DEKLARACJA
Nie - dla rasizmu w sporcie
ZwaŜywszy, Ŝe Powszechna Deklaracja Praw Człowieka proklamuje, iŜ wszyscy ludzie
rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach, i Ŝe kaŜdemu człowiekowi
przysługują wszystkie prawa i wolności w niej wymienione, bez względu na jakiekolwiek
róŜnice, w szczególności bez względu na rasę, kolor skóry i pochodzenie narodowe;
podzielając zapis zawarty w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w myśl którego nikt nie
moŜe być dyskryminowany w Ŝyciu politycznym, społecznym lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny;
uznając, Ŝe sport, jako jedno z najwaŜniejszych zjawisk społecznych, kulturowych
i ekonomicznych XXI wieku pełni waŜną rolę w kształtowaniu otwartego społeczeństwa
opartego na wartościach demokratycznych i prawach człowieka, a w szczególności w
budowaniu wzajemnego szacunku i poszanowania dla róŜnorodności;
przywołując fundamentalne zasady olimpizmu głoszące, Ŝe:
•
•

uprawianie sportu jest prawem człowieka; kaŜdy musi mieć moŜliwość uprawiania
sportu bez jakiejkolwiek dyskryminacji, w duchu olimpijskim, co wymaga
wzajemnego zrozumienia w duchu przyjaźni, solidarności i fair play;
kaŜda forma dyskryminacji w stosunku do kraju lub osoby ze względu na rasę,
wyznanie religijne, poglądy polityczne, płeć lub jakiegokolwiek innego względu jest
niemoŜliwa do pogodzenia z ideami Ruchu Olimpijskiego;

wykonując zalecenia Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji odnośnie
zwalczania rasizmu i dyskryminacji rasowej w sporcie;
deklarujemy co następuje.
Surowo potępiamy przejawy rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji
pojawiające się w trakcie i w odniesieniu do wydarzeń sportowych. WyraŜamy
przekonanie, Ŝe zjawiska te stanowią powaŜne zagroŜenie dla sportu i jego etyki.
Odrzucamy jakiekolwiek próby lekcewaŜenia incydentów rasistowskich w czasie imprez
sportowych.
Zobowiązujemy się dołoŜyć wszelkich starań w celu likwidacji przejawów rasizmu
i dyskryminacji rasowej w sporcie, a w szczególności:
•

uznać rasizm za waŜny problem sportu na wszystkich poziomach i publicznie
demonstrować zaangaŜowanie w zwalczanie tego zjawiska;

•

stworzyć i wdraŜać wewnętrzne mechanizmy, w tym przepisy wewnętrzne, słuŜące
przeciwdziałaniu i zwalczaniu rasizmu i związanej z nim dyskryminacji;

•

szkolić słuŜby odpowiedzialne za utrzymanie porządku w czasie imprez sportowych
w zapobieganiu i adekwatnym reagowaniu na incydenty o charakterze rasistowskim
na obiektach sportowych;

•

odmawiać
dostępu
do
obiektów
sportowych
osobom
posiadającym
i rozpowszechniającym rasistowskie, antysemickie i ksenofobiczne symbole, banery
i ulotki;

•

wspierać inicjatywy promujące tolerancję i rywalizację sportową w duchu fair play
oraz wymianę dobrych praktyk w tym zakresie;

•

budować koalicję przeciwko rasizmowi w sporcie poprzez promowanie współpracy
wszystkich zaangaŜowanych środowisk, a w szczególności sportowców, związków
sportowych, kibiców i ich stowarzyszeń, klubów sportowych i sponsorów,
z udziałem mediów i administracji publicznej.

W imieniu PZJ deklarację podpisał Prezes PZJ – Marcin Szczypiorski, przyjmując do
realizacji jej zapisy w Polskim Związku Jeździeckim.

