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grają Afrykanie, Czeczeni, Europejczycy, kobiety i muzułmanie. - Może uda nam
się również zwrócić uwagę na problem rasizmu i seksizmu w piłce nożnej -
mówią organizatorzy.

Wojciech Karpieszuk: Jakie zespoły grają w Etnolidze?

Krzysztof Jarymowicz, jeden z organizatorów Etnoligi: Bardziej mieszane niż w zeszłym roku.
Zaproponowaliśmy, by w każdej drużynie grały co najmniej dwie dziewczyny i dwie-trzy
narodowości. Gra wielu Afrykanów, głównie z francuskiej Afryki: Senegal, Togo, Gwinea, Kongo.
Są też zawodnicy z Sudanu, Maroka, Iraku, Iranu, Palestyny, Czeczenii. Grają razem dyrektorzy
firm, urzędnicy z Kancelarii Prezydenta RP, prawnicy, pracownicy organizacji pozarządowych,
studenci, uchodźcy.

Muzułmanie nie mają problemów, by z kobietami grać w nogę?

- Nie. Wszystkim chodzi o piłkę, lubią to. Ci, którzy tu przyjeżdżają, nie zmieniają wielu swoich
zwyczajów, ale chętnie też korzystają z możliwości, jakie daje życie na Zachodzie. Zresztą myślę,
że te społeczeństwa nie są aż tak konserwatywne, jak się wydaje. Władza - owszem, ale zwykli
ludzie już niekoniecznie.

W zeszłorocznej edycji nie obyło się bez problemów. Rasistowskie określenia poleciały ze
strony Czeczenów w kierunku Afrykanów, z którymi Czeczeni przegrali mecz. Później w
bardzo osobisty sposób przepraszali.

- Rzeczywiście złe rzeczy miały wtedy miejsce. Ale udało nam się z nich dobrze wybrnąć. Udało
nam się namówić winnych, żeby zadośćuczynili, a większość - żeby dała winnym szansę i nie
wykluczyła ich z turnieju. To było super. Powołaliśmy komitet kapitanów - to rodzaj minidemokracji.
Kapitanowie drużyn dyskutowali, jak rozwiązać trudne sytuacje.

Po co robicie Etnoligę?

- Dwa podstawowe cele: chcemy dać ludziom, którzy żyją w różnych środowiskach, szansę
spotkać się ze sobą. Może dzięki Etnolidze przełamią stereotypy. A w szerszym wymiarze - może
uda nam się również zwrócić uwagę na problem rasizmu i seksizmu w piłce nożnej. Pokazujemy,
że piłka jest dla wszystkich. Ale, niestety, sporo jest do zrobienia. Antysemickie i rasistowskie
hasła nie są obce polskim kibicom. Nie chcemy, żeby pojawiły się na Euro 2012.

Udało już się wam w Etnolidze zwalczyć jakieś stereotypy?

- Zdaję sobie sprawę, że nasi zawodnicy nie są reprezentatywni. To ludzie, którzy przyszli grać,
mając co najmniej dobrą wolę, żeby spotkać tego "innego". Uprzedzenia się zdarzają. Jedno, które
zauważyłem, jest takie: czarnoskórzy w Polsce to uchodźcy, bezrobotni, leniwi, handlują
podróbkami. I nagle ludzie są zaskoczeni, bo okazuje się, że Afrykanin w Polsce może być np.
dyrektorem finansowym w znanej firmie. Szczęka opada. Z drugiej strony Afrykanie na początku
mówią: "Polacy są super, tolerancyjni, gościnni", a po jakimś czasie sypią już jak z rękawa
opowieściami, jak to ich ktoś obrażał. Ale generalnie na Etnolidze nie siedzimy i nie roztrząsamy o
rasizmie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, by poznać drugiego człowieka i zapomnieć, że on jest
czarny czy lesbijką. Etnoliga jest już grupą ludzi, która coraz lepiej się zna i coraz lepiej
współpracuje ze sobą. Na przykład w piątek wzięliśmy udział w akcji MSZ na Agrykoli "Polska dla
wszystkich". Wielu naszych zawodników włączyło się w to.

Jakie są plany na przyszłość?

- Chcielibyśmy, żeby w styczniu Etnoliga wystartowała w czterech miastach - gospodarzach Euro
2012. Szukamy pieniędzy i sponsorów.

AKTUALNA OFERTA

Reklama

Reklamuj się tutaj! Kliknij!AdTaily.pl

Zdrowe i skuteczne
odchudzanie pod okiem
dietetyka
Problem otyłości staje się jednym z

głównych problemów cywilizacyjnych. Gdy się
pojawi, staramy się ograniczyć wielkość posiłków,
stosujemy diety cud. Ale cudów nie ma, co zatem?
Najlepiej powierzyć swoje zdrowie specjaliście...

Rozgrywki Etnoligi odbywają się co niedzielę do 27 listopada w godz. 15-21
na "orliku" przy ul. Przy Bażantarni 3 na Natolinie. Każdy może przyjść
pokibicować

125 zł zamiast 250 zł za miesięczny karnet
open na siłownię, sporty walki i fitness w
"Kontakt Fight Club"

OFERTY

Jesienna Wyprzedaż do -50% -
sprawdź!
sprawdź

Prawie 300 funduszy bez
prowizji. Inwestuj online
sprawdź

Jakość lustrzanki w
kompaktowym rozmiarze
sprawdź

Jeszcze tylko

2 dni

Sprawdź

REKLAMA

http://www.sport.pl/euro2012/0,0.html
http://info.podroze.gazeta.pl/temat/podroze/polska
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,84929,10688474,Zdrowe_i_skuteczne_odchudzanie_pod_okiem_dietetyka.html
http://ad.adview.pl/ad/reloadwww?atex=120028&url=http%3A%2F%2Fcudprezent.pl%2Fo%2Fintersportpl%2FRekawice-Rossignol-Z11-Jr-Racer-RL1YG08%3Futm_source%3DROS%26utm_medium%3DAutopromoInt%26utm_term%3D300x90_rekawice_z_cena%26utm_campaign%3Da_cudprezent18112011&dx=34889&ts=1322658295253
http://www.karaluch.com.pl/
http://www.tnsgroup.pl/
http://tracking.quisma.com/c.cfs?pid=61584353627S1197248T&gkid=PMQ554eccc81907c6d&qulink=http://www.orange.pl/portal/map/map/article?id=8459404
http://www.rewizje.pl/
http://www.dania.com.pl/m,426,witamy-nowosci-w-dunskim-wzornictwie.html
http://www.excelling.pl/
http://www.adtaily.pl/widget/campaigns/new?key=bOmJA8XXwqPxHae&url=http%3A%2F%2Fwarszawa.gazeta.pl%2Fwarszawa%2F1%2C34889%2C10500956%2CCzeczeni_vs__Afrykanie__Graja_w_pilke__walcza_z___.html&utm_source=warszawa.gazeta.pl&utm_medium=link&utm_content=Reklamuj+si%C4%99+tutaj!+Kliknij!&utm_campaign=widget%2Blink
http://www.adtaily.pl/advertisers?utm_source=warszawa.gazeta.pl&utm_medium=widget_link&utm_campaign=widget
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,84929,10688474,Zdrowe_i_skuteczne_odchudzanie_pod_okiem_dietetyka.html
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,84929,10688474,Zdrowe_i_skuteczne_odchudzanie_pod_okiem_dietetyka.html
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,84929,10688474,Zdrowe_i_skuteczne_odchudzanie_pod_okiem_dietetyka.html
http://happyday.pl/happyday/0,121661,,42044.html
http://happyday.pl/happyday/0,121661,,42044.html
http://happyday.pl/happyday/0,121661,,42044.html
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%253Fp%3D213511%2526a%3D1689205%2526g%3D20037592&xx=891411&xxShop=41&xxDiv=34889&xxPos=0&xxArt=10500956
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%253Fp%3D213511%2526a%3D1689205%2526g%3D20037592&xx=891411&xxShop=41&xxDiv=34889&xxPos=0&xxArt=10500956
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%253Fp%3D213511%2526a%3D1689205%2526g%3D20037592&xx=891411&xxShop=41&xxDiv=34889&xxPos=0&xxArt=10500956
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%253Fp%3D213511%2526a%3D1689205%2526g%3D20037592&xx=891411&xxShop=41&xxDiv=34889&xxPos=0&xxArt=10500956
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%253Fp%3D213511%2526a%3D1689205%2526g%3D20037592&xx=891411&xxShop=41&xxDiv=34889&xxPos=0&xxArt=10500956
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fwww.fundusze.gazeta.pl%2F%253Futm_source%3Dgazeta.pl%2526utm_medium%3Dbaner%2526utm_content%3Dnr1%2526utm_campaign%3Dbanerowa1&xx=427826&xxShop=41&xxDiv=34889&xxPos=0&xxArt=10500956
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fwww.fundusze.gazeta.pl%2F%253Futm_source%3Dgazeta.pl%2526utm_medium%3Dbaner%2526utm_content%3Dnr1%2526utm_campaign%3Dbanerowa1&xx=427826&xxShop=41&xxDiv=34889&xxPos=0&xxArt=10500956
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fwww.fundusze.gazeta.pl%2F%253Futm_source%3Dgazeta.pl%2526utm_medium%3Dbaner%2526utm_content%3Dnr1%2526utm_campaign%3Dbanerowa1&xx=427826&xxShop=41&xxDiv=34889&xxPos=0&xxArt=10500956
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fwww.fundusze.gazeta.pl%2F%253Futm_source%3Dgazeta.pl%2526utm_medium%3Dbaner%2526utm_content%3Dnr1%2526utm_campaign%3Dbanerowa1&xx=427826&xxShop=41&xxDiv=34889&xxPos=0&xxArt=10500956
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fwww.fundusze.gazeta.pl%2F%253Futm_source%3Dgazeta.pl%2526utm_medium%3Dbaner%2526utm_content%3Dnr1%2526utm_campaign%3Dbanerowa1&xx=427826&xxShop=41&xxDiv=34889&xxPos=0&xxArt=10500956
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%253Fp%3D214404%2526a%3D1689205%2526g%3D20080940&xx=895030&xxShop=41&xxDiv=34889&xxPos=0&xxArt=10500956
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%253Fp%3D214404%2526a%3D1689205%2526g%3D20080940&xx=895030&xxShop=41&xxDiv=34889&xxPos=0&xxArt=10500956
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%253Fp%3D214404%2526a%3D1689205%2526g%3D20080940&xx=895030&xxShop=41&xxDiv=34889&xxPos=0&xxArt=10500956
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%253Fp%3D214404%2526a%3D1689205%2526g%3D20080940&xx=895030&xxShop=41&xxDiv=34889&xxPos=0&xxArt=10500956
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%253Fp%3D214404%2526a%3D1689205%2526g%3D20080940&xx=895030&xxShop=41&xxDiv=34889&xxPos=0&xxArt=10500956
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%253Fp%3D213596%2526a%3D1689205%2526g%3D20042394&xx=891870&xxShop=41&xxDiv=34889&xxPos=0&xxArt=10500956
http://happyday.pl/happyday/0,121661,,42044.html
http://happyday.pl/happyday/0,121661,,42044.html
http://happyday.pl/happyday/0,121661,,42044.html

	warszawa.gazeta.pl
	Czeczeni vs. Afrykanie. Grają w piłkę, walczą z...


	lsa2VfX3dhbGN6YV96X19fLmh0bWwA: 
	form0: 
	VE_szukaj: 
	input1: 




