ale odhliadnúc od jedného malého 

rozdielu: "Maximálne, že najskór na neho fanúškovia hučali v období, kedy sa nám 

celému mužstvu nedarilo." 

Podobne sa vodilo i hráčovi národného tímu Tiifekcimu. Po dvoch rokoch u VfB 

Stuttgart hral Tiifekci in sezóne 82/83 za Schalke 04. Kým mužstvo z Gelsenkirchen 

obsadzovalo popredné miesta v tabul'ke, bolo i meno Tiifekci divákmi oslavne 

skandované, ale od momentu, kedy tím demonštroval druhotriedny futbal, bol turek 

prvým vinníkom a adresátem urážok vlastných fanúškov. "Diváci tu reagovali nielen na 

slabý výkon mužstva, ale i na nové signály z Bonnu", bol Tiifekci v októbri 1983 

citovaný v magazíne Stern. 

V hl'adiskách futbalových štadiónov bolo cez "zvačšovacie sklo" sociológa 

Heitmeyera vidieť, ako sa sociálna klíma v Nemecku zchladzuje. Po 
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sociálnodemokraticky charakteristickej fázi integrácie nastúpil proces hospodárskeho 

vzostupu a s ním súvisiaca sociálna nivelizácia. V roku 1982 prevzala v Bonne moc 

CDU/CSU ajej minister vnútra Friedrich Zimmermann (CSU) odštartoval kampaň, 

v ktorej malo podl'a možnosti čo najviac turkov kóli vysokej nezamestnosti prijať 

prémiu 10.500 nemeckých mariek a opustit' Nemeckú spolkovú republiku. 

Kóli tejto diskriminujúcej politike ho vláda sankcionovala. Na jeseň 1982 citoval 

Spiegel výsledok verejného dotazovania, podl'a ktorého 13 percent voličov malo 

pravicovoextrémistický svetonázor v zásade odmietajúci cudzincov. 

Na začiatku 80. rokov dochádzalo vo futbalových štadiónoch ku častejším 

prejavom neznášanlivosi voči cudzincom a nacionalistickým pokrikom a prezentovaniu 

nacionalistickej symboliky. Mladiství, ktorí sami seba považovali za celkom 

nepolitických a svoje správanie označovali za čisto provokatívne alebo každodenné, 

mávali v štadiónoch s ríšskymi zástavami, nosili nášivky ako napríklad Deufschland 

den Deufschen (Nemecko nemcom), nadávali na rozhodcu Judensau a pomenúvali 

tmavých hráčov "Bimbos". Tak to popísal v roku 1988 sociológ a pracovník 

fanúškovského projektu Jorg-Ingo Peter v štúdii pripravenej spolu so sociológom 

Heitmeyerom Jugendliche FujJballfans (Mladiství futbaloví fanúškovia) na základe 

pozorovaní fanúškov Arminia Bielefeld. 

Thomas Schneider, hovorca jedného fan-projektu hovorí: "Rasizmus vzchádza 

zjadra spoločnosti. Futbaloví fanúškovia ho jednoducho reflektujú bez filtrovania." To 

znamená, že čo sa v spoločnosti verejne iba pošuškáva, to sa v štadiónoch hlása 

otvorene a provokačne. 

Keď je však provokácia príliš vel'ká, tak sa ozýva svedomie verejnosti. 

V Dortmunde sa začiatkom 80. rokov formoval Borussen.fronf. Militantne a pravicovo 

extrémne ladený fanklub dával jednoznačný ráz fanúškom Borussia Dortmund svojimi 

voči cudzincom nenávistnými postojmi voči dortmundským turkom. Skupina asi troch 

tuctov mužov potetovaných hákovými krížarni tvorila "avantgardu" vo fanúškovskom 

ovále BVB a ovplyvňovala svojím vystúpením istotne do určitej miery i postoje ostatnej 

časti fanúškov. 

1. septembra roku 1983 sa po celom Nemecku predstavil Borussen.fronf 

v magazíne Sfern prostredníctvom žurnalistu Gerharda Kromschrodera. Bluf, Bluf mujJ 
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jlieften. .. (Krv, krv musí tiecť ... ) bol názov reportáže a zároveň pokrik príslušníkov 

Borussenfront. 

Kromschroder vyobrazil Borussenfront ako paramilitantnú formáciu, ktorá má 

kontakty alebo členstvá v NDP17 a FAP18
• V štadióne bol cudzinec štvaný (,, Sch/ag die 

Tiirken tati"), na ulici holi turci prenasledovaní a bití, na týždňových stretnutiach sa 

skupina sprisahávala, tí, ktorí odstúpili holi postavení pred tzv. "Front-súd." Futbal bol 

pre tých prílušníkov Borussenfront pravicovo radikálnymi akciami zaujatých 

najnepodstatnejšia vec (Kromschroder). 

Organizácia Borussenfront mala oporu vo svojich vedúcich osobnostiach a ich 

príslušenstve ku pravicovo radikálnym politickým stranám. Dortmunder Norden, 

pracovnícka mestská štvrť a zároveň sídlo fanklubu hola na začiatku 80. rokov štvrt'ou 

s najvačším zastúpením voličov pravicovo extrémistickej FAP v spolkovej krajine 

Nordhein-Westfalen. Vodca Borussenfront, Siegfrid Borchard, prezývaný aj "SS-Siggi", 

bol kandidátom pri vol'bách do Landtag v roku 1985. 

Kromschroder interpretoval fenomén Borussenfront ako predchodcu istého 

hnutia: "Medzičasom sa uberá rada fanklubov smerom vpravo. Neonacisti, ktorí sú 

verní tejto politickej línii do nich prenikajú a získavajú si ich pre svoje politické akcie." 

Príklad Borussenfront ako militantne pravicovoorientovaný fanklub zasadzujúci sa 

v nenávisti proti cudzincom je živý dodnes. Jeho tieň padá na Westfalenstadion a na 

hlavy ideologických priaznivcov a odporcov. V realite sa od polovice 80. rokov po 

mnohých súdnych procesoch a i dobrovol'ných vystúpeniach vlastných členov 

Borussenfront pozvol'na vytráca zo štadiónov. 

Pre zostatok fanklubovej scény zostala politická orientácia začiatkom 80. rokov 

vecou každého jednotlivca. Síce sa v hl'adiskách štadiónov vyskytovali stereotypy 

nenávisti voči cudzincom a určíte bol aj svetonázor mnohých fanúškov tendenčne 

pravicový, avšak spoločný politický angažmá bol skór faktor rušivý ako spojujúci. 

17 Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) je pravicovo extrémistická, idelogicky rasistická 

politická strana v Nemecku, ktorá sama seha označuje za nacionalistickú a za ,jedinú skutočnú opozíciu" 

v krajine. 
18 

Freiheitliche Arbeiter Partei (FAP) hola autoritatívne nacionalistická, pravicovo extrémistická 

politická strana v Spolkovej repuhlike Nemecko. Existovala od roku 1979 do 1995, kedy hola kóli 

svojmu konceptu zakázaná. 
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Verbovanie futbalových fanúškov pravtcovo radikálnymi organizáciami do 

svojich radov fungovalo síce pozvol'ne, nemá to však nič společné s politickým 

svetonázorom mnohých z fanúškov. 

V roku 1988 predstavil sociológ Heitmeyer empirickú štúdiu futbalových 

fanúškov zo starých spolkových krajín pod názvom "sociálne a politické orientácie, 

společenské postoje, násilie" (Soziale und politische Orientierungen, Gesellungsformen, 

Gewalt). Hoci táto správa pochádza z obdobia spred niekol'kých rokov, obsahovo je 

dodnes tou najpresnejšou a vel'mi dobre vysvetl'uje orientácie futbalových fanúškov. 

Ako podklad svojej práce sformuloval Heitmeyer/Peter tézu "znehodnotenia", 

ktorý rovnako ako sociálno-teoretický prístup sociológa a odborníka na 

správanie fanúškov z Hannoveru Guntera A. Pilza, tematizujúci sociálnu depriváciu, 

problémy s identitou, stratu perspektívy ako centrálne deficity, na základe ktorých sa 

futbaloví fanúškovia prejavujú ako násilní a/alebo nenávistní voči cudzincom. 

Heitmeyer zaraďuje futbalového fanúška skrátene do troch skupín. 

"Konzumujúci fanúšik" (Konsumorientierte Fan), ktorý má v štadióne svoje vlastné, 

pokojné miesto - buď na sedenie alebo státie a očakáva dobrý futbal. Druhú kategóriu 

tvorí tzv. "na futbal zameraný fanúšik" (FujJballzentrierte Fan), ktorý ako člen fanklubu 

ostáva naveky vemý svojmu klubu. Tretiu skupinu reprezentuje fanúšik typu 

"orientujúci sa na zážitok" (Erlebnissorientierte Fan), ktorý sa počas jedného zápasu 

zdržiava na roznych miestach v štadióne, chce zažit' vzruch a futbal je v jeho prípade 

v podstate vymenitel'ný za niečo iné. 

250 fanúškov bolo popýtaných v Heitmeyerovom dotazníku, v ktorého 

komplexe otázok týkajúcich sa autoritatívne-národnostných orientácií sa práve 

u fanúškov označených za "zameraných na futbal" a "orientujúcich sa na zážitok" 

potvrdili uváženiahodné výsledky. Tento záver upozorňuje na to, že futbalová 

fanúškovská scéna je prestúpená takými orientačnými vzormi. 

Z výsledkov Heitmeyerovho výskumu tiež vyplýva, že vysoká bola tiež 

akceptácia národnostne orientovaných skupín. Polovica fanúškov "orientujúcich sa na 

zážitok" ku nim potvrdila náklonnost', 19,2 % ku ním priamo prislúcha, zvyšok s nimi 

sypatizuje. 27,3 % fanúškom "zameraným na futbal" sa národnostne orientované 

skupiny páčia, hlási saku nim však iba 3,9 %. 
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Ako dokaz pre existenciu nenávisti voči cudzincom medzi futbalovými 

fanúškami slúžia i niektoré ďal'šie práce. Obzvlášť hodnotná je práca projektu 

Gemeinsam sind wir eine Macht - die Fans von Hertha BSC ("Spolu predstavujeme 

moc - fanúškovia Hertha BSC") od Helmuta Heitmanna a Andreasa Kloseho z roku 

1987. V tejto štúdii obšíme vypovedá šest' fanúškov Herthy Berlín vel'mi rozličných 

životných a fanúškovských skúseností. 

Všetci spomenutí fanúškovia sa priznali ku pravej politickej orientácii a zčasti 

vel'mi detailne popisujú, prečo sa oproti cudzincom stavajú rezervovane až 

nepriatel'sky. Tieto postoje rezultujú zčasti z osobných skúseností, zčasti z abstraktných 

argumentov politických a hospodárskych diskusií. 

Sťažujú sa predovšetkým na cudzincov - na to, že sú v Nemecku 

uprednostňovaní: "Jedno, či pakistánci, afgánci, libanonci, iránci, iráčania alebo turci. 

Dostanú tú všetko." Rovnako je citovaný ich postoj ku integrácii: "Myslím si, že sú tu 

ešte vždy ako v cudzej krajine. Myslím si, že sa ešte stále musia podradzovat"'. 

Podporovaná je idea eliminácie počtu cudzincov v krajine: "Samozrejme, že sa tomu 

musí pomaly predchádzať, pretože inak náš priemysel zo dňa na deň skolabuje ... 

primámym ciel'om by malo byť, že najskór budú mať uplatnenie nemci. Žijeme predsa 

v N emecku." 

Čím sa berlínski fanúšikovia snažia objasnit' svoje postoje móže v inom kontexte 

pósobiť ako rasisticky provokačné klišé. Príslušníci fanklubu Hamburger SV - Die 

Lowen- známi a obávaní pre svoje opilecké a bitkárske excesy spojené s považovaním 

sa za národnostnú elitu a nenávisťou voči cudzincom potvrdili v jednom z interview 

stereotypy ako napríklad: "Dobre, sme rasisti, ale ku tomu máme i dóvod. Nemóžem 

akosi pracovat' so žiadnym turkom. U nás pracuje jeden poliak, alebo čo je to zač a ten 

smrdí. Oni smrdia cesnakom a to ja nestrpím." (magazín Spiegel, jeseň 1982). 

Zaujímavé na tejto fanúškovskej zatrpklosti je, že Die Lowen sa neposudzujú 

ako skupina konfrontujúca sa so spoločnosťou, ale ako radikalizujúca sa reprezentácia 

verejnej mienky. 

"Echo efekt" na sociálne prostredie nazýva toto správanie sociológ Heitmeyer. 

Interpretuje ho ako pokus "nestať sa sociálne neviditel'ní." Zároveň poukazuje na to, že 

aj "iba ako provokácia myslené násilné prejavy ( ... ) neostanú l'ubovol'ne dlho bez 

povšimnutia vo vzduchoprázdnom priestore a niekedy sa musia prejaviť v isté konanie." 

49 



Od polovice 80. rokov sú v nemeckých futbalových štadiónoch prítomní 

hooligans, ktorí sú vyformovaní ako fanúškovia "konzumujúci zážitek." Zhlukovanie sa 

hooligans už nie je kontinuálne a neznamená podporu vlastnej identity indivídua, ale 

odohráva sa skór sporadicky. Znamená to stretávať sa v štadióne, ale nebyť si okrem 

toho nijak na seba vzájomne závislí. 

Hoci Heitmeyerova štúdia pripisuje fanúškom prichádzajúcim do štadiónov kóli 

možnosti prežit určité vzrušenie obzvlášť vysokú akceptáciu pravicovo radikálnych 

predlóh, je predsa sebapojímanie hooligans bezideologické. 

Provokácie používajú hooligans predovšetkým na vytvorenie želanej atmosféry 

vo svojom okolí. Pricipiálne sú ich prejavy l'ubovol'né, pričom napríkal u skinheads 

tieto vyjadrujú ich vlastné presvedčenie. Hooligans sa považujú za rasistov, ktorí volajú 

"Neger raus!" aby sa tak odčlenili od ostatných zoskúpení ako napríklad skinheads, 

ktorí to oproti ním robia obdobne - volajú naopak "Nazis raus!". Jasná politická 

orientácia sa z toho preto jednoducho nedá odvodit'. 

Významovo naplnené sú inak bezideologické randály hooligans pri zápasech 

národného mužstva. Fenomén šovinistického násilia v spojitosti so zápasmi národného 

mužstva sa prejavuje vo zvýšenom počte od Majstrovstiev Európy v roku 1988, keď si 

nemeckí chuligáni pokúšali merať sily so svojimi vzormi z krajiny, v ktorej má 

hooliganism počiatky. V roku 1988 ale ofenzívnel i vplyv Deutscher Fuj3ball-Bund 

(Nemeckého futbalového zviizu): tímový šéf Franz Bekkenbauer krátko po svojom 

nástupe do funkcie v roku 1984 nariadil zapájanie sa do spevu národnej hymny. DFB sa 

tak stal avantgardou nového národoveckého hnutia. 

Po zápase na domácom ihrisku v roku 1988 nasledovala pre nemeckých 

národoveckých hooligans v roku 1989 takzvaná "vojna Rotterdamu", pri ktorej sa 

niekol'ko celkom tvrdých násilníkov bálo osvoj život. V roku 1990, pri Majstrovstvách 

sveta v Taliansku randalovali hooligans pred zápasmi v skupinách nemeckého mužstva 

v Miláne. Ukončením roka bol v októbri vpád nemekých hooligans do Luxemburska. 

Roku 1991 sa odohralo pri zápasech proti Belgicku v Hannoveri a predovšetkým 

Briisseli ťažké výtržnosti a pri Majstrovstvách Európy 1992 vo Švédsku boli povedl'a 

angličanov obzvlášť nemeckí hooligans nápadní, keď randalovali v meste GOteborg 

pred zápasem s Holandskem. 
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Táto chronológia udalostí viedla k tomu, že politici i na tých najvyšších 

pozíciach požadovali opatrenia a tým i vyvíjali tlak na Deutscher FujJball-Bund, ktorý 

sa od problému fanúškovského chuligánstva stránil a označoval ho za problém celej 

spoločnosti a nie konkrétne futbalu. Úspešne to viedlo k tomu, že DFB podporil prácu 

niektorých sociológov, ktorí mali pri Majstrovstvách Európy vo Švédsku dohliadat' na 

fanúškov a spoluposobit' na vytvorení deeskalačnej atmosféry. 

6.2.4. Futbalovífanúškovia v Ex-DDR 

"Hrať v Dresden je pre cudzincov ťažšie ako ktorékol'vek iné zápasy. Nálada je 

tu agresívnejšia. Teraz je to však už lepšie ako v roku, kedy mužstvo z Dresden 

postúpilo do prvej ligy. Vtedy to bola katastrofa." 

Skúsenosti Souleyman Saného sa prelínajú s tým, čo neskor prinášali vo svojich 

článkoch ako všednú udalosť média: nenávisť voči cudzincom je v nových spolkových 

krajinách častejšia ako v tých starých, spojená s obrovskou násilnost'ou a premietajúca 

sado početných napadnutí žiadatel'ov o azyl a vietnamcov. 

Sociológ a expert na správanie fanúškov Gunter A. Pilz píše v jednej zo svojich 

prác o "eskalácii násilia v štadióne", obzvlášť mladiství v nových spolkových krajinách 

sa stali po páde múru náchylní ku neonacistickým a pravicovoextrémistým ideám. Toto 

"často nekritické obrátenie saku nemeckosti", komentuje Pilz, slúžilo na kompenzáciu 

menejcennosti pociťovanej voči západným nemcom. 

Odkazy na sklony ku autoritatívno-národoveckým orientáciam 

východonemeckých mladistvých ponúka štúdia, v ktorej bolo opýtaných 52 futbalových 

fanúškov z miest Leipzig a Eisenhíittenstadt. leh odpovede síce nie sú reprezentatívne, 

ale približne tendenčné. 

Dve tretiny opýtaných súhlasia s výrokom Deutschland den Deutschen 

("Nemeko nemcom"), 58 percent uznávajú pokrik Kanaken raus! ("turci von!"), 80 

percent potvrdzuje výrok "trest smrti pre teroristov, obchodníkom s drogami 

a sexuálnym vrahom." 

Nie je isté, či sa táto polická orientácia smerom vpravo odštartovala až po páde 

múru. Existuje domienka, že už za čias DDR existovala organizovaná spolupráca 

futbalovej a politicky pravicovo orientovanej scény. Mládežnícke subkultúry od 70. 

rokov "pretekali" i cez hranicu. Začiatkom 80. rokov sa objavili i skupiny skinheads 
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v DDR, ktorí sa hned' etablovali v Stasi19 -klube BFC Dynamo Berlín. A kým sa Michael 

Kuhnen20 ajeho společníci v BRD pokúšali ideologicky si futbalových fanúškov 

podmanit', existovali v Berlíne i spojitosti medzi východným a západným 

Nationalistische Fronr1 (NF). NF operoval pritom na západe u Hertha BSC a pokúšal 

sa na východe nachádzať si stúpencov v radoch BFC Dynamo Berlín. 

Časť povodne nepolitických skinheads prislúchajúcich ku BFC, podobne časť 

príslušníkov 1. FC Union (ktorému za čias DDR patril atribút disidentského klubu) 

charakterizovala v nasledujúcich rokoch zvačšujúca sa nacionalistická orientácia. 

6.2.5. Rasizmus voči čiernymfutbalistom a reakcie 

Rituál rasistických urážok hráčov sa systematicky etabloval vo všetkých 

fanúškovských formáciach po tom, ako sa ich muška zamerala na tmavých hráčov. Ku 

programu v hl'adiskách štadiónov sa zaradili pokrikom ako napríklad "Husch, husch, 

husch, Neger in den Busch", hádzaním banánov na hraciu plochu a imitáciou opičích 

zvukov. Toto hanobenie čiemych hráčov v štadiónoch robilo rasizmus vo futbale 

otvorenou témou. 

Vzťah nemeckého publika ku čiemym hráčom bol zo zásady ambivalentný. 

Vel'ká bola pri Majstrovstvách sveta v roku 1990 v Taliansku sympatia voči tímu 

z Kamerurm po tom, ako sa dokázal presadiť proti etablovaným tímom. Rýchlo sa 

potom stal aj tmavý hráč v Bundeslige miláčkem publika. V sezóne 92/93 sa to 

prejavuje vo Frankfurte, kde sa Anthony Jeboah mohol potešiť všeobecnému nadčeniu 

divákov z jeho útočníckych kvalít a tiež vlastnému fanklubu pomenovanom Die Zeugen 

Jeboahs (Svedkovia Jeboahoví). 

Ale sporadické nadčenie sa nevylučovalo s tradičnými predsudkami voči 

africkým hráčom, ktorí boli označení za inštiktmi riadených divochov. 

19 Ministerium Jur Staatssicherheit, hovorovo St asi hola tajná služba v bývalej Nemeckej demokratickej 

republike 
20 Michael Kilhnen bol vodca nemeckého neonacistickBeho hnutia 
21 

Nationa/istische Front hola založená v roku 1985. Je to neonacionalistická organizácia s agresívno

bojovnou ideológiou, rasistick}mi a antisemitistickými požiadavkami, ktorá volala po povstaní voči 

štátnemu systému. 
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O prvých skúsenostiach čiemych hráčov z Afriky v Bundeslige s 

nemeckým publikom sa dá málo usudzovať. Ibrahim Sunday z Ghany bol u Werder 

Bremen v sezóne 75/76 iba jeden raz nasadený. Rovnako iba raz nastúpil o šest' rokov 

neskor futbalista zo Zaire Etepe Kakoko za VfB Stuttgart. Podstatne úspešnejší bol jeho 

krajan Jean Muntubila, ktorý vo svojej prvoligovej sezóne odohral za Saarbriicken 30 

zápasov a stretlil dva góly. 

Skutočný prielom dosiahli až na konci 80 rokov futbalisi z Ghany Anthony 

Baffoe a Anthony Y eboah a senegalčan Souleyman Sané. Koli týmto trom a 

vystúpeniam tímu Kamerun na Majstrovstvách sveta sa v nemeckom futbale zvýšil 

záujem o čiemych hráčov. 

V 90. rokoch sa viac ako prvoligové nemecké kluby "obsluhovali" na trhoch 

afrických fubalistov kluby z druhej ligy a z Oberlig;P. Tak ako funguje prerozdelenie 

svetového hospodárstva - že sevemá pologul'a dominuje južnej, funguje obdobne 

i rozdelenie "právomocí" vo svetovom futbale - vo vzťahu Európa a Afrika. 

Z troch priekopníkov Sané, Baffoe, Y eboah i ba posledný z nich prestúpil priamo 

z Afriky. Prišiel v roku 1988 z ghanského prvoligového klubu Okwawu United ku 

druholigistovi 1. FC Saarbriicken. Keď sa o dva roky neskor hráči zo Saarbriicken ocitli 

v baráži proti Eintracht Frankfurt, zažil Y eboah, ako rýchlo sa može stať z "čiemej 

opice" alebo "čiemej krysy" "čiemou perlou". 

Viac ako v Nemecku narodený Baffoe a vo Francúzsku vyrastajúci Sané bol 

Y eboah inštrumentalizovaný v diskusii na tému rasizmus ( alebo sa inštrumentalizovať 

nechal). V septembri 1990 sa ponúkol magazínu Spiegel ako protagonista ku jednému 

článku ponemovanom: "Ako v chatrči strýka Toma, tak- ako s otrokmi - zaobchádzajú 

manažéri v Nemecku s africkými futbalistami". Ku slovu však neprišiel ghaňan Baffoe 

v celom článku. O dva roky neskor vydal ten i stý magazín článok s interview s Y eboah 

s názvom "Fuj] ball gut, a/les gut ". Ghaňan v ňom celkom vol' ne a plynulou nemčinou, 

širokým repertoárem argumentov podal vlastnú analýzu ku situácii v krajine. Yeboah sa 

v dvoch rokoch predtým ku žiadnej diskusii o rasizme nikdy nepripojil. Inak to bolo 

u Souleymana Sané. Bol známy tým, že poskytoval iba minimum výpovedí a všetky 

v anglickomjazyku. 

22 Oberliga je štvrtá najvyššia futbalová súťaž v Nemeckom futbale. 
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Y eboah sa stal odrazu z pozície otroka korunným svedkom nápadov magazínu 

Spiegel. V ďačil za to náhle vzbudenému antirasistickému angažmá, prevažne však 

svojmu športovému statusu. V sezóne 92/93 sa stal Y eboah z hviezdy superhviezdou, 

následne bol populárny i v ďal'ších médiách (nielen v Spiegel) a zohrával úlohu 

pozitívnej vedúcej osobnosti. 

Souleyman Sané sám tematizoval diskrimináciu čiemych hráčov. Sané bol 

narodený v Dakar, vyrastal v Toulouse a v Paríži, prišiel ako francúzsky vojak do 

Nemecka a od roku 1988 hral v prvej lige. Najskor dva roky u 1. FC Nťimberg, neskor 

u Wattenscheid 09. 

Rozruch vzbudil otvorením diskusie v októbri 1989 v časopise Sportbild, keď 

vysvetlil, že libero Kolína Paul Steiner ho slovne rasisticky urazil: "Ty zasraný neger, 

zmizni! Čo chceš tu v Nemecku?!" Steiner o týždeň neskor tieto svoje vyjadrenia v tom 

istom časopise nepopieral, bránil sa ale prívlastku "rasista": "Ako by som potom mohol 

mať manželku Carmen, ktorej otec pochádza z Puerto Rico?" 

Na túto rétorickú otázku si vysl úžil Steiner odpoveď "áno." Jeho vysvetlenie je 

rovnako vel'mi nepresvečivé ako notorické uisťovanie mnohých nemcov. Oni chodia 

tiež vel'mi radi jest' do gréckej alebo tureckej reštaurácie, preto im nemože nik 

priraďovať role rasistov. 

Iným argumentem obraňoval zase Stefan Lottermann, prezident združenia 

profesionálnych hráčov, Steinera, keď sa vyslovil, že tieto urážky sú iba akousi 

"psychologickou vojnou", "nepeknou nešportovosťou." Štrukturálnu diskrimnáciu 

Lottermann v profifutbale nepozoruje. Souleyman Sané s ním na tomto mieste súhlasí: 

"Každý sa pokúša pobit' o svoje miesto, ale je jedno, či je biely alebo čiemy". 

Od zverejnenia tejto aféry so Steinerem, sa už neobjavili žiadne ďal'šie prípady 

a problémy s rasistickými protihráčmi, to potvrdzuje i Sané. 

Vytrvalejšie sa však udržujú diskriminačné chorály v hl'adiskách, kde sú urážky 

súperových hráčov rituálom fanúškovského kultu. Niektorí fanúškovia, ktorí v štadióne 

kričia "Husch, husch, husch, Neger in den Busch ", premieňajú tieto svoje verbálne 

ataky mimo štadióna na agresívne prepadnutia ghanských žiadatel'ov o azyl 

a senegalských študentov. Do určitej miery i samí hanobení hráči tvrdia, že rasistické 

narážky sa často netýkajú ich osobne, ale iba ako hráčov súperovho tímu. Ale na druhej 
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strane platí: kto sa pri hl'adaní toho najcitlivejšieho miesta cielene zameriava na jeho 

etnický povoď, priznáva sa tým vlastne ku rasizmu. 

Vyostrenie verbálnych atakov zažil Sané v decembri 1990 pri pohárovom zápase 

Wattenscheid proti Hamburger SV. Pokriky "Negri von!" sa ozývali medzi 8.000 

divákmi striedmo navštíveným štadiónom. "Tak zlé ako v Hamburgu to ešte nikdy 

nebolo", povedal Sané neskor pre Hamburger Abendblatt. Jeho tréner Hannes Bongartz 

ohodnotil tieto udalosti ako motivujúce pre Saného, čo sa mu ešte dokonca potvrdilo 

tým, že Sané v poslednej minúte zápasu strelil víťazný gól. Sané ho však nechce! 

potvrdit': "to znie príliš jednoducho, potom by bol tento rasizmus vlastne dobrou 

vecou." 

Krátko nato reagoval Sané spoločne s Baffoe a Y eboah v podpísanom 

"otvorenom liste všetkým futbalovým fanúškom" v novinách Bild na tieto udalosti. Pod 

názvom "Pomožte nám, nechceme byť štvanou zverou" boli uverejnené riadky: "Drahí 

čitatelia Bild! Posledný polrok bol pre nás vel'mi ťažký. Rasistické pokriky z hl'adísk 

žial' pribúdajú. Čo všetko si musíme v štadiónoch vypočuť, strpeť, to raní naše srdce. 

( ... ) Hambíme sa za všetkých, ktorí proti nám kričia a vytvárajú tak klímu pre násilie. 

V žiadnej inej krajine Európy nedochádza ku takému hanobeniu futbalistov. ( ... ) Drahí 

hráči, ako by to bolo pre vás, keby vás niekto takto zraňoval? Čierni alebo bieli- všetci 

l'udia majú právo na to, aby s nimi bolo zaobchádzané so cťou. Myslíte prosím na to, 

keď pojdete do štadióna." 

V Hamburgu mal tento list iba malý účinok. Keď Sané v októbri nasledujúceho 

roku absolvoval s Wattenschied ligový zápas u Hamburger SV, zopakovali sa opat' tie 

isté udalosti, vrátane víťazného gólu Saného. Sané toto správanie fanúškov komentoval 

opat' v niekol'kých interview v novinách. 

Tentokrát to však malo u fanúškov Hamburger SV iný účinok. V apríli 

nasledujúceho roku bol pred jedným zápasom v Hamburgu Sanému doručený list s 

podpismi niekol'kých stoviek fanúškov. Bolo v ňom vyhlásenie proti rasistickým 

pokrikom, ktoré vo "vel'kej miere znevažovali človeka a škodili tak klubu HSV a jeho 

fanúškom na verejnosti." Popudom ku takému činu bol o očistenie fanúškovského 

a klubového imidžu. Sané to privítal a označil za dobré znamenie. 
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6.2.6. Nemecko- Turecko 

Krátko po tom, ako sa stal na jeseň 1983 Borussenfront zaujímavosťou médií 

a verejnosť práve reflektovala neonacistické a voči cudzincom nenávistné signály, sa 

chystala v Nemecku zaujímavá previerka. V berlínskom Olympiastadion na seba 

narazili v kvalifikácii na Majstrovstvá Európy národné výbery Nemeckej spolkovej 

republiky a Turecka. 

O vel'ký rozruch sa postaral nepodpísaný leták, ktorý sa niekol'ko týždňov pred 

spomínaným zápasom objavil v niektorých futbalových štadiónoch: "26. októbra 1983 

čaká na nemecký národ boj proti zapáchajúcim turkom. ( ... )Za týmto zápasom stojí boj 

nemcov o pracovné miesta vo vlastnej krajine a vol'a každého jedného v Nemecku, žit' 

medzi nemeckými krajarnni a nemusieť sa prizerať, ako stále početnejšia skupina 

cudzincov ohrozuje budúcnosť silného Nemecka. My - zčasti mladiství futbaloví 

fanúškovia - musíme povstat' a spolu vytvoriť front proti v lne cudzincov (obzvlášť 

turkom) v Nemecku. ( ... ) lba násilie nás može oslobodiť. Vyhoďte cudzincov von 

z Nemecka. Musíme tomu urobiť začiatok! Je jedno, ktorý klub: všetci do Berlína, 26. 

10. do boja proti Kanakom23!" 

Hamburským neonacistom Michaelom Kiihnenom vedená ANSINA, Aktionsfront 

Nationale Sozialisten/Nationale Aktivisten24 vetrila šancu iniciovat' vel'kú udalosť 

a získat' do svojich radov futbalových fanúškov. Organizácia pred týmto zápasom 

národného tímu v jednom letáku prezentovala: "Cudzinci von, skor ako sa v štadióne 

vzbudí národný hnev." 

Politická l'avica- odbory, študenti a altematívna scéna- vnímala túto udalosť 

naopak ako príležitosť podporovat' priatel'ské postoje voči cudzincom, a organizovali 

okrem iného i spoločné nemecko-turecké návštevy štadióna. Toho času sa už polícia 

alarmujúco pripravovala na zásah s 6.000 mužmi. 

Večer 26. októbra bol Olympiastadion s kapacitou 70.000 miest spolovice 

prázdny. V Berlíne v tom čase žilo 120.000 turkov. Ako bolo všeobecne známe, 

23 Kanake je hanlivé pomenovanie cudzinca žijúceho v Nemecku. 

24 
Aktionsfront Nationaler Sozialisten/Nationale Aktivisten (ANSINA) bola nemecká neonacistická 

organizácia. ANS bola založená v roku 1977 Michaelom KUhnenom. V rokoch 1978/79 bolo celé vedenie 

ANS vzaté do v1izby. V roku 1983 sa pripojila ku Nationale Aktivísten a vystupuje ako ANSINA. 7. 

decembra 1983 bola defmitívne zakázaná. 
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neodrádzajú futbalové nadčenie tureckých fanúškov ani dlhé cesty i za menej 

zaujímavými zápasmi. Znamená to, že táto kulisa bolajasným znamením strachu. 

Zároveň to však bol i politický signál: predstavenstvo futbalového klubu 

z Kreuzberg - Izmirspor (predchodca dnešného klubu Oberligy Tiirkiyemspor) 

vysvetlilo svoje zdržanlivé postoje pred národným zápasom v médiách (Franlifurter 

Rundschau) ako "protest proti vláde, ktorá prostredníctvom svojho správania a svojich 

výpovedí vedome alebo nevedome celkom výrazne prispieva ku podpore nenávisti voči 

cudzincom v Berlíne a v Nemeckej spolkovej republike." 

Kampaň "navádzania turkov na odchod spat' do Turecka" ozývajúca sa z Bonnu 

bola vydaná berlínskym senátorom Heinrichom Lummerom (CDU) spolu s výrokom 

"Berlín musí ostať nemecký." Lummer tiež vysvetl'uje, že "rozdiel medzi turkom 

a nemcom sa začína už pri pachu." 

V Olympiastadion bolo iba málo politicky pravicovo orientovaných fanúškov. 

"Solidarita prehlásila pravičiarske krikl'avé krky", priniesla správu po skončení zápasu 

Suddeutsche Zeitung. Počet tých, ktorí kričali "cudzinci von!" sa odhadoval na 100 až 

150. Polícia po zápase taktiež nehlásila žiadne zvláštne prípady. 

O devať rokov neskor, v máji roku 1992 došlo v Gelsenkirchen ku priatel'skému 

zápasu medzi týmyto dvoma národnými tímami. Situáia v krajine bola opat' napatá. 

Asylantenhatz von Hoyerswerda25 bolo ešte stále v povedomí spoločnosti, masové 

prenasledovanie v meste Rostock sa odohralo tiež i ba krátko pred tým. A však pokusy 

z pravicového tábora, využit' tieto nacionalistické tendencie a opat' tak popudit' 

nenávistnú atmosféru voči turkom tentoraz ostali neuskutočnené. Neobjavili sa žiadne 

spontánne rasistické pokriky ani napadnutia počas hry. 

O dvodoch, prečo sa tento zápas odohral v tak pokojnej atmosfére sa dá iba 

špekulovať. 

Došlo iba ku jednému opomenutiahodnému prípadu. V Ruhrgebiet existovala 

etnicky zmiešaná scéna hooligans, ktorá sa pri tomto zápase rozdelila na dva súperiace 

tábory. Pri jednej z bitiek ťažko zranil nožom jeden turecký Schalke-hooligan 

25 
20. apríla 1999 zavraždili Eric Harris a Dylan Klebold na Co/umbine High Schoo/ v Jefferson County v 

štáte Colorado 12 žiakov a jedného učitel'a. Nakoniec spáchali samovraždu. Motívom ich činu bola 

nenávisť voči "negrom, židom, homosexuálom ... " 
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nemeckého Ni.imberger-hooligana, čo tradičné priatel'stvo medzi oboma skupinami 

zruinovalo a viedlo tiež ku vylúčeniu páchatel'a z radov Schalker hooligan-fanscény. 

6.2.7. Organizácie 

6.2. 7.1. Bundnis Aktiver Fuj3ball-Fans 

Organizácia Bundnis Aktiver FujJball-Fans hola založená v roku 1993 

a pozostáva z približne 50 podporovatel'ských inštitúcií (fankluby, projekty, 

fanúškovské magazíny, atd'.) a viac ako 200 individuálnych členov. Bundnis Aktiver 

Fuj3ball-Fans je členom siete Football Against Racism in Europe. Od založenia BAFF 

pracujú fanúškovia roznych klubov spoločne proti rasizmu a diskriminácii na 

futbalových štadiónoch na národnej úrovni. Od svojho vzniku sa Bundnis Aktiver 

FujJball-Fans pokúša zvýšit' povedomie inštitúcií, klubov a fanúškov o rasizme 

a diskriminácii na futbalových štadiónoch a posmeluje ich stavať sa proti tomuto 

fenoménu. V priebehu existncie sa Bundnis Aktiver FujJball-Fans podarilo priviesť 

pozornost' na fenomén rasizmu v a okolo futbalu prostredníctvom článkov v miestnej 

a národnej tlačí, v rádiových a televíznych programoch. Hovorcovia BAFF sú 

pravidelne dotazovaní na súčasný vývoj v rasistických trendoch v nemeckom futbale. 

6.2. 7.2. Flutlicht 

Flutlicht- Verein Jur antirassistische FujJballkultur (Asociácia pre antirasistickú 

futbalovú kultúru) bola založená v roku 2002 futbalovými fanúškami z roznych klubov 

a novinármi za účelom umožnenia komunikácie l'udí zaujímajúcich sa o rasizmus 

a diskrimináciu vo futbale. Základná myšlienka bola začlenit' futbalových fanúškov aj 

do ostatných oblastí diania vo futbale, posilnit' tak kampane a aktivity proti rasizmu vo 

futbale. Po dvoch rokoch kampaní a prednášok na grassroot-úrovni, ktoré slúžili na 

vytvorenie prvých kontaktov sa zdá, že Flutlicht je pripravený posunúť sa na vyššiu 

úroveň posobnosti. Oficiálne bol Flutlicht založený ako neutrálna a nezávislá nemecká 

nezisková charitatívna asociácia. Jej hlavnýrni ciel'mi sú: 

podporovat' myšlienku výmeny futbalových fanúškov z roznych kultúr 

anárodov, 

organizovat' výmenu názorov a skúseností medzi futbalovými fanúškami, 

futbalovými klubmi a asociáciami, vedcami a novinármi, 
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podporovat' a koordinovat' antirasistické aktivity pre fanúškov, 

organizovat' semináre, prednášky, panelové diskusie a workshopy s mladými 

fuďmi, hráčmi a klubovými funkcionármi, 

pripravovať kultúrne akcie ako sú koncerty a výstavy s antirasistickým 

posolstvom, 

zvýšit' skúsenosť a rozšíriť myšlienky/nápady cestou internetu a za pomoci 

iných publikačných metód (brožúrky, knihy, letáky), 

vyvinúť spoluprácu s prisťahovaleckými iniciatívami, obeťami rasového 

a xenofóbneho obťažovania a tiež medzinárodnými skupinami, klubmi 

a asociáciami majúcimi podobné postoje ku rasistickým udalostiam vo futbale, 

podstúpiť verejné tlačové aktivity a kampane za účelom rozšírenia myšlienky 

tolerancie a antirasizmu a pohnúť odolnosťou verejnosti voči rasizmu 

a xenofóbii. 

Flutlicht je jeden z kfúčových členov siete Football Against Racism in Europe. 

6.2. 7.3. Schalker Fan-lnitiative 

Schalker Fan-lnitiative (nezávislá asociácia fanúškov Schalke) sa zrodila v dobe 

pred demonštráciou, ktorá sa konala v Gelsenkirchen 9. novembra 1992, na výročie 

antižidovského masakru. Skupina fanúškov Schalke sa rozhodla, že musia niečo 

podniknúť proti rasizmu, ktorý pozorujú na štadióne, rovnako ako proti latentnému 

rasizmu v společnosti ako celku. Rozhodli sa preto zúčastnit' demonštrácie s banerom 

"Schalke Fans Against Racism" a distribuovat' leták, ktorý vytvorili. Výsledok 

podpory, ktorej sa im dostalo pre ich akcie bolo, že tento leták vytlačili v miestnych 

športových novinách Review - Sport. Nasledovalo vefké množstvo informatívnych 

stretnutí ku letákovým kampaniam a rozhovorov v televízii, rádiu a novinách. Pretože 

obrovské množstvo práce zahmutej v tejto kampani už ďalej nemohlo byť vykonávané 

neprofesionálne, hola Schalker Fan-Jnitiative uznaná vo februári roku 1993 ako 

registrovaná společnost'. Dodalo to póvodnej myšlienke "Schalke Fans Against 

Racism" prísnejšiu štruktúru a vytvorilo pevnejšie finančné zázemie- priradený im tiež 

bol status neziskovej organizácie. 

Za účelom pokračovania boj a proti rasizmu vo futbale a prediskutovania d'afších 

predmetov záujmu fanúškov sa Schalker Fan-Initiative rozhodla spustit' vlastný 
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nezávislý fanzine 26 
- Schalke Unser. V roku 2002 bol tento časopis najpopulárnejší v 

celom Nemecku s celkovo 8.000 výtlačkami. Približne v tú istú dobu sa Schalker Fan

Initiative zúčastnila založenia Biindnis Aktiver Fufiball-Fans. V roku 96 prešla Schalker 

Fan-Initiative procesom profesionalizácie a hola založená centrála v meste 

Gelsenkirchen. Tento Fan-Laden je pre všetkých fanúškov Schalke aje obl'úbeným 

miestom stretnutí pred a po zápase. Slúži tiež ako miesto, kde sa konajú hudobné 

koncerty, festivaly a prednášky. Vel'ká časť aktivít Schalker Fan-Initiative spočíva 

v organizovaní medzinárodných výmenných programov medzi fanúškami roznych 

klubov. 

6.2. 7.4. Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte & Koordinationsstelle der 

Fanprojekte 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (Federálna študijná skupina 

projektov pre fanúškov) hola založená v máji roku 1989 a reprezentuje nemecké 

projekty pre fanúškov na národnej a medzinárodnej úrovni. Organizácia projektov hola 

ďalej posilnená Koordinationsstelle der Fanprojekte (Federálnym oddelením 

koordinujúcim projekty pre fanúškov) v auguste 1993, orgánom, ktorý koordinuje 

rozšírenie siete projektov a ich roznych iniciatív po celom Nemecku. 

6.2.8. Projekty a iniciatívy 

6.2.8.1. Iniciatívy Majstrovstiev sveta 2006 

V Nemecku bolo v roku 2006 počas Majstrovstiev sveta vo futable 

podniknutých niekol'ko iniciatív podporujúcich interkulturálnu a interetnickú toleranciu. 

Jeden významný projekt je Ballance 2006 pochádzajúci zo spolkovej krajiny Hessen. 

Ballance 2006 sa usiluje zvýšit' toleranciu mladých l'udí roznymi aktivitami za účelom 

zabezpečenia mierové priebehu turnaj a svetového šampionátu. 

Projekt je podporovaný Deutscher Fuj3ball-Bund, nemeckou vládou a roznymi 

medzinárodnými partnermi vo Francúzsku, Pol'sku, Spojenom Král'ovstve a Taliansku. 

Dve doležité iniciatívy, ktoré sa konali v priebehu Ballance 2006 sú výsledkom blízkej 

spolupráce medzi Ballance 2006 a organizácie Streetfootballworld. Streetfootballworld 

26 fanúškovský magazín 
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používa futbal ako prostriedok ku zvyšovaniu interkulturálneho porozumenia. Po prvý 

raz bol poriadaný v Kolumbii v roku 1996 a poskytoval deťom altematívu ku drogám 

a násiliu; medzičasom prerástol do celosvetovej iniciatívy. Dve najdoležitejšie úlohy sú: 

Streetfootballworld festival 

Majstrovstvá sveta 2006 v Nemeku bolo míl'nikom v street-futbale. 

V Berlíne boli privítaní street-futbalisti z celého sveta, bojovali o titul v turnaji 

Streetfootballworld festival, ktorý bežal paralelne s Majstrovstvami sveta. 

Festival je organizovaný Streetfootballworld a zúčastnia sa ho tímy z 24 

partnerských projektov, ktoré zápolili na ihrisku v berlínskej štvrti Kreuzberg. 

Vedl'ajším programom bolí priatel'ské zápasy proti lokálnym tímom. 

Streetfootballworld festival je oficiálnou súčasťou umeleckého a kultúmeho 

programu FIFA World Cup 2006, spolu s krátkymi filmami a fotkami o miestach 

okolo ihrísk, na ktorých sa už Streetfootball World Cup konal, tak poskytuje 

náhl'ad do kultúmej rozmanitosti krajín zúčastňujúcich sa tohoto tumaja. 

World Cup Schools 

World Cup Schools - Fair Play for Fair Lije je projekt, ktorého sa 

momentálne zúčastňuje 204 nemeckých škol. Každá škola stvárňuje ambasádora 

pre jednu FIFA-krajinu, pričom jedna zo škol v Južnej Afrike reprezentuje 

Nemecko. V kontexte tohoto projektu sa žiaci zúčastnených nemeckých škol 

učia o deťoch v krajine, ktorá im bola priradená a o roliach futbalistov, ktoré títo 

vo svojej krajine zohrávajú. Podstatou projektu je nielen zvýšit' ich entuziasmus 

pre futbal a Majstrovstvá sveta 2006 ale tiež zlepšit' ich znalost' a pochopenie 

pre iné kultúry. Participujúce školy už organizujú regionálne turnaje a v lete 

roku 2005 reprezentovali svoju krajinu na hlavnom turnaji tohoto projektu. 

Počas World Cup 2006 súťažilo 32 škol v street football tournament. Budú hrať 

bez rozhodcu a podl' a pravidiel, ktoré si medzi sebou dohodli. Ciel'om turnaj a je 

vygenerovat' interkulturálnu spoluprácu a kontakt. 

Ďal'šia iniciatíva, ktorá sa konala v súvislosti s Majstrovstvami sveta 2006 bolo 

fórum na tému "Fans, fair play and football values", ktoré bolo organizované 

športovým magazínom Kicker a mestom Ni.imberg 24. a 25. júna 2005. Nemecká 

akadémia pre futbalovú kultúru (Deutsche Akademie for Fuj3ballkultur) využila 
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semifinále turnaj a FfF A Confederation Cup 2005 na poskytnutie náhl'adu do 

kultúmych, náučných a sociálnych dimenzií nadchádzajúceho tumaja 2006 World Cup. 

Oficiální organizátori Majstrovstiev sveta, reprezentanti fanúškov, akademici a členovia 

F ARE sa zúčastnili tejto diskusie. Gerd Dembowski z oragnizácie Flutlicht, ktorá 

Deutsche Akademie Jur Fuflballkultur organizačne podporila prednášal na tému 

" Football for Fair Play against discrimination, for fairness and tolerance. " 

6. 2. 8. 2. StrassenfujJball for Toleranz 

StrassenfujJball Jur Toleranz (Streetfootball pre toleranciu) je projekt, ktorý 

využíva streetfootball na podporu výmeny a kontaktov medzi mladými l'udmi z róznych 

kultúmych zázemí. StrassenfujJball Jur Toleranz sa móže hrať v zmiešaných tímoch 

kdekol'vek na verejných miestach. Prvidlá hry sú dohodnuté na začiatku každého zápasu 

vyjednávaním medzi obidvoma stranami a namiesto rozhodcu je prítomný "poradca". 

Pilotná verzia tohoto projektu bola odštartovaná v spolkovej krajine Brandenburg a bola 

sponzorovaná dvoma nemeckými ministerstvami a nemeckou futbalovou federáciou. 

Partneri projektu sú školy, organizácie pre mládež a kluby. V roku 2005 až 2006 

organizoval StrassenfujJball Jur Toleranz LBS Cup. Tento streetfootball sa konal v 16 až 

18 obciach spolkovej krajiny Bandenburg a napríklad tiež v obciach v Pol'sku a na 

Slovensku. 

6.2.8.3. FARE Action Week 

F ARE Action Week proti rasizmu v o futbale sa koná každý rok v róznych 

krajinách Európy. Action Week je organizovaný sieťou FARE za podpory UEFA a The 

European Commission. Výber aktivít FARE Action Week v Nemecku: 

klub FC St. Pauli pred svojim zápasem proti FC Chemnitz oznamuje odhalenie 

pamatnej dosky za členov a fanúškov, ktorí bolí obeťami nacistickej diktatúry. 

Tento obrad sa konal 9. novembra- deň, který pripomína Reichskristallnachr7 

(15.októbra), 

27 
Reichskristallnacht alebo Reichspogromnacht ("Krištál'ová noc") sa vzťahuje na noc z 9. na 10. 

november 1938. V tomto období organizoval národno-socialistický režim ničenie životov a vlastníctva 

židov v celej nemeckej ríši. 
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na zápase Paderbom 07 proti Fortuna Diisseldorf organizoval projekt 

fanúškovskej skupiny Paderbomu a ultras tímu Dťisseldorf antirasistický deň, 

ktorého sa zúčastnili hráči, fanúškovia a média s banermi, červenými kartami 

a špeciálnym vydaním fanúškovského magazínu a časopisu ku futbalovému 

zápasu (16. októbra), 

fanúškovský projekt z Dresdner SC, klubu z 5. divízie vytvára špeciálne číslo 

fanúškovského magazínu Geheaffchen pre ich domácí zápas proti Hausdorfer 

SV. Po zápase usporiadali panelovú diskusi u o rasizme a diskriminácii 

v nemeckom futbale s klubovými predstavitel'mi, fanúškami, zahraničným 

hráčom Dresdner FC a Councilfor Foreigners in Dresden (23.októbra), 

amatérsky klub Dynamo Vindrad sa vydal do ulíc mesta Kassel, kde vystavil 

sieť z povrazov, letorou sa mali dobrovol'níci za úlohu dostat' na druhú stranu 

bez toho, aby sa jej dotkli. Pri každom dotyku museli začat' znova. Toto všetko 

symbolizovalo úzku sieť bezpečnostných pravidiel na hraniciach Európskej únie 

predstavujúce problémy, ktoré zažívajú l'udia mimo Európskej únie, keď sa 

pokúšajú do "pevnosti Európa" vstúpiť. Bolí poskytované informácie o zákone 

prisťahovalectva a o náležitostiach nutných ku získaniu povolenia k pobytu. 

Tieto aktivity majú za ciel' poukázat', ako može futbal pomocť v záležitostiach 

týkajúcich sa integrácie a antidiskriminácie (26. októbra). 

6.2.8.4. BAFF iniciatívy 

Od svojho založenia v roku 1993 sa BAFF usiluje o privodenie pozornosti 

ku rasizmu a diskriminácii vo futbale a vyzýva kluby, fanúškov a inštitúcie, aby 

bojovali proti tomuto fenoménu. Aby toto BAFF dosiahlo, vytvorilo pre kluby 

odporúčania- symbolický 1 O bodový plán (v roku 1998 doporučený Deutscher Fuj] ball

Bund) obsahujúci antirasistické paragrafy specimen stadium regulations 

(Musterstadionordnung). Znenie !O-bodového plánu Deutscher FujJball-Bund 

(UEFA&FARE 2003): 

1. Vydat' stanovisko, v ktorom sa klub vyjadrí, že nebude tolerovat' rasizmus, 

vymenúvajúc konkrétne postihy voči tým, ktorí budú skandovat' rasistické 

pokriky. Toto stanovisko by malo byt' vytlačené vo všetkých programech 

stretnutí a zobrazené trvale v priestoroch štadiónu, 
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2. Verejne odsúdiť pomocou médií rasistické prejavy na zápasech, 

3. Ako podmienku predaja permanentiek na sezónu stanovit', že sa nebudú 

zapájať do rasistických urážek, 

4. Drobit' opatrenia na zamedzenie predaja rasistickej literatúry na štadióne a v 

jeho okolí, 

5. Dsciplinárne potrestat' hráčov, ktorí sa budú prejavovať rasisticky, 

6. Kontaktovat' ostatné kluby, aby sa uistili, že rozumejú postoju futbalového 

klubu voči rasizmu, 

7. Iniciovat' alebo zapojit' sado spoločnej stratégie s políciou a ochrankou voči 

rasistickým prejavom, 

8. Odstrániť okamžite všetky rasistické nápisy zo štadiónov (nasprejované, 

vyvesené zástavy atd'), 

9. Prijať politiku "rovnakých možností" pri zamestnávaní v rámci klubu, 

10. Spolupracovat' so všetkými ostatnými zoskupeniami a organizáciami ako sú 

únie hráčov, fanúšikovia, školy, dobrovol'nícke organizácie, mládežnícke kluby, 

sponzori, štátna správa, podnikatelia, polícia a pod v záujme vypracovania pro

aktívnych programov a na zvýšenie povedomia o úsilí eliminovat' rasistické 

prejavy a diskrimináciu. 

V súčasnosti neexistujú informácie o počte klubov, ktoré zahrnuli túto 

antirasistickú listinu do svojej politiky. 

V boji proti rasizmu vo futbale zorganizoval BAFF spoločne s Európskou úniou 

výstavu nazvanú " The Stadion Scene of The Crime. Rasism and Discrimination in 

Football" (Iatort Stadion). Výstava poskytuje prehl'ad rasistických a diskriminačných 

incidentov a vývoja v a okolo futbalu od 80. rokov. Do konca roku 2002 bola táto 

výstava ukázaná v 36 mestách viac ako 50.000 divákem. V procese, ktorý trval mnoho 

rokov sa BAFF podarilo upútať pozornost' na tieto a ďal'šie problematiky v mnohých 

miestnych a národných novinových článkoch, v rádiových a televíznych programech. 

V roku 2004 vydal BAFF knihu Ballbesitz ist Diebstahl, ktorá obsahuje články 

o rasizme, antisemitizme a homofóbii v európskom futbale. 
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6. 2. 8. 5. Different Roots - One Game 

Flutlicht usporiadal množstvo iniciatív s ciel'om potláčať rasizmus vo futbale na 

grassroot úrovni. Podporil zvýšovanie interkultúmej tolerancie a porozumenia. Jeden 

z najdaležitejších projektov Flutlicht je Dif.ferent Roots- One Game, výstava o migrácii 

v európskom futbale, ktorá odštartovala v máji 2006. Táto výstava bola dovršením 

výskumnej štúdie v otázkach migrácie a etnických menšín v európskom futbale. 

Dvojjazyčná (anglická a nemecká) putovná výstava Different Roots- One Game 

pozostáva z ďal'ších čiastkových aktivít ako napríklad panelové diskusie, prednášky, 

diskusné večery, workshopy, koncerty alebo priatel'ské futbalové zápasy. Výstava a ku 

nej pridružené akcie vyobrazujú migráciu a multikultúmy vývoj v Európe 

prostredníctvom futbalu, prezentované a diskutované sú integračné možnosti futbalu. 

Výstava poskytuje informácie o migrácii a integrácii v profesionálnom futbale, 

nahliadla tiež na migrantov a l'udí hl'adajúcich azyl, ktorí hrajú futbal a organizujú 

vlastné tímy vo svojom vol'nom čase. 

Táto výstava sa pokúsila ukázat', že kultúma raznorodosť maze viesť ku 

zlepšeniu každodenného sociálneho života. Brala do úvahy každodenné problémy 

společného žitia a hrania futbalu zahrňujúce multietnické konflikty, ktoré sa mažu tiež 

symbolicky objavovať v priebehu futbalových zápasov. Výstava tak poskytla dočasný 

priestor pre rozvinutie dialógov v společnosti a prispela tým k verejnej debate na 

európskej úrovni. Došlo ku zvýšeniu povedomia o výzvach integrácie, rozšíreniu 

informácií, zmenách politiky, odporúčaní úspešných metód integrácie a návrhov nových 

riešení predovšetkým z pohl'adu migrantov. Ďalej Different Roots- One Game poskytla 

informácie o kultúmych, politických a sociálnych charakteristikách krajín, z kterých 

prisťahovalci pochádzajú v porovnaní so situáciou v Európskej únii a jej základnými 

hodnotami. Hlavnú úlohu hrajú kultúma a náboženská raznorodosť, občianstvo 

a politické práva. Výstava priniesla možnost' inštitúciam a projektem zaoberajúcim sa 

touto problematikou prezentovat' metódy ich každodennej práce. Preto výstava 

prezentovala a hodnotila skúsenosti na poli integrácie s ciel'om rozšírenia znalostí 

a podporila ďal'šie skupín, aby šli v podobných stopách. 

Ciel'ovou skupinou Different Roots - One Game je domáca a prisťahovaná 

mládež, predovšetkým školáci a futbalové tímy. Ďal'šími ciel'ovými skupinami sú 

futbaloví fanúškovia, l'udia, ktorí sa chcú zaoberať otázkou integrácie profesionálne, 
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študenti, akademici, novinári, kluboví funcionári, zástupcovia asociácií a migrantských 

organizácií. O príspevky boli tiež požiadaní umelci, ktorí mali možnost' prezentovat' 

spósob, akým može byť migrácia a futbal vyjadrené umením (mal'by, sochy a koláže). 

Fotografický a filmový materiál bol napríklad vystavený vo forme potrétov migrujúcich 

tím o v. 

6. 2. 8. 6. FujJballvereine gegen Rechts 

Fufiballvereine gegen Rechts je internetová iniciatíva vytvorená amatérskym 

klubom SV Merken. Na webovej stránke www.fujJballvereine-gegen-rechts.de možu 

futbalové kluby a fanúškovia podpísať petíciu proti rasizmu vo futbale. 

6. 2. 8. 7. Iniciatívy miestnych antirasistických fanúškov 

V Nemecku je mnoho lokálnych antirasistických iniciatív, ktoré boli založené 

fanúškami. Nie sú to iba snahy fanúškov Bundesligy, ale tiež fanúškov z nižších súťaží. 

Najznámejšou fanúškovskou iniciatívou proti rasizmu je už zmienená Schalker 

Faninitiative a ďal'šie množstvo lokálnych antirasistických fanúškovských iniciatív. 

Projekty zmienené nižšie sú iba výberom z vel'kého množstva projektov, ktoré existujú. 

6.2.8.8. Dem Ball is' ega! 

V roku 2001 začala Schalker Faninitiative prácu na novom národnom projekte 

Dem Ball is' ega!, wer ihn tritt (Lopte je jedno, kto do nej kope). Yves Eigenrauch 

odštartoval profesionálnu webovú kampaň www.demball-egal.de. Ciel'om projektu je 

vytvoriť náučný antirasistický materiál (filmy, CD-rom atd'.) pre použitie v školách: 

paťminútový film dokumentujúci antirasistický World Cup in Montecchio v roku 2001, 

plagáty pre celú radu klubov Bundesligy nesúcich motto kampane. Okrem Dem Ball is' 

ega! vytvorila Schalker Faninitiative v spolupráci s inými organizáciami radu ďal'ších 

aktivít na pomoc ukončenia rasizmu vo futbale. Zorganizovali napríklad multikultúmu 

udalosť pre nemeckého chlapca mozambického póvodu, ktorý prišiel o oko v boji 

s extrémisticky pravicovo orientovanými mladíkmi. 
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6. 2. 8. 9. Der Ball ist bunt 

Der Ball ist bunt je každoročný antirasistický turnaj založený niekol'kými 

fanúškovskými skupinami z Babelsberg za pnsperna prisťahovaleckých 

a fanúškovských skupín z celého N emecka. 

6. 2. 8.1 O. Fuj3ballkultur Ber/in 

Antirasistickí fanúškovia amatérskeho tímu TeBe Berlín ziniciovali 

Fuj3ballkultur Ber/in. Zaslúžili sa o pridanie antirasistickej vety do klubovej listiny, 

usporiadali niekol'ko prednášok a distribuovali letáky proti rasizmu. 

6.2.8.11. Fanladen St. Pauli 

Fanladen St. Pauli poriada v Hamburgu mnoho druhov antirasistických 

projektov. Je to klub s najvačším počtom antirasistických stúpencov v Nemecku. 

Aktivity zahrňujú organizovanie exkurzií pre mladých l'udí (napríklad do Auschwitz na 

pamatné miesto holokaustu) alebo Európskeho antirasistického turnaja s 42 mužstvami 

z ll národov, ktoré tiež prispievajú do diskusných schódzok tematizujúcich rasizmus. 

6. 2. 8.12. Lowenfans gegen Rechts 

Lowenfans gegen Rechts je iniciatíva antirasistických fanúškov klubu 1860 

Miinchen. Táto fanúškovská formácia je v štadióne vel'mi aktívna, produkuje 

antirasistické bannery, ktoré sú prezentované na každom zápase v domácom štadióne 

a má záujem na prinášaní detailných informácií rasistických incidentov, ktoré sa dejú 

v ich klube. S cirkvou sa spolupodielali napríklad na projekte, v ktorom navádzali 

športové kluby zúčastňovat' sa spomienkových obradov holokaustu. Mesto Miinchen 

ocenilo ich aktivitu už niekol'kými cenami. 

6. 2. 8.13. 0/denburger Faninitiative 

V Oldenburgu produkujú fanúškovia antirasistický fanzine a zobrazujú 

antirasistické banery v štadiónoch a vlastných choreografiách. 

Ostatné antirasistické podporovatel'ské iniciatívy zahrňujú aktivity v meste 

Berlín (AFFI - Antifascist Faninitiative Ber/in), Bremen (Left-Kick), Kaiserslautem 
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(FCK Fans gegen Rassismus), Karlsruhe (Blau Weiss statt braun), Leipzig (Roter Stern 

Leipzig), Ludwigsburg (Der kleine Fanladen), Wuppertal (Wuppertaler Fan-Initiative 

gegen Rassismus), Mannheim (Doppelpass Mannheim- Stimmung statt Rassismus). 

6.2.9. Fanprojekty 

Fanprojekty sa usilujú nasadiť preventívne opatrenia za účelom potláčania 

futbalového chuligánstva povzbudzovaním mladých alebo sociálnych pracovníkov 

pracovat' s futbalovýnů fanúškami. Pracovníci projektov vytvárajú prepojenie medzi 

futbalovými fanúškami a orgánnů polície a futbalových inštitúcií. Kritici považujú 

pracovníkov fanprojektov za informátorov pracujúcich na príkaz predstavitel'ov 

nadradených inštitúcií a získavajú tak pre nich informácie o futbalových hooligans 

a o ich plánoch na konkrétnych zápasoch. V súčasnosti funguje v Nemecku viac ako 30 

fanprojektov. Každý individuálny fanprojekt prislúcha konkrétnemu futbalovému klubu 

- od tých v prvej Bundeslige, cez kluby v druhej nemeckej Bundeslige až ku 

amatérskym futbalovým ligám, ktoré rovnako priťahujú vel'ké množstvo stúpencov. V o 

všeobecnosti fankluby neexistujú výlučne iba za účelom potláčania rasizmu vo futbale -

može to byť iba druhoradý- edukatívny efekt. Primárnym ciel'omje propagácia výmeny 

a tolerancie s podporovatel'skými skupinami fanúškov. Fanprojekt Anninia Bielefeld 

iniciuje tieto druhy aktivít: 

dozor na všetkých domácich zápasoch a rovnako i na zápasoch na súperovom 

ihrisku hraných DSC Arminiou. Organizátori tiež cestujú na medzinárodné 

zápasy, 

organizácia turnajov fanklubu, 

podpora pozitívnej fanúškovskej kultúry prostredníctvom klubovej 

choreografie, 

podpora medzinárodnej družby s fanúškami pol'ského klubu Resovia Rzesov. 

Podpory pre fanprojekty prichádzajú prevažne od klubov, ktorým prináležia. Tie pre 

nich príspevky žiadajú ďalej u Deutscher Fuj3ball Bund a u príslušnej mestskej rady. 

Každý fanprojekt v boji proti rasizmu vo futbale používa dosť rozdielne prístupy 

vo svojich metódach práce. Príklady sú fanprojekty v mestách Arminia, Babelsberg, 

Berlín, Bielefeld, Bochum, Dresden, Duisburg, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, 

Hannover, Mainz, Miinchen a Offenbach. 
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6.2.1 O. Sprechbaukasten 

"Nemecká športová mládež" (Deutsche Sportjugend), mládežnícka organizácia 

Deutscher Sportbund (Nemeckého športového zvazu) vyvinula nástroj pre mladých 

trénerov nazvaný Sprechbaukasten. Tento nástroj používaný niekol'kými futbalovými 

klubmi im pomáha potláčať rasistické prejavy medzi hráčmi, kterých vychovávajú. 

Dáva im tipy ako reagovat' v situáciach, v kterých dochádza ku vysloveniu rasistických 

predsudkov. 

6.2.11. Augen auf! 

Augen auj! (Otvor oči!) je východonemecký projekt vytvorený za účelom 

potláčania rasizmu. Patrí sem niekol'ko róznych aktivít, pričomjedna z nich tiež pracuje 

s mladými futblistami. Ide o projekt podporujúci každoročné stretnutia mladistvých 

z Oberlausitz s antirasistickými mužstvami z celého Nemecka a Európy v turnaji 

"Borderless Football ". Turnaj poskytuje príležitosť realizácie antirasistických iniciatív 

a prác fanprojektov (medzi inými) z Schalke, St. Pauli a Babelsberg. Reprezentanti 

BAFF a F ARE sú prizvaní, aby tu prednášali o svojich činnostiach. Do budúcna by 

iniciatíva Augen auj! mala záujem prerásť do turnaj a podobných rozmerov ako je Anti

Racist World Cup28 v Taliansku. 

6.2.12. Výskum 

Insitute for Sport Science na Univerzite v Hannoveri je jediný inštitút 

v Nemecku, ktorý vedie výskum zameraný na futbalových fanúškov. Inštitút prevádza 

rózne štúdie v oblasti futbalu, vrátane násilia a rasizmu. 

28 The Mondia/i Antirazzisti - Anti-racism World Cup je futbalový turnaj organizovaný na severe 

Talianska v meste Montecchio fanúškovskou skupinou Progetto Ultra (člen Footba/1 Against Racism in 

Europe). Multikultúrneho turnaja sa zúčastňuje približne 6.000 amatérskych futbalistov, prívržencov 

antirasistických kampaní, študentov a futbalových exprofesionálov. 
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7. Dotazníkový výskum 

Organizácie Football Unites, Racism Divides (FURD) a Flutlicht predstavujú 

dóležitú súčasť antirasistickej kampane. Počas ich pósobnosti vo forme grassroot

iniciatív dokázali v hl'adiskách futbalových štadiónoch rozpoznat' problém rasistickej 

diskriminácie, tematizovať ho a senzibilizovat' tak športové kluby, zvazy a najširšiu 

verejnosť. 

Za účelom získania informácií o budúcich ciel'och a predstavách vlastnej 

antirasistickej kampane a názoru, čo by ul'ahčilo presadzovať týmto organizáciam 

predsavzatia efektívnejším spósobom som zastavil, distribuoval a následne analyzoval 

dotazník. 

7.1. Štruktúra dotazníku 

Konštrukcia písomného dotazovania zodpovedala zámeru výskumu. Uviedol 

som ho atraktívnou formou v administratívnej časti- svojím osobným predstavením a 

účelom výskumu, aby som tak vzbudil u respondentov záujem a dóležitosť na dotazník 

odpovedať. 

Dotazník som distribuoval elektroníckou formou kóli finančnej nenáročnosti, 

rýchlosti a predpokladu každodennej dostupnosti médií elektronickej komunikácie. 

Touto metódou som oslovenému poskytol i možnost' v prípade potreby nazrieť do 

dokumentov za účelom získania údajov. 

Podstatu výskumu som vecne sformuloval do dvoch otvorených otázok 

s ohl'adom na zámer výskumu. Otvorené otázky majú respondentovi zabezpečit' 

možnost' sa na danú tému vol'ne vyjadriť. Dóležité bolo otázky (a celý dotazník) 

formulovat' v anglickom jazyku zrozumitel'ne a vecne, aby svojou komplexitou 

neodradili respondenta od jeho zodpovedania (Hendl 2005). Práve v 

neziskových organizáciach fungujúcich na poloprofesionálnej úrovni je časovo náročné 

zaradiť zodpovedanie dotazníku do svojej dennej agendy. 

Znenie dotazníku: 

Hel/o, 
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my Name is Stejan Balaz and I am a student at Charles University in Prague. I am 

taking part in the Flutlicht project in Germany as a volunteer and writing my diploma 

paper about the raci a! discrimination at jootball stadiums. 

In order to complete o ne oj the chapters in my diploma paper, I would like to ask you 

two questions concerning the situation in your country: 

1. what do you pian to improve in the process oj combating racism in jootball in the 

juture? 

2. in your opinion, what things should be changed to enable you to work (more) 

effectively? 

Thankyoujor your answers. 

Kind regards, 

Stejan Balaz 

Otázka 1: Čo plánujete zlepšit v procese potláčania rasizmu vo futbale v budúcnosti? 

Otázka 2: Čo si myslíte sa musí zmeniť, abyste mohli pracovat' efektívnejšie? 

Respondenti sú žiadaní vyjadrovať saku situácii vo svojej krajine. 

7.2. Výsledky výskumu 

Ruth Johnson, Football Unites, Racism Divides, England: 

Otázka 1: Čo plánujete zlepšit v procese potláčania rasizmu vo futbale v budúcnosti? 

" increase participation oj ethnic minorities at all leve/s oj football, as players, 

coaches, referees, supporters and employees, 

significantly increase the participation and involvement oj ethnic minority young 

women, both in sport in general and more specifically in jootball, 

reduce racial harassment, abuse and discrimination in jootball, 

utilising interest in football as a gateway to challenging racism amongst young people 

and adult jootball jans, 

establish an interactive learning resource centre. " 

"Zvýšit' participáciu etnických menšín (mužov i žien) na všetkých úrovniach 

futbalového diania; redukovat' prejavy rasistickej neznášanlivosti; využívat' futbal ako 

médium na potláčanie diskriminujúcich prejavov v společnosti a zriadenie 

interaktívneho náučného centra." 
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Otázka 2: Čo si myslíte sa musí zmeniť, abyste mohli pracovat' efektívnejšie? 

" - More stable funding - we have to spend a lot of time applying for funding which is 

always time-limited, and reporting back to funders. The short-term nature of most 

funding makes planning difficult and can cause problems such as the loss of staff who 

may go elsewhere for more job security. However, the situation is much better than it 

was afew years ago, but we can't assume it will remain so." 

"Zaobstarať stabilnejšie financovanie. Musíme venovať mnoho času odosielaním 

žiadostí podporovatel' cm a podávat' im neustále správy o činnosti organizácie. Mnoho 

podpor majú iba krátkodobý charakter, čo znemožňuje stanovovat' dlhodobé ciele. 

Finančná nestabilita tiež odrádza pracovníkov zotrvávať v tejto činnosti, pretože majú 

inde možnost' získat' stabilnejšiu pozíciu. Situácia je však podstatne lepšia ako pred 

niekol'kými rokmi, nemožeme však usudzovať, či to tak i zostane." 

Ronald Noack, Flutlicht, Deutschland: 

Otázka 1: Čo plánujete zlepšit v procese potláčania rasizmu vo futbale v budúcnosti? 

"Mehr Offentlichkeit sensibilisieren; konkrete Vereine und Verbande Jur eine aktive 

und offensive Zusammenarbeit gewinnen; eine (internationale) Netzwerkarbeit 

aujbauen." 

"Senzibilizovat' viičšiu časť verejnosti; nadviazať aktívnu a ofenzívnu spoluprácu 

s konkrétnymi klubmi a zviizmi, vybudovat' (medzinárodnú) spoluprácu." 

Otázka 2: Čo si myslíte sa musí zmeniť, aby ste mohli pracovat' efektívnejšie? 

"Transparenz der rassistischen Vorfalle. Das existierende Problem muss erkannt 

werden. Es muss eine Bestandsaufnahme stattfinden. Vereine, Verbiinde, lokale Kriifte 

und verschiedene gesellschaftliche Gruppen mussen in den Kamp/ gegen Rassismus 

eingebunden werden. Die diskriminierenden Vorfiille mussen angemessen sanktioniert 

werden. " 

"Transparentnost' rasistických udalostí. Existujúci problém musí byť identifikovaný. 

Kluby, zviizy, lokálne sily a najroznejšie společenské zoskúpenia musia byť 

implementovaní antirasistickej kampane. Diskriminujúce udalosti musia byť primerane 

sankcionované." 
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Záver 

V o všeobecnosti je dnes situácia v oboch futbalových krajinách- v Nemecku 

a Aglicku lepšia ako pred 15 rokmi, kedy bolo rasistické urážky vo futbalových 

stadiónoch počuť pravidelne. Situácia je ale problematická stále. V spoločnosti ako 

celku sú xenofóbne a rasistické slogany problémom rovnako ako antisemitizmus 

a homofóbia. Množstvo l'udí, ktorí sa v štadiónoch podiel'ajú na rasistickej ideológii je 

závislé na oblasti, zápase a úrovni ligy. 

V profiligových štadiónoch sa ku tomuto zlepšeniu situácie podpísalo už 

neúnosné množstvo prevládajúcich rasisticých postojov, aktívna práca antirasistických 

kampaní a dosledky katastróf v Heyssel a Hillsborough. 

Mnohé z futbalových štadiónov vznikli približne v 20. rokoch 20. storočia -

v období, kedy futbal a všeobecne šport priťahovalo stále viac divákov. Boli to 

prevažne impozantné stavby, ktoré svojim vzhl'adom reprezentovali klub a/alebo mesto. 

Vyhovieť potrebám športových divákov nebolo prvoradým ciel'om ich architektov, 

najdoležitejšie bolo umiestniť do nich čo najvačší počet divákov. 

Dlhý čas nemala zlá úroveň bezpečnosti a služieb v štadiónoch na futbalových 

fanúšikov zvláštny dopad. V o vel'kých počtoch prúdili do štadiónov, hlavne po založení 

Bundesligy v roku 1963. Začiatkom 80. rokov však počty divák o v začali výrazne klesat', 

i napriek zvýšenej snahe klubov oreintovať svoju klubovú politiku stále viac smerom ku 

divákovi. Doležitým dovodom pre tento fenomén bolo vzrastajúce násilie a stále nízky 

komfort v hl'adiskách štadiónov. Tieto podmienky vo sfére futbalu súperili sinými 

lákavými možnosťami vyžitia vol'ného času, ktoré sa l'uďom ponúkali. Na to reagovala 

futbalová scéna zavedením opatrení- napríklad podporovaním fanprojektov, ktoré malí 

zabezpečovat' v štadiónoch viac bezpečia alebo prestavbou/novovýstavbou štadiónov, 

ktoré poskytovali značne viac komfortu. 

Paralelne s týmito opatreniami stúpa cena vstupného na profiligové futbalové 

zápasy v posledných rokoch, čo neovplyvnilo nielen príjmy futbalových klubov 

a hráčov ale aj zloženie futbalových fanúšikov: podiel tých lepšie zarábajúcich a žien 

výrazne stúpol. Fanúšikovská scéna označená ako hooligans v reakcii na to 

zaznamenala v štadiónoch profesionálnej ligy stagnáciu počtu svojich prívržencov. Na 

druhej strane však ich agresívne prejavy v okolí štadiónov alebo v nižších ligách 
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predstavuje pre spoločnosť a futbal stále vel'kú hrozbu, ktorá sa však dá stále lepšie 

kontrolovat' a korigovat' kombináciou nekompromisných zákrokov a 

integrovaných opatrení. K tomu dopomohli vo výraznej miere organizácie a iniciatívy 

fanúšikov, ktoré sa zasadzovali proti násiliu, rasistickej diskriminácii a politickému 

zneužívaniu. Identifikovali tento problém a dokázali ho zvýraznit'. 

V prvej a druhej nemeckej Bundeslige sa nevyskytujú takmer žiadne rasistické 

nadávky z niekol'kých dovodov. Vačšina rasistických narážok už nie je akceptovaná 

a kedykol'vek sa vyskytnú nejaké prípady, sú kluby nútené reagovat' na to cez média 

a fanúškov. Napríklad ako výsledok tlaku vyvíjaného skupinami fanúškov alebo 

národnej BAFF fanúškovskej iniciatívy pridali niektoré kluby do svojej listiny 

antirasistické klauzuly. A naviac vďaka vel'kému počtu policajtov a usporiadatel'ov si 

l'udia uvedomujú, že je vysoká pravdepodobnosť, že budú odhalení, keď sa budú 

rasisticky prezentovat'. 

Hoci sa posmešné napodobňovanie zvukov opíc dnes viac-menej už 

nevyskytuje, je situácia iná v prípade rasistických pokrikov, ktoré sú označované ako 

"nie tak zlé" ako napríklad skandovanie "azylant" adresovaný l'uďom žiadajúcim o azyl. 

Okrem toho nosenie oblečenia a symbolov neonacistického štýlu je stále celkom častým 

javom. Na mnohých štadiónoch klubov prvej a druhej nemeckej Bundesligy sa práve do 

sedadiel označených číslami 20 až 100 usádzajú prívrženci neoncisticky orientovaných 

fanúškov. I napriek tomu, že tieto skupiny fanúškov už nie sú natol'ko aktívne, ich 

prítomnosť v hl'adiskách štadiónov je obrazom politikého postoja, ktorý može 

negatívne ovplyvniť ďal'ších mladých fanúškov. 

V niektorých mestách stále existujú vazby medzi organizovanými 

neonacistickými skupinami a miestnymi hooligans. Okrem toho stále existujú pravicové 

extrémistické politické strany ako NPD, ktoré sa snažia získat' na svoju strany nových 

členov distribúciou letákov na futbalových zápasoch. Niektoré kluby sú dokonca lákavé 

pre neonacistov, ktorí prichádzajú do štadióna iba preto, že fanúškovia hosťujúceho 

tímu sú politicky l'avicovo orientovaní alebo pretože klub má hráčov z iných etnických 

minorít. Nové neonacistické kódy sťažujú odhalenie fanúškov sypatizujúcich s hnutím 

neonazi. Napríklad mnoho pravicových skupín vynašlo kódy ako svoje ideologické 

presvedčenie ukázat' (napríklad číslo 88 znamenajúce HH - Heil Hitler). Mnoho 

organizátorov rovnako ako fanúškov nevie, čo to znamená, takže l'udia s týmto 
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symbolom možu verejne demonštrovať svoje extrémistické postoje bez toho, aby sa 

dostali do potiaží. Okrem toho vačšina klubov robí vel'mi málo pre to, aby zaučili 

usporiadatel'ov, ktorí by tak mohli tieto symboly rozpoznat' a následne zakročit'. Pre 

kluby je preto ťažké v takýchto prípadoch zakročit'. 

V Anglicku sú iniciatívy ako napríkld v Leeds a tiež v iných anglických mestách 

dobré príklady správnych prístupov, ktorými sa dá proti rasizmu vo futbalových 

štadiónoch úspešne bojovat'. Zlepšila sa situácia v súvislosti s klubovými funkcionármi, 

ktorí prestali správanie hooligans prisudzovať iba malej skupine randalujúcich 

mladistvých a prítomnosť fenoménu rasizmu vo svojich štadiónoch dopomáhajú robit' 

transparentnej šou. 

A však prítomnosť neonacistov a extrémisticky pravtcovo orientovaných 

fanúškov sa organizáciam usilujúcim o vačšiu toleranciu a různorodost' vo futbalovom 

dianí nezdá byť najvačším problémom. Vačšou prekážkou, ktorá obklopuje celý futbal 

je tzv. každodenný rasizmus, ktorý páchajú vačšie skupiny fanúškov a tí si 

neuvedomujú svoje vlastné predsudky a skutočnú povahu vlastných slov. Mnoho l'udí, 

ktorí by o sebe nepovedali, že patria medzi organizovaných neonacistov, alebo že majú 

extrémisticky pravicové názory posobia dojmom, že niektoré aspekty týchto ideológií 

preberajú. 

Situácia je ale iná v zápasoch nižšej ligy. S menšou alebo žiadnou prítomnosťou 

polície na štadiónoch možu fanúškovia vykrikovať rasistické poznámky, pretože sú si 

istí, že to nebude mať žiadne následky. Rovnako ako v profesionálnych zápasoch je 

prezentovanie nacistických symbolov a oblečenia vel'kým problémom i v týchto 

divíziach. Tu sa v štadiónoch ešte vždy ozývajú hanobné pokriky s alebo bez 

rasistického podtextu, adresované čiemym alebo bielym futbalistom. Z výsledkov 

prieskumu Briana Hollanda z Univerzity Bradford vyplýva, že 60 % všetkých 

hanobných pokrikov (rasistických i nie rasistických) patrí čiemym hráčom. A kedže 

spravidla i ba jeden, dvaja alebo traja z 22 hráčov na ihrisku sú čiemej pleti, dá sa l'ahko 

vypočítat', do akej miery ich to musí zaťažovať. 

75 



Z výsledkov dotazníkového výskumu vyplýva, že zástupcovia organizácií 

podporujúcich antirasistickú kampaň v Nemecku a v Anglicku sa rovnako pozitívne 

vyjadrujú o tendencii svojej snahy. Situácia je lepšia ako pred niekol'kými rokmi. 

Doležité je však v kontinuite svojich prác naďalej vytrvat' nielen na lokálnej alebo 

národnej , ale i medzinárodnej úrovni, stále intenzívnejšie senzibilizovat' širokú 

verejnosť a orgány na všetkých úrovniach společenského, politického a športového 

diania. Obzvlášť sa vyslovujú a kladú doraz na zlepšenie situácie v oblasti financovania 

svojich neziskových organizácií, čo by umožnilo stanovit' dlhodobé ciele svojim 

činnostiarn . Iba neustále zvyšovanie transparentnosti prejavov rasistických postojov 

može v budúcnosti prispieť stále ku efektívnejšiemu boju proti diskriminácii vo futbale. 

76 



9. Zoznam literatúry 

1. Bott, D., Chlada, M., Dembowski, G. Ball und Birne. Zur Kritik der herrschenden 

Fuj3ballkultur. 1. vyd. Hamburg: VSA- Verlag, 1998. ISBN 3-87975-711-9 

2. Beck, U. Jenseits von Stand und Klasse? v: Reinhard, K., Soziale Ungleichheiten. 1. 

vyd. Gottingen: Schwartz, 1983. ISBN 3-509-01341-7 

3. Schulze-Marmeling, D. Holt Euch das Spiel zuruck Fans und Fuj3ball. 1. vyd. 

Gottingen: Verlag Die Werkstatt, 1995. 271 s. ISBN: 389533118X 

4. Bott, D., Hartmann, G. Die Fans aus der Kurve. 1. vyd. Frankfurt am Main: Brandes 

& Apsel Verlag, 1986. ISBN 3-925798-81-1 

5. Scheidle, J. Ultra(rechts) in Italien. v: Dembowski, G., Scheidle, J. Tatort Stadion: 

Rassismus, Antisemitismus und Sexismus im Fuj3ball. 1. vyd. Koln: PapyRossa Verlag, 

2002. ISBN 3-89438-238-4 

6. Beiersdorfer, D. Fussball und Rassismus. 1. vyd. Gottingen: Verlag Die Werkstatt, 

1993. ISBN 3-923478-73-9 

7. Heitmeyer, W., Peter, J.-1. Jugendliche Fuj3ballfans - Soziale und politische 

Orientierung, Gesellungsformen, Gewalt. 1. vyd. Miinchen: Juventa-Verlag, 1988. 

ISBN 3-7799-0408-X 

8. Hill, D. "Out of His Skin" - The John Barnes Phenomenon. 1. vyd. London: WSC 

Books Limited Publisher, 1989. 256 s. ISBN: 0954013417 

9. When Saturday Comes (WSC), č. 72 [citované február 1993] 

1 O. Dembowski, G., Scheidle, J. Tatort Stadion: Rassismus, Antisemitismus und 

Sexismus im Fuf3ball. 1. vyd. Koln: PapyRossa Verlag, 2002. ISBN 3-89438-238-4 

ll. Woolnough, B. Black Magie- Englanďs Black Footballers. 1. vyd. London: Pelham 

Publisher, 1983. 186 s. ISBN 0720714761 

12. Biindnis Aktiver FuBballfans (BAFF). Ballbesitz ist Diebstahl FujJballfans zwischen 

Kultur und Kommerz. 1. vyd. Gottingen: Verlag Die Werkstatt 2004. 256 s. ISBN 

3895334308 

13. Pilz, G. A. Noch mehr Gewalt ins Stadion?, z: Horak, R. "Ein Spiel dauert Ianger 

als 90 Minuten" 1. vyd. Hamburg: Junius Verlag 1988. 219 s. ISBN 3-88506-158-9 

77 



14. Buderus, A., Dembowski, G., Scheidle, J. Das zerbrochene Fenster. Hools und 

Nazi-Skins zwischen Gewalt, Repression, Konsumterror und Sozialfeuerwehr. I. vyd. 

Bonn: Pahl-Rugenstein Nachfolger Verlag 2001. 240 s. ISBN: 3891442858 

15. Heinrich, A. Der Deutsche FujJballbund. Eine politische Geschichte. 2. vyd. Kéiln: 

Papy Rossa Verlag 2000. 296 s. ISBN 3894381949 

16. Wagner, H. FujJballfans und Hooligans. Warum Gewalt? 1. vyd. Gelnhausen: 

Wagner Verlag 2002. 71 s. ISBN: 3935232004 

17. Merkel, U., Tokarski, W. Racism and Xenophobia in European Football. 3. vyd. 

Aachen: Meyer & Meyer 1996. 200 s. ISBN: 389124343X 

18. magazín Stern. Kromschréiderom, G. Blut, Blut mujJ fliejJen ... [citované 1. september 

1983] 

19. Beck, U. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. 17. vyd. 

Frankfurt: Suhrkamp 1986. 396 s. ISBN: 3-518-11365-8 

20. Beck, U. Riskante Freiheiten. Jndividualisierung in modernen Gesellschaften. 6. 

vyd. Frankfurt: Suhrkamp 1994. 480 s. ISBN: 3518118161 

21. Heitmann, H., Klose, A., Schneider, T. FujJballfans - Mehr als nur ein 

Sicherheitsproblem. Aufsuchende Jugendarbeit der Fan-Projekte. v: Becker, G., Simon, 

T. Handbuch Aufsuchende Jugend- und Sozialarbeit. 1. vyd. Weinheim, Miinchen: 

Juventa 1995, s. 183- 195. ISBN: 3779908050 

22. Jacco van Sterkenburg, Jan Janssens Bas Rijnen. Football and racism. I. vyd. 

Nieuwegein: Arko Sports Media 2005. ISBN: 90-77072-99-3 

23. Pilz, G. Aggression und Konflikt im Sport Sport: Standortbestimmung der 

Aggressions- und Konjliktforschung im Sport und Diskussion aus 

erziehungswissenschaftlicher Sicht. 1. vyd. Ahrensburg: Ingrid Czwalina 1976. 217 s. 

ISBN 3880200432 

24. Hendl, J. Kvalitativní výzkum. 1. vyd. Praha: Portál 2005. 408 s. ISBN: 80-7367-

040-2 

25. Nakonečný, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia 1997. 437 s. 

ISBN: 80-200-0625-7 

78 



10. Zoznam obrázkov 

Obrázok 1: prívrženci fašistických politických formácii pred štadiónom Elland Road 

v Leeds. (Bundeszentrale fiir politische Bildung. Informationen zur 

politischen Bildung.) 

Obrázok 2: diváci sa snažia ujsť pred plameňmi na drevenej tribúne štadióna Bradford. 

Keby nebol možný výstup z tribúny, prišlo by o život viac ako 57 l'udí. 

(Biindnis Aktiver FuBballfans (BAFF). Ballbesitz ist Diebstahl 

Fuj3ballfans zwischen Kultur und Kommerz.) 

Obrázok 3: anglickí hooligans randalujúci počas Majstrovstiev sveta 1998. 

(Bundeszentrale fiir politische Bildung. Informationen zur politischen 

Bildung.) 

Obrázok 4: dortmundský Borussenfront v akcii. (Biindnis Aktiver FuBballfans 

(BAFF). Ballbesitz ist Diebstahl FufJballfans zwischen Kultur und 

Kommerz.) 

Obrázok 5: fankongress BAFF 1998. (Bťindnis Aktiver FuBballfans (BAFF). Ballbesitz 

ist Diebstahl FufJballfans zwischen Kultur und Kommerz.) 

Obrázok 6: neonacisticí futbaloví fanúšikovia. (Dembowski, G., Scheidle, J. Tatort 

Stadion: Rassismus, Antisemitismus und Sexismus im FujJball.) 

Obrázok 7: Viv Anderson z Nottingham Forest bol prvý čiemy hráč v drese 

anglického národného tímu; v novembri 1978 proti ČSSR. (Beiersdorfer, 

D. Fussball und Rassismus) 

Obrázok 8: John Bames, tmavý hráč z Liverpool odkopuje banán, ktorý na ihrisko 

symbolicky hodili rasistickí fanúškovia. (Beiersdorfer, D. Fussball und 

Ras s ismus) 

Obrázok 9: neonacisticý fanúšik FC Berlin. (Dembowski, G., Scheidle, J. Tatort 

Stadion: Rassismus, Antisemitismus und Sexismus im FufJball.) 

79 



Obrázok 1 

Obrázok 2 

80 



Obrázok 3 

Obrázok4 

81 



Obrázok 5 

Obrázok 6 

82 



Obrázok 7 

83 



Obrázek 9 

84 


