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Earl Barrett Anglaterra
Vaig arribar a ser la mena de futbolista que
podia anul·lar els espectadors. No sempre
havia estat així. Quan vaig començar a jugar
a futbol, ho feia com a reserva i no estava
acostumat a tenir tant públic. Podia sentir tot
el què deien. Al camp, també hi havia altres
jugadors negres, però tot el que recordo es
tenir la pilota i sentir les burles. 

Ara, els meus fans em veuen com una  llegen-
da i tinc bons records d’haver jugat pel meu
país. Tot i que fa anys, recordo que el racisme
en l’esport va ser un problema tal que van
enviar investigadors als partits per trobar qui
era qui començava a escridassar?. (Em vaig
endurir contra l’abús però fa molt de mal,
especialment quan ets jove).

Quan era un adolescent, recordo que vaig anar a un restaurant prop de
casa. Tant bon punt vaig entrar, un home blanc va començar a cridar,
insultant-me i va llançar-me cendrers i gerres d’aigua. Vaig tornar a
casa i vaig plorar. No podia creure que un home adult pogués tenir tan
odi contra algú que no coneixia. Em va fer sentir vergonya de mi mateix,
tot i que no havia fet res. Encara se’m regira l’estómac quan hi penso.

Què en penses?

1. Has vist o has viscut alguna vegada
el racisme a l’esport, particularment
al futbol?.

2. Què creus que s’hauria de fer?.
3. Busca F.A.R.E.  (Football Against Racism

in Europe/ Futbol contra el racisme a
Europa) www.farenet.org i els 10 punts
del pla per lluitar contra el racisme.

4. Investiga si els organismes esportius
del teu país, com el futbol, lluiten
contra el racisme.  

5. Pots pensar en coses en què l’esport
pugui lluitar contra el racisme?.

6. Busca un exemple de l’esport utilitzat
contra el racisme o per unir els grups
de gent dividida. 

Històries reals

CDI Article 19
Tens dret a ser protegit
contra tota forma de
violència física o mental.

CDI Article 31
Tens dret a jugar i a des-
cansar.

Citacions

Un nen de quatre anys
estava jugant al carrer,
quan va entrar a casa, el
seu pare li va demanar
de quin color era l’amic
amb qui estava jugant. El
nen va respondre "Espe-
ra un moment, papa,
aniré a demanar-li"
"Demana’m quines són
les meves virtuts, no el
color de la meva pell".

Proverbi Àrab
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Objectius
· Explorar el tema del racisme dins del context esportiu.
· Promoure la participació a una campanya antiracista.

Material
· Còpies de “Què és la FARE?”.
· Els 10 punts del pla d’acció de la UEFA.
· Un exemplar de revistes d’esport, de futbol, hòquei sobre gel, etc.
· Fulls grans de paper i llapis de colors.

Temps 45 min. –  60 min.

Metodologia
1 Comenceu preguntant als participants a qui li agrada l’esport i qui és segui-

dor d’un equip esportiu.

2 Dividiu la classe en grups on hi hagi afeccionats i seguidors.

3 Doneu a cada grup una còpia de les qüestions que hi ha a continuació i
demaneu que les debatin.

- Què t’agrada més de l’equip? Què t’agrada menys?.
- Quin és el teu equip favorit? Quins són els millors jugadors?.
- Has seguit  algun gran acte esportiu? Què en penses?. 

Si els participants juguen en un equip:
- T’agrada jugar un partit?.
- Com tractes els teus companys d’equip? Com t’agradaria que et tractessin

els altres equips i altres seguidors?. 
- Has presenciat alguna vegada comportaments racistes en els partits?. 

4 Distribuïu còpies de "Què és la FARE?" i la Història real, "Una oportunitat
esportiva- enfrontant-se al racisme en el futbol", al final d’aquesta activitat.

5 Digueu a cada grup que faci un pòster o una pancarta contra el racisme que
es pugui posar en el seu club local. Demaneu als participants simplicitat: el
pòster necessita ser atractiu visualment, amb un encapçalament fort i un
missatge senzill. Poden dibuixar o retallar fotografies de revistes per il·lus-
trar el pòster o la pancarta. Deixeu 40 minuts per fer-ho.  

6 Presenteu els pòsters i les pancartes a la classe.

Conclusions i avaluació
· Comenceu preguntant als participants què els hi ha semblat aquesta activitat.

- Eren conscients del racisme en el món de l’esport?.
- Coneixen exemples en altres esports?.
- Han parlat alguna vegada de racisme en la seva comunitat?. 
- Han estat mai víctimes del racisme? Què se sent?.
- Quins beneficis hi ha en la lluita contra el racisme des d’un esport com

el futbol?.
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Seguiment
· Llegiu en Històries reals: ‘Una oportunitat esportiva’.
· Si sou a Europa, envieu els vostres pòsters a FARE. Fan una campanya anual i con-

viden els joves a enviar les seves idees contra el racisme, pòsters, fullets, pancar-
tes, coreografies divertides o actes a la comunitat. FARE donarà 400 € a les inicia-
tives locals seleccionades. Uns 50 projectes rebran aquesta ajuda.

· Per a més informació, busqueu la FARE a la pàgina web www.farenet.org
· Envieu còpies dels 10 punts del pla d’acció de la UEFA i una còpia del vostre pòs-

ter al club de futbol local.

Els 10 punts del pla de la UEFA:
La UEFA dóna suport als següents deu punts del pla d’acció per lluitar contra
el racisme en el futbol:

1 Publicació d’una declaració que digui que el club no tolerarà el racis-
me, explicant les accions que es prendran contra els que preguin part
en actes racistes. Imprimiu la declaració en tots els programes dels
partits, presenteu-la de forma visible i permanent a tot el camp.

2 Anuncieu públicament condemnes contra els crits racistes en els par-
tits.  

3 Poseu com a condició per als abonats que no prendran part en abu-
sos racistes.  

4 Empreneu les accions necessàries per evitar la venda de literatura
racista a dins i als voltants del camp.  

5 Preneu mesures disciplinàries contra els jugadors que prenguin part
en abusos racials.  

6 Contacteu amb altres clubs per estar segurs que comprenen la políti-
ca del club contra el racisme.  

7 Fomenteu una estratègia comúna entre els vigilants i la policia per
tractar l’abús racista.  

8 Traieu tots els graffiti racistes del camp de manera urgent.  

9 Adopteu una política d’igualtat d’oportunitats en relació a l’ocupació i
al subministrament de serveis.  

10 Treballeu amb altres grups i agències, com ara unions de jugadors,
seguidors, estudiants, organitzacions de voluntaris, clubs de joves,
espònsors, autoritats locals, empreses locals i policia, i desenvolupeu
programes proactius i prepareu campanyes per eliminar els abusos i
la discriminació racistes.
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QUÈ ÉS LA FARE? (Football Against Racism in Europe)
Futbol contra el racisme a Europa

El febrer de 1999, va tenir lloc
a Viena una reunió per
desenvolupar una estratègia
i una política comunes contra
el racisme i la xenofòbia. En
va sortir una xarxa d’organit-
zacions, Futbol contra el
racisme a Europa (FARE), for-
mada per 13 països europeus
i un pla d’acció.

"FARE creu que el color d’un
jugador o d’un seguidor i el
seu origen no tenen importàn-
cia. Desgraciadament, enca-
ra hi ha incidents racistes a
tots els nivells del joc. Això
pot prendre la forma d’abús
dirigit a un jugador "estran-
ger" o les escridassades de
masses dels seguidors, si
se’ls pot denominar així.
Aquest comportament, dins i
fora del camp, és inaccepta-
ble i no és desitjat per la
majoria de seguidors i de jugadors. El futbol és l’esport més gran del món i ens pertany a
tots. Cada persona ha de tenir dret a jugar-hi, mirar-ho i discutir-ne lliurement, sense temor." 

FARE es compromet a: 
· Desafiar totes les formes de comportament racista en els estadis i dins dels clubs

fent sentir les nostres veus;
· Integrar minories ètniques i migrants dins de la nostra organització i organitzacions

col·laboradores;
· Treballar junts amb totes les organitzacions amb la voluntat de lluitar contra el

racisme al futbol.

FARE demana que les directives de clubs i d’entitats futbolístiques: 
· Reconeguin el problema del racisme al futbol,
· Adoptin, publiquin i promulguin polítiques contra el racisme,
· Facin servir el futbol per ajuntar persones de diferents comunitats i cultures,
· Estableixin col·laboracions amb altres organitzacions compromeses en la lluita

contra el racisme en el futbol.
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