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Esport

El racisme a l'esport
L'esport  és  considerat  com  un  dels  majors
promotors  de  valors  ètics  de  la  nostra  societat.
Malgrat  això  la  violència  en  els  espectacles
esportius, situacions de racisme, sexisme i abusos
diversos,  dopatge,  interessos  polítics  són  molt
habituals si aprofundim una mica sota la superfície
aparentment plena de valors de l'esport. Es podria
pensar que aquest contrast entre el que hauria de
ser l'esport i  la seva realitat queda circumscrit  a
l'àmbit  de  l'esport  professional  i  de  l'esport
espectacle, però es comprova que això no succeeix
ja que ho podem trobar també en l'esport lúdic, de
salut,  i fins i tot en l'escolar, etc.

Un dels fenòmens més execrables dins del món de
l'esport ha estat  sens dubte el  racisme. Es tracta
aquest d'un element que no s'ha limitat a un sol país,
si  bé  és  cert  que  en  alguns  ha  tingut  molta  més
repercussió, i que ha constituït una important pedra
de toc per al món de l'esport.

Racisme i esport al llarg de la història

L'esport  és  un  exemple  de  la  victòria  sobre  els
prejudicis  racials.  Tant  els  espectadors  com  els
jugadors  només  es  fixen  i  tenen  en  compte
l'habilitat del jugador. Aquest sentiment ha empès
la  societat  a  esforçar-se  en  la  lluita  contra  la
discriminació. L'aparició d'estrelles de color és una
inequívoca mostra dels progressos realitzats per la
comunitat negra en el seu conjunt.

En l'actualitat el racisme en l'esport segueix sent un
problema que no està tallat completament. Malgrat
les nombroses respostes a nivell institucional que
s'han donat en els últims anys a nivell europeu, com
poden  ser  el  suport  de  la  Comissió  Europea  a
projectes  per  combatre  a  racisme   com  FARE,
Action Week, Fans United. També des d'organismes
esportius  com la  UEFA i  la  FIFA,  que el  2001  va
organitzar un congrés a Buenos Aires donant lloc a
una "declaració contra el racisme", continua havent
casos d'aquesta pràctica en els camps de joc de tot
el món. 

Al 2008 es va fer un estudi sobre el racisme a la
lliga espanyola de futbol professional on es recullen
47 incidents de tipus racista durant 2 temporades
de lliga. Això vol dir que cal seguir treballant des

de  tots  els  estaments  per  aconseguir  erradicar
aquest  tipus  de  conductes  al  voltant  dels  actes
esportius, començant amb un treball de base en els
centres educatius.

L'ultim cas de racisme en el deport l'hem trobat en
el futbol espanyol. Al jugador del Barça Dani Alves,
li van llençar un plàtan quan era apunt de tirar un
corner. La seva reacció va ser agafar el plàtan i se'l
va  menjar.  Immediatament  companys  d'  equip,
polítics, esportistes i  seguidors van sortir en fotos
menjant-se un plàtan com a resposta a l 'acte de
racisme. Més tard,  en un altre camp de futbol, el
Llagostera,  una  senyora  es  va  posar  a  imitar  un
ximpanzé  cada  cop  que  un  jugador  negre
s'acostava.  En aquest  cas se li  va prohibir  tornar
entrar mai més al camp i va ser acomiadada de la
seva feina , justament al Club de Futbol Barcelona.

Un altre cas recent,  també en el futbol,és Balotelli
quan en l'entrenament  del  seu  equip italià,  a  la
ciutat esportiva de l' Azzurra, mentre corria amb la
resta dels seus companys va escoltar un insult de
l'altre costat de la tanca procedent d'un jove, que
el va insultar dient-li "negre de merda". Balotelli es
va acostar al seleccionador, Cesare Prandelli, i es
va limitar a somriure.

Creiem que aquests actes són execrables i que les
nostres conductes, les dels nostres progenitors i les
dels  seguidors  en  general...  des  de  l'esport  base
s'ha  de  treballar  per  erradicar-les,  la  feina
preventiva pot evitat conductes futures!

 


