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W ubiegłym roku rozgrywki
wygrał zespół z Afryki

Życie Warszawy

Etnoliga, czyli jak wykopać rasizm
Maciej Miłosz 16-09-2011, ostatnia aktualizacja 16-09-2011 12:33

Czarni, biali, żółci, mężczyźni, kobiety – jednym słowem wszyscy. W niedzielę
na Ursynowie rusza druga edycja etnoligi piłkarskiej. Wspólną grą chcą
walczyć z ksenofobią.

Każdy z 12 zespołów musi mieć zgłoszonych minimum ośmiu
zawodników. Przynajmniej z dwóch krajów, a na dodatek w składzie
powinny być co najmniej dwie kobiety.

– Rok temu w jednej drużynie, w „Chrząszczykach", grały same
dziewczyny i trochę się skarżyły, bo wygrały tylko jeden mecz –
wspomina jedna z organizatorek Jadwiga Janik. – Dochodziło też do
nietypowych sytuacji, np. przed meczem z kobietami Czeczeńcy nie
wiedzieli, jak się zachować, i wręczyli każdej z zawodniczek po
kwiatku – dodaje.

Skąd pomysł na takie rozgrywki? W Warszawie mieszka kilkadziesiąt
tysięcy imigrantów i liczba ta stale rośnie. Często są to osoby żyjące

z boku. – Ważnym polem integracji, ze względu na swoją popularność, powinna być piłka nożna –
tłumaczy Krzysztof Jarymowicz, prezes Fundacji dla Wolności, która współorganizuje rozgrywki.

– Niestety, reprezentanci mniejszości etnicznych są w znacznym stopniu wykluczeni ze sportu. Na
meczach kibole skandują rasistowskie hasła, a nawet wymachują obraźliwymi  transparentami.
Zmiana tej sytuacji jest szczególnie istotna w związku ze zbliżającym się Euro 2012 – tłumaczy.

Etnoliga to jednak nie tylko  emocje sportowe, ale także poznawanie kultur współgraczy.

W poprzednim sezonie każda drużyna organizowała prezentację połączoną z oprawą muzyczną i
poczęstunkiem, więc  można było spróbować przysmaków rodem z Kaukazu czy pobujać się w
rytmie reggae w wykonaniu Afrykańczyków. Co będzie teraz – to niespodzianka.

Organizatorzy chcą, by nietypowe rozgrywki zapobiegały dyskryminacji także ze względu na płeć i
orientację seksualną.

– Futbol jest uznawany za sport typowo męski. W szkołach i klubach nie funkcjonują żeńskie
sekcje piłkarskie, a kobiety uprawiające ten sport spotykają się z lekceważeniem ze strony
trenerów, działaczy i publiczności. Skazane są na gorsze warunki. Jesteśmy bardziej
dyskryminowane od obcokrajowców – narzeka odpowiedzialna za realizację imprezy Magda
Zaborowska. Dlatego w każdej z drużyn muszą być co najmniej dwie panie.

W tym roku grać będzie 12 ekip. Zgłosili się m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP,
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, drużyna fundacji Usłyszeć Afrykę, a także Senegalczycy,
Irakijczycy czy Palestyńczycy.

– Piłkę kopiemy do końca listopada. Mam nadzieję, że nie będzie za zimno, ale w tym roku urząd
miasta nie dofinansował projektu i dlatego nie mogliśmy wynająć hali z prawdziwego zdarzenia –
mówi Janik. Tytułu bronią Afrykańczycy, a mecze będą się odbywać co niedzielę od godz. 15 na
ursynowskim „Orliku" na ul. Przy Bażantarni 3.
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