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COMUNICAT DE PRESA

Fotbalul, sport al declaratiilor rasiste?

La sfarsitul meciului UTA Arad – Rapid Bucuresti al Ligii 1, disputat in data de 28.08.2006,
pe stadionul din Arad, jucatorul clubului UTA Arad, Iulian Stoian, declara la adresa jucatorului
Marius Constantin, fotbalist in cadrul clubului Rapid Bucuresti: “el asa face la fiecare meci .... pe
teren a mai scuipat jucatori, i-a lovit, dar nu ai ce sa-i faci, pana la urma, asta e caracterul lui de
tigan”.
Declaratia a fost preluata de postul de televiziune Antena 1, care a difuzat-o in cadrul
principalei emisiuni de stiri ’’Observator”, din aceeasi seara, la rubrica Sport, sub titlul “Caracter de
tigan”.
Afirmatia are un caracter ofensator, umilitor si degrandant, aducand o certa atingere
demnitatii membrilor etniei romilor. Sensul asociat acestei fraze este unul profund negativ, intrucat se
afirma, fara echivoc, faptul ca cei care lovesc si injura sunt tigani, afirmatie cu caracter general,
indreptata impotriva intregii etnii si nu impotriva unor persoane sau grupuri bine definite, eventual pe
baza unor motive clare.
Acest eveniment nu este unul singular. In ultima perioada, s-a constatat o recrudescenta a
manifestarilor rasiste pe stadioanele din Romania. Reamintim:
In data de 21 mai 2006, la finalul meciului disputat in cadrul etapei cu nr. 28 din campionatul national de
fotbal, intre echipele Sportul Studentesc si Steaua Bucuresti, antrenorul si jucatorii echipei Steaua, la unison cu
galeria, au scandat un slogan rasist („Am avut si vom avea mereu / Boala pe tigani, / Ne p… pe ei la infinit, /
M… lui Rapid ! ”).
Tot in cadrul etapei nr. 28, pe parcursul meciului disputat intre F.C. Dinamo Bucuresti si F.C. Arges, fanii
dinamovisti au adresat scandari cu caracter rasist fundasului ivorian Mariko Daouda.
In tur, atunci cand jucatorul ivorian era legitimat la F.C. Dinamo, suporterii dinamovisti l-au injurat adesea
si i-au adresat scandari rasiste, culminand cu aruncarea de coji de banane de catre fani in jucator.
In luna aprilie 2005, Primarul municipiului Craiova a dat declaratii publice rasiste referitor la un jucator de
origine africana al clubului Universitatea Craiova.

Romani CRISS considera ca declaratia jucatorului de fotbal Iulian Stoian incalca articolul 2,
aliniat 3 si articolul 19 din Ordonanta de Guvern 137/2000 cu modificarile si completarile ulterioare,
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. De asemenea, consideram ca este
incalcat si paragraful 4 al Circularei FIFA numarul 1026 din 28.03.2006, cu privire la revizuirea
articolului 55 al codului Disciplinar al FIFA.
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In acest sens, Romani CRISS a depus o sesizare la Consiliul National pentru Combaterea
Discriminarii prin care solicita obligarea lui Iulian Stefan la publicarea de scuze publice intr-un
cotidian central si la o televiziune publica nationala si obligarea clubului UTA Arad la desfasurarea
de activitati pentru combaterea rasismului in domeniul sportiv. De asemenea, vor fi informate si FRF,
LPF, Agentia Nationala pentru Sport si FIFA.
Mentionam ca, in data de 26 mai 2006, Romani CRISS a transmis dlui Presedinte al Federatiei
Romane de Fotbal o scrisoare prin care isi manifesta ingrijorarea fata de comportamentele rasiste
intalnite pe stadioane, solicitand condamnarea publica fara echivoc de catre FRF si de catre inalti
oficiali ai statului a actiunilor cu caracter rasist si xenofob intalnite pe stadioane si investigarea
prompta si adecvata a acestor ilegalitati, precum si de aplicarea masurilor prevazute de lege, in
situatiile in care acestea se impun, tinand cont si de recomandarile Raportului Comisiei Europene din
16 mai 2006.
Inregistrare video a stirii difuzate de Antena 1 cu declaratia lui Iulian Stoian este disponibila la
adresele http://rapidisti.ro/index/VIDEO__Declaratii_socante_dupa_U.html sau www.antena1.ro,
emisiunea Observator - rubrica Sport - din data de luni 28.08.2006, cat si pe suport CD la sediul
Romani CRISS.
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