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2012 har været et begivenhedsrigt år 
for Player Social Responsibility (PSR). I 
årets løb er nye initiativer blevet vækket 
til live, samtidig med at indsatsen er 
fortsat ufortrødent i det eksisterende 
arbejde. Et af årets absolutte highlights 
var åbningen af Arena Spartacus, der 
fra august 2012 har fungeret som et 
gratis tilbud om fodboldtræning til 
børn og unge i Bispebjerg. Åbningen 
af Arena Spartacus skete med en 
massiv opbakning fra de lokale og 
fodboldverdenen, men også aktører 
fra den politiske scene var til stede ved 
åbningsdagen for at vise deres støtte 
til initiativet. Åbningsdagen blev en 
fantastisk festlig dag, hvor alting gik op i 
en højere enhed i den strålende sol. 
Giv Racismen Det Røde Kort har 
efterhånden været på banen i årevis, 
men det har imidlertid ikke gjort 
kampagnen mindre vigtig. Racisme 
er fortsat et problem i Danmark, men 
også i resten af verden, og det er derfor 
vigtigt at sætte fokus på den og prøve at 
bekæmpe den. En god start er at gøre 

folk bevidste om, hvad racisme er  
– og det er dét, som Giv Racismen 
Det Røde Kort kampagnen er så god 
til. Vi kan se, at vores skolebesøg og 
stadionevents gør en forskel, og det 
motiverer os til at fortsætte. 

Rygraden i PSR er vores bagland. Vores 
største aktiv er ambassadørernes vilje 
til at tage et socialt ansvar og gå forrest 
som rollemodeller. Initiativer som Giv 
Racismen Det Røde Kort og Arena 
Spartacus fungerer kun, fordi vi har så 
solid en opbakning, og der skal lyde en 
stor tak jer alle!

I 2013 ser vi frem til at udvide Arena 
Spartacus til andre kommuner i 
landet, og efterhånden som Arena 
Spartacus vokser sig større, vil vores 
træneruddannelse Spartans også se 
dagens lys.

Kampagnen Giv Racismen Det Røde 
Kort er et koncept, der virker, og det vil 
det fortsætte med fremadrettet.

Forord

Anders Lindegaard

Vi skal have racismen ud af fodbold, vi skal 
have racismen ud af samfundet, og vi skal have 
racismen ud af verden, fordi det er noget af det 
mest grufulde, der findes.

Anders Lindegaard

Simon Christensen
Direktør for Player Social  

Responsibility

Anders Møller Christensen

Det er helt afgørende at tage afstand fra den 

racisme, der desværre kommer frem med jævne 

mellemrum – både i fodbold men også uden for 

stadion.

s topracismen.dk
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Player Social Responsibility er Spillerforeningens socialt 
ansvarlige tiltag, som foreløbigt består af initiativerne: Giv 
Racismen Det Røde Kort (2006) og Arena Spartacus (2012).  
I den nærmeste fremtid vil også træneruddannelsen  
Spartans blive en realitet (mere om dette på s. 22).

s topracismen.dk
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Fodbold har en evne til at samle mennesker, engagere og 
inspirere dem. Fodboldspillere er forbilleder, både på og uden 
for banen. Giv Racismen Det Røde Kort er en antiracisme-
kampagne, som aktivt bruger disse kvaliteter ved fodboldens 
tiltrækningskraft i kampen mod racisme og diskrimination.
 
Kampagnens store gennemslagskraft ligger i støtten fra 
profilerede sportsfolk, som aktivt støtter og deltager i kampag-
nens aktiviteter. De tager med ud på skolebesøg og informerer 
om racisme, så skoleelever bliver bevidst om, hvad racisme 
er og lærer at reagere imod det. Under store stadionevents 
markerer både spillere, klubber og fans deres afstandtagen til 
racisme ved at give racismen det røde kort. 

Samlet set har kampagnen udbygget og finpudset sin platform 
i 2012. Man har kort sagt forsat det gode arbejde, et arbejde 
som ikke er blevet mindre vigtigt siden projektets start i 2006. 
”Vi kan se, at vi er med til at gøre en forskel. Både med skole-
besøg og stadionevents,” siger  Simon Christensen. 
    
Kampagnen er i 2012 blevet styrket med midler fra Trygfon-
den, ud over vores eksisterende støtte fra A-pressen, LO samt 
Social- og Integrationsministeriets pulje til at fremme ligebe-
handling og bekæmpelse af diskrimination. Disse midler gør 
os i stand til at fortsætte kampagnen for fuld styrke, og der 
skal derfor lyde en stor tak til vores støtter! 

Giv racismen det røde kort

Det er fuldstændig uacceptabelt i fodbold og alle 

andre steder for den sags skyld. Det har ingen plads 

i verden overhovedet.
Kasper Schmeichel

s topracismen.dk s topracismen.dk

G i v R a c ism e n D e t  R ø d e Ko r t  |  9  

s topracismen.dk

8  |  G i v  R a c ism e n D e t  R ø d e Ko r t

s topracismen.dk



Skolebesøg

Når Giv Racismen Det Røde Kort tager på skole-
besøg, er det for at sætte racisme på dagsordenen 
og herigennem fremme den positive integration og 
budskabet om mangfoldighed. Under besøget går 
vores kampagnerepræsentant og fodboldambassadør 
i dialog med de unge og lærer dem at spotte 
racisme og diskrimination. Med sit person-
lige syn på og oplevelse af racisme, går 
fodboldambassadøren forrest som en 
rollemodel. I dialogen gøres begreberne 
’racisme’ og ’diskrimination’ vedkom-
mende for de unge. 

Evalueringer af skolebesøgene har vist, 
at de virker efter hensigten. Besø-
gene giver de unge viden om racisme, 
får dem til at forholde sig til den og 
reagere aktivt, hvis de er vidner til 
racisme. Ud fra evalueringerne kan 
vi altså se, at vi gør en forskel, og 
det er derfor vigtigt, at vi fortsætter 
vores arbejde. 

Igen i år har Giv Racismen Det Røde 
Kort nået målsætningen om at nå ud til 
5000 børn og unge via skolebesøgene. 

Patrick Mtiliga på skolebesøg

Det er vigtigt, at man lærer de unge, at man skal 
respektere hinanden uanset køn, religion og alder.  
Vi er forskellige, men derfor kan man jo godt 
respektere og acceptere hinanden. Det, synes jeg, 
er vigtigt at fortælle.

Karim Zaza

s topracismen.dk s topracismen.dk
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Giv Racismen Det Røde Kort har i 2012 fortsat sin indsats 
imod racisme med stadionevents i samarbejde med spillerne, 
klubberne og fanklubberne. Når spillerne marcherer ind med 
kampagnens banner og giver racismen det røde kort, viser de 
alle tilstedeværende, at de fordømmer racisme. Stadionspea-
keren underbygger budskabet ved at fortælle om kampagnen 
og opfordre alle til at støtte op. 

En række af årets stadionevents foregik traditionen tro med en 
markering af FARE Action Week. FARE Action Week er et fæl-
leseuropæisk initiativ imod racisme, hvor sportsorganisationer 

i en uge i fællesskab tager afstand fra racisme og diskrimi-
nation. Stadionevents er, som kampagnen selv, blevet til efter 
ønske fra fodboldspillerne, og de støtter aktivt op om den: 
”Det er rigtig fint, at vi som spillere, kan være med til at sprede 
budskabet om, at racisme i sport og samfundet ikke er i orden. 
Det er forhåbentlig med til at gøre, at vi kan få udryddet de 
episoder, der har været i fodbold. Det er et helt perfekt match, 
at spillerne kan være med til at udbrede budskabet. Den slags 
initiativer, som vi laver til vores kamp mod OB, hvor spillerne 
og publikum sammen siger fra over for racisme, virker super 
godt.” - Henrik ’Tømrer’ Pedersen.

Stadionevents
Simon Christensen

Når vi står der, føler vi, at det er med til at sætte 
en dagsorden. Kampagnen er med til at sætte 
et løbende aftryk på holdningen til racisme på 
de danske stadions.

s topracismen.dk s topracismen.dk
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I en rapport fra 2012 konkluderer Europarådet, at der er racis-
meproblemer i Danmark. I rapporten fastslår de, at problemet 
er aktuelt og der opfordres til, at myndighederne skal sikre 
finansiering til aktører, der bekæmper racismen i landet. I 
fodboldverden har flere racismesager ramt landet i årets løb. 
Bl.a. blev Christian Traoré udsat for racisme, da der blev råbt 
flere ubehagelige kommentarer efter ham under opvarmnin-
gen til en kamp mod FC Midtjylland. 

Det er dog ikke kun fansene, der kommer med racistiske 
tilråb. Også spillerne kaster racistiske bemærkninger efter 
hinanden. Dette oplevede den udlejede Brøndby-spiller Azad 
Corlu under en kamp i 2. Division Øst for FC Roskilde, da han 
blev udsat for racistiske bemærkninger fra en modspiller fra 
B1908. Om episoden udtaler Azad Corlu: ”Jeg vil sige, at det 
faktisk rammer én dybt i hjertet, selv om man siger, at det ikke 
gør. Jeg fik et chok i kampen i dag, fordi jeg føler mig ligeså 
dansk som mange af de spillere, jeg spiller sammen med.” 
2012 blev også året, hvor en blot 17-årig fik en dom for racisti-
ske tilråb mod David Boysen efter en Superligakamp sidste år. 
Kendelsen understreger, at tilråb og ytringer af racistisk art er 
ulovlige, hvilket vi i PSR ser som en vigtig markering.

Racismesager i 
danmark 2012

Den dag racismen er bekæmpet vil vi have fred i ver-

den, men indtil da må vi spillere gå forrest og være 

med til at tage afstand fra racistisk opførsel. Det er 

derfor, jeg er aktiv i Giv Racismen Det Røde Kort.  

Bajram Fetai

Jeg har sunget den danske nationalmelodi flere 
gange end mange andre, så hvorfor skal de sige 
sådan noget til mig?

Azad Corlu efter kampen mod B1908 
Bajram Fetai

14  |  Are na Sp ar t a cus
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Arena Spartacus er et gratis tilbud om ugentlig fodboldtræ-
ning til børn og unge i alderen 8-18 år i udsatte boligområder. 

Som udgangspunkt er tilbuddet til alle, men er primært rettet 
mod marginaliserede børn, som af forskellige årsager ikke er 
involverede i det traditionelle foreningsliv. 

Formålet er at bruge fodboldens positive tiltrækningskræft 
til at adfærds- og holdningspåvirke deltagerne, så de bliver 
mere interesserede i at få en uddannelse og at undgå krimi-
nalitet, misbrug m.m. Træningen giver dem mulighed for at 
udvikle sociale og personlige kompetencer og gennem fod-
boldspillet formidles kammeratskab, fairplay, god tone mm. 
Professionelle fodboldspillere bruges som hjælpetrænere, 
hvilket er en del af drivkraften bag initiativet, da de fungerer 
som rollemodeller. 

hvad er 
Arena Spartacus?

arenaspar t acus .dkarenaspar t acus .dk
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Arena Spartacus blev officielt sparket i gang den 28. september 
i Bispebjerg på BK Unions baner ved Grøndal Centret, hvor de 
første driblinger blev taget i solskinsvejr og i fornemt selskab. 
Fremmødt var bl.a. Jes Dorph-Petersten, der fungerede som 
konferencier, samt Social- og Integrationsminister Karen Hæk-
kerup, som både holdt tale og deltog aktivt i dagens træning. 
Også superligaprofilerne Thomas Kristensen, Martin Bernburg, 
Martin Albrechtsen, Morten Skoubo og Christian Traoré kastede 
stjernestøv over arrangementet. Dette gav deltagerne mulig-
hed for at få testet deres driblinger over for superligaspillerne. 
Derudover var der underholdning af forskellig karakter – Bl.a. 
optrådte den spirende lokale musiker Semih Yetkin.

Om tiltaget udtalte Social- og integrationsminister Karen 
Hækkerup: "Det er vigtigt, at vi giver børn og unge i socialt 
udsatte boligområder en chance for at opleve det fællesskab 
og foreningsliv, som mange af dem savner i hverdagen. Jeg er 
særligt glad for, at Spillerforeningen med deres initiativ tager 
et socialt ansvar, samtidig med, at de samler udsatte børn 
og unge omkring en sjov aktivitet, der går på tværs af både 
etnicitet og alder." Jes Dorph-Petersen

Jeg har selv været træner for min egen søns fod-

boldhold og i den forbindelse oplevet racisme 

og kedelige tilråb til folk af forskellige kulturer og  

oprindelse. Det gjorde mig ked af det, og jeg  

synes, det er vigtigt, at man opfører sig ordentligt 

på og uden for banen.
Jes Dorph-Petersen

Åbningsdagen 

arenaspar t acus .dk
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LG Insight evalueringsrapport

Arena Spartacus lægger stor vægt på et tæt og velfungerende 
samarbejde med lokalmiljøet, da det ønskes, at de lokale 
aktører skal være med til at forme det lokale Arena Spartacus-
initiativ. Arena Spartacus er et supplement til de eksisterende 
fritids- og foreningstilbud, der udbydes i lokalområdet og er 
derfor ikke en konkurrent. Samarbejdet ses bl.a. i forbin-
delse med udvælgelsen af deltagerne til træningen. Børnene 
udtages i samarbejde med lokale aktører ud fra en vurdering 
af børnenes sociale adfærd over for andre børn og voksne, 
pasning af skole, fodboldteknisk kunnen og adfærd gene-
relt. Træningspasset bliver dermed en motivationsfaktor for 
deltagerne. I Bispebjerg samarbejder Arena Spartacus bl.a. 
med Klokkegårdens Fritidscenter, hvilket har betydet, at der 
kommer flere børn og unge i fritidscenteret. 

horisont for 2013
I starten af 2013 er initiativet startet op i Bispebjerg, hvor to 

drengehold, delt op i aldersgrupperne 8-13 år og 14-18 år 
samt et pigehold i aldersgruppen 8-18 år, deltager. Her er 
den tidligere FCK-spiller og anfører Christian Lønstrup både 
træner og koordinator.

Initiativet har været meget populært i Bispebjerg, og det er 
derfor blevet besluttet at søge at udbrede det yderligere. 
Fremtidsvisionen er at udvide initiativet til flere kommuner 
med målet om fire nye om året, således at Arena Spartacus 
bliver synlig i det meste af Danmark. 

I øjeblikket arbejdes der på at åbne arenaer i Herlev, Roskilde, 
Silkeborg og Aalborg. Derudover har PSR et andet tiltag i ær-
met, som vi håber at kunne søsætte i løbet af det kommende 
år. Initiativet er et tilbud til deltagerne i Arena Spartacus om at 
uddanne sig til fodboldtræner under navnet Spartans. 

Tæt samarbejde 
med lokalmiljøet

Der er etableret gode samarbejdsrelationer mel-

lem alle lokale aktører. Der er dækkende kommu-

nikationsformer, hvor aktørerne holder hinanden 

orienteret om forhold vedrørende børn og unge, 

aktiviteter m.m.
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Spartans er det nyeste skud på stammen af initiativer fra 
PSR. Der er tale om et uddannelsestilbud til marginaliserede 
unge, som ønsker at få en træneruddannelse med mening. 
Målet er, at de unge får en træneruddannelse på højt niveau. 
Uddannelsen vil bl.a. forberede den enkelte til at bryde den 
negative sociale arv, gå forrest i lokalmiljøet som rollemodel 
for andre, kompetenceudvikle sig selv og andre, opbygge 
træningsmoduler i fodbold og styrke fairplay. Tanken er, at 
nogle af de nyudklækkede trænere kan bruges i forbindelse 
med træningspas i Arena Spartacus. Dermed skabes der en 
selvbærende synergieffekt mellem de igangværende og de 
nye fodboldaktiviteter i PSR. Gennem skolebesøgene med Giv 
Racismen Det Røde Kort og det eksisterende lokale samar-
bejde med kommunerne kan der skabes opmærksomhed 
omkring og interesse for Spartans.

Are na Sp ar t a cus  |  23  
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Hvert år uddeles Giv Racismen Det Røde Kort Prisen til en 
fodboldspiller eller en klub, som har gjort en særlig indsats 
for at bekæmpe racisme. Prisen uddeles under Spillerforenin-
gens fodboldfest i december, hvor stjernerne fra dansk fodbold 
er samlet i festligt lag. I år blev Lasse Qvist, som til dagligt 
spiller i FC Helsingør, den stolte vinder af prisen. Begrundel-
sen bygger på Lasses store engagement i Arena Spartacus i 
Bispebjerg, hvor han fungerer som hjælpetræner. Hans store 
indsats har medvirket til, at initiativet er blevet en succes 
blandt de mange deltagende.

Lasse har en fortid i en lang række klubber: FCK, Lyngby, FC 
Nordvest, Næstved, PSV Eindhoven og Viking Gøta. Han trækker 
derfor på sin store erfaring i det daglige arbejde, hvilket er en 
kæmpe fordel for initiativet. Derudover er børnene vilde med 
ham og elsker hans tilstedeværelse både på og uden for banen.
 
Lasse er utrolig stolt over at have modtaget prisen, og ser det 
som et bevis på, at han er i gang med noget rigtigt. Lasse Qvist 
udtaler om sit engagement i bekæmpelsen af racisme: ”Vi 
skal racisme til livs, det hører ingen steder hjemme. Hverken 
på fodboldbanen eller nogen andre steder. Alle, der kan gøre 
noget ved det, skal gøre sit.”

Tidligere modtagere af prisen er FC Nordsjælland, AGF Fanklub, 
Sükrü Ertosun (Randers FC Support), Vejle Boldklub, Jamil 
Fearrington, Brøndby Fans Mod Racisme og Bajram Fetai. 

lasse Qvist 
– en stolt vinder af Giv Racismen det Røde Kort Prisen 

Lasse Qvist

Børnene elsker Lasse for hans tilstedeværelse på 

og uden for banen. Lasse har været en kæmpe 

drivkraft i Bispebjerg-området, og han besidder 

en stor portion empati og bidrager altid med en 

100 % indsats overfor børnene.

Christian Lønstrup

s topracismen.dk s topracismen.dk
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Kampagnens ambassadører tager afstand fra racisme og 
ønsker alle at bekæmpe den både i fodbold, men også i 
samfundet generelt. Ambassadørerne støtter kampagnen 
gennem vores forskellige tiltag. Nogle ambassadører er med 
ude på skolebesøg, nogle deltager aktivt i Arena Spartacus, 
mens andre har bidraget ved at være med i vores nye under-
visningsfilm. 

Blandt vores ambassadører er: Thomas Kristensen, Martin 
Bernburg, Bajram Fetai, Martin Albrechtsen, Morten Wieg-
horst, Patrick Mtiliga, Jores Okore, Karim Zaza, Kasper Lo-
rentzen, Nadia Nadim, Johan Absalonsen, Kasper Bøgelund, 
Jeppe Curth, Thomas Augustinussen, Hans-Henrik Andrea-
sen, Jonas Kamper, Thomas Røll, Kim Daugaard, Lasse Qvist, 
Henrik ’Tømrer’ Petersen m.fl.

Ambassadører
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Det er bare utroligt vigtigt, at de bliver bevidste om, 
at vi alle sammen er i samme båd og skal behand-
le hinanden, som vi selv ønsker at blive behandlet.

Karim Zaza
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