
13
Å R S R A P P O R T

s t o p r a c i s m e n . d ks topracismen.dk

1  |  Pl aye r  s o c ia l  re sp o nsib i l i t y

Giv
racismen

det
røde kort

43547_Rødtkort2010.indd   1 2/3/10   3:04 PM

Playe r  social  responsibil it y



TAK TIL
Hummel, Select, Avisen.dk, LO, Trygfonden,
Social- og Integrationsministeriet

PRODUKTION
Player Social Responsibility/Spillerforeningen 
Clienti

KONTAKT
Player Social Responsibility
C/O Spillerforeningen 
Frederiksholmskanal, 4, 2. sal
1220 København K

Simon Christensen
Direktør
51 20 54 08 

www.stopracismen.dk
www.arenaspartacus.dk

s topracismen.dks topracismen.dk



  4

  6

  8

 11

 12

 13

 14

 16

 18 

 20

 22

 23

23

24

26

28 

30

30

Forord

Skolebesøg

Stadionevents

Racismesager i Danmark 2013

Racismesager i Europa

Seminar i Helsinki og Dublin 

Arena Spartacus

Åbningsdage

Arena Spartacus leder efter  
endnu flere samabejdskommuner

Arena Spartacus vinder af Integrationsprisen 2013

Evaluering af Arena Spartacus

Samarbejdet med lokalmiljøet

En god start

Spartans

Balls to poverty - besøg fra England

Lyngby Boldklub - vinder af  
Giv Racismen Det Røde Kort Prisen 2013

Afsluttende

Ambassadører

INDHOL D

s topracismen.dk

Pl aye r  s o c ia l  re sp o nsib i l i t y  |  3  

s topracismen.dks topracismen.dk s topracismen.dk



År 2013 har været et rigtig godt og givtigt 
år for Player Social Responsibility. Året 
har budt på spændende udfordringer, 
opstart af nye initiativer, modtagelse af 
Integrationsprisen 2013 og meget andet. 

I årets løb har vi arbejdet ufortrødent 
videre med de forskellige initiativer un-
der kampagnen Giv Racismen Det Røde 
Kort. Vi har fortsat været på stadionbe-
søg i hele landet og sammen med spil-
lere, dommere, klubber og fanklubber 
markeret, at racisme ingen steder hører 
hjemme – hverken på fodboldbanen el-
ler i samfundet generelt. 

Derudover har vi også været på skole-
besøg, hvor vi sammen med børnene og 
de unge mennesker har skabt dialog om 
racisme, diskrimination og mobning. 

2013 var også året, som – foruden fan-
tastisk fodbold – desværre også bød på 
flere racistiske episoder på grønsværen. 
David Boysen, Yaya Toure og Kevin-
Prince Boateng er bare et udpluk af 
professionelle fodboldspillere, som alle 
er blevet udsat for racistiske tilråb under 
fodboldkampe. Selvom hyppigheden af 
sådanne episoder ikke er lige så stor på 

fodboldbanerne i Danmark som i andre 
lande, er det ingen undskyldning for ikke 
at gøre noget. 

Kampagnen Giv Racismen Det Røde 
Kort vil derfor fortsætte i det nye år med 
at sætte racisme og diskrimination på 
dagsordenen under fodboldkampe og 
på skolebesøg. Vi arbejder for et mere 
mangfoldigt og tolerant samfund. Der 
skal ske en holdningsbearbejdning i be-
folkningen, og netop det er kampagnen 
Giv Racismen Det Røde Korts fornem-
meste opgave.    
        
Et af årets helt store highlights var imid-
lertid åbningen af hele fire nye arenaer i 
Arena Spartacus i henholdsvis Aalborg, 
Silkeborg, Herlev og Husum. Åbnings-
dagene var en stor succes med massiv 
opbakning fra kommunerne, professio-
nelle fodboldspillere, lokalpolitikere og 
de lokale beboere.          

Vi slutter 2013 af med stolthed og glæde 
over vores prisvindende, nyopstartede 
initiativer og glæder os til at fortsætte 
2014 med både nye og gamle initiativer, 
som på alle måder viser sig at gøre en 
stor forskel.   

Forord

Simon Christensen
Direktør for Player Social  

Responsibility
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Det er fuldstændigt uacceptabelt i fodbold og 
alle andre steder for den sags skyld det har in-
gen plads i verden overhovedet og det er noget 
som jeg i mit eget hoved slet ikke kan forstå er 
der er mennesker der er sådan, men det har 
vi desværre set små ting af her for nylig og jeg 
håber ikke vi kommer til at se det igen. 

Kasper Schmeichel
Fodboldspiller, Leicester
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Skolebesøg
I år 2013 har Giv Racismen Det Røde Kort fortsat været på 
skolebesøg for at sætte racisme og diskrimination på dags-
ordenen og fremme mangfoldigheden og integrationen i 
samfundet. 

Under skolebesøgene går en kampagnerepræsentant og en 
fodboldambassadør i dialog med børnene og de unge. Med vi-
deo, billeder og fortællinger fra fodboldverden og dagligdagen 
skabes der debat om racisme og diskrimination. Herigennem 
sættes der gang i den videre refleksion over den måde, hvorpå 
børnene og de unge taler til og behandler hinanden.  Fodbol-
dambassadørens position som idol og rollemodel er et vigtigt 
led i flere af vores initiativer. På skolebesøgene skaber fodbol-
dambassadøren livlig dialog ved at fortælle om egne erfaringer 
med racisme i hans/hendes fodboldkarriere. 

Skolebesøgene er en vigtig del af vores kampagne Giv Ra-
cismen Det Røde Kort og via feedback og evalueringer kan vi 
se, at besøget gør en forskel og sætter tanker i gang hos de 
unge. Efter endt skolebesøg er det ikke unaturligt, at skolerne 
fortsætter diskussionen i klasseværelset og skaber en efter-
følgende debat.  

I løbet af 2013 er det endnu engang lykkedes os gennem sko-
lebesøgene at nå ud til mere end 5.000 skoleelever på folke-
skoler, ungdomsuddannelser og produktionsskoler. 
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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.

Anders Møller Christensen 
Fodboldspiller, OB 
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Der er ikke plads til racisme, hverken på 
banen eller tribunerne. Fodbold er kampen 
om bolden - ikke hudfarven.

Allan Olesen
Tidligere dansk fodboldspiller 
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Igen i år har Giv Racismen Det Røde Kort været på stadion-
besøg i hele landet.
I samarbejde med spillere, klubber og fanklubber er det blevet 
markeret, at racisme ingen steder har hjemme – hverken på 
fodboldbanen eller i samfundet generelt. Markeringen sker 
ved, at spillerne marcherer på banen med store røde kort 
med teksten Giv Racismen Det Røde Kort. Kortene viser de til 
publikum, med- og modspillere og dommere inden kampstart. 

Derudover opfordrer stadionspeakeren publikum og spillere til 
at bakke op om kampagnen og give racismen det røde kort. 
Traditionen tro løb FARE Action Weeks af stablen igen i år 
2013, hvilket skete i tidsrummet 15.-25. oktober. I de to uger 
gik hele Europa sammen og tog afstand fra racisme. 
Herhjemme foregik markeringen til en række kampe, her  -
under i kvindernes Champions League, da Brøndby hjemme  
på Brøndby Stadion tog imod FC Barcelona.  

Stadionevents
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David Boysen 
Fodboldspiller

Jeg er konfirmeret kristen i Danmark. Jeg føler 
mig ikke som jøde, og selv om jeg gjorde, er det 
for langt ude at råbe den salgs efter nogen. Det 
er utroligt, at der åbenbart er nogen mennesker, 
der ikke har lært noget af det grusomme, der 
skete i verdenshistorien for 70 år siden. Det har 
ikke noget med noget som helst at gøre at råbe 
jødesvin efter nogen. Det er for lavt og latterligt 
at råbe den slags, og jeg forstår ikke, hvorfor der 
er nogen, der kan hade mig sådan.
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Racisme findes i fodbold, og det findes også i Danmark. Dette 
statement fik danske David Boysen bekræftet i sæsonpremie-
ren i 1. Division, da Lyngby spillede ude mod HB Køge. I løbet 
af kampen blev David Boysen udsat for antisemitiske tilråb fra 
egne fans, hvor han blandt andet blev kaldt for ’jødesvin’. Andre 
fans gik så vidt og råbte, at David Boysen burde henrettes. 

David Boysen understreger, at han bliver hårdt ramt af tilråb-
ene. Det går ud over hans fodboldspil, og han føler ikke han er 
i stand til at levere med sådanne tilråb i baggrunden. 

Desværre var dette ikke første gang David Boysen blev udsat 
for racisme. I 2012 fik en Lyngby fan en dom for racistiske 
tilråb mod David Boysen under en Superliga-kamp. 

De fremhævede eksempler er desværre ikke enestående, og 
det er derfor helt essentielt at fortsætte arbejdet med bekæmp-
elsen af racisme på og uden for fodboldbanerne. Vi skal fortsat 
markere vores afstandstagen til racisme og gennem stadion- og 
skolebesøg forsøge at holdningsbearbejde. Sammen skal vi vise 
omverdenen, at vi ikke tolererer episoder som den i Lyngby, og 
vi skal sørge for, at fodboldspillere, som de tre nævnte, igen kan 
gå på banen og udelukkende koncentrere sig om spillet.

Racismesager  
i Danmark 2013

Det er noget, som vi alle skal gøre alt for at holde ude 

af vores samfund. Det er et problem i samfundet, og 

det er selvfølgelig også et problem på visse fodbold-

stadions rundt omkring i verden.

Morten Wieghorst
Fodboldtræner

David Boysen
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Racismesager  
i Europa

Når man har oplevet den slags ting, siden 

man var dreng, bliver man selvfølgelig ked 

af det, og man bliver såret, og man bliver 

sur, og man er uforstående.

Patrick Mtiliga
Fodboldspiller, FCN

2013 har ikke kun budt på god og spændende fodbold på klod-
ens mange stadions. 2013 har også været året, hvor fodbold-
ens samlingskraft og smukke spil blev spoleret af racisme og 
diskrimination mod spillere på banen. 

Et af eksemplerne på dette skal findes i Rusland – nærmere 
betegnet Moskva. På hjemmebane tog CSKA Moskva imod 
Manchester City i dette års Champions League. Her blev  
Manchester Citys anfører Yaya Touré mødt med racistiske 
tilråb og abelyde fra en skare af hjemmeholdets fans. Selvom 
Touré og hans medspiller, Sergio Aguero, henvendte sig til 
dommeren, blev der ikke grebet ind overfor de racistiske 
tilråb. UEFA har siden meddelt, at beskeden blev givet videre 
til UEFAs stadion ansvarlige, som dog ikke fulgte proceduren. 
I situationen skulle der have været givet en meddelelse over 
stadionhøjtalerne med besked om at stoppe tilråbene, og i 
sidste ende kunne dommeren have stoppet kampen. 

Et andet eksempel på racisme fandt sted i Italien. Her tog spil-
lerne fra AC Milan sagen i egen hånd og stoppede en trænings-
kamp mod Pro Patria fra den fjerde bedste italienske række. 
Efter gentagende racistiske tilråb mod Milans farvede spillere, 
valgte holdet med Boateng i spidsen at forlade banen i protest.                     
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Seminar i Helsinki

Seminar i Dublin

Player Social Responsibility var inviteret til et seminar i  
Helsinki, som hovedtaler og inspirationskilde. Seminariet  
handlede primært om etableringen af et baltisk samarbejde, 
hvor fokus var at komme racisme til livs og lave sociale tiltag 
for socialt udsatte unge. 

PSR’s repræsentant var inviteret på baggrund af resultaterne 
med Arena Spartacus og konklusionen på seminariet var, at 
lignende initiativer skal startes op i de baltiske lande.

I sommerferien var PSR inviteret til et seminar i Dublin, hvor 
ikke færre end 30 personer fra forskellige lande mødte op for at 
agere sparringspartnere. På seminariet blev der blandt andet 
diskuteret og udvekslet erfaringer med at komme racismen og 
diskriminationen til livs og lavet handlingsplaner for, hvordan 
fremtidens samarbejde skal se ud. 
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Arena Spartacus er det seneste initiativ i Player Social Re-
sponsibilitys aktiviteter og startede på baggrund af fodbold-
spillernes eget ønske om at tage større socialt ansvar. Arena 
Spartacus er et gratis tilbud om ugentligt fodboldtræning 
til drenge og piger i alderen 8-18 år i udsatte boligområder. 
Arena Spartacus tager udgangspunkt i fodboldens store til-
træknings- og samlingskraft.

Arena Spartacus-træningerne er altid ledet af en cheftræner, 
som er tidligere professionel fodboldspiller. Nuværende pro-
fessionelle fodboldspillere deltager på skift som gæstetræn-
ere i træningssamlingerne, hvor deres deltagelse som idoler/
rollemodeller giver den ugentligt tilbagevendende aktivitet 
stor tiltrækningskraft. Ved disse blivende fodboldaktiviteter 
får deltagerne samtidig rollemodeller og voksenrelationer at 
spejle sig i, se op til og lære af.

Tilstedeværelse af Arena Spartacus i lokalområderne har stor 
betydning for børnene og de unge. Arena Spartacus er først 
og fremmest et fodboldtilbud til børn og unge, som ikke har 
forudsætninger for at begå sig i traditionelle foreninger. Disse 
børn og unge får via Arena Spartacus et fast og aktivt tilbud i 
deres lokalmiljø, hvor de får mulighed for at udvikle nye kam-
meratskaber på tværs af alder, herkomst osv. Børnene og de 
unge får samtidig et tilholdssted, hvortil de udvikler et stærkt 
tilhørsforhold. Træningerne er et vigtigt alternativ til fritid og 
eftermiddage uden indhold.

Arena Spartacus
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Katja Kjær Rask
Afdelingsleder, Tornhøjskolen

Arena Spartacus betyder til daglig rigtig meget 
for de børn, vi har her. Og det betyder, håber jeg, 
rigtig meget, at nogen af vores børn og unge 
får øjnene op for, at, der er det her helt unikke 
tilbud, som kan hjælpe dem til dels at dyrke 
noget mere motion. Men også at få øjnene op 
for, at der er en bred vifte af foreninger herude i  
Aalborg Øst, som kan tilbyde forskellige ting.
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I løbet af 2013 åbnede fire nye Arena Spartacus arenaer i hen-
holdsvis Aalborg, Silkeborg, Husum og Herlev. 

Åbningsdagene for hver arena forløb rigtig godt med stor 
opbakning fra kommunerne, fodboldspillere og politikere. I alle 
fire byer var det en festdag med masser af fodbold og smil. 
Børnene og de unge fik mulighed for sammen med profiler fra 
3F Ligaen og Superligaen at træne forskellige finter og sam-
tidig få et indblik i, hvad Arena Spartacus har at byde på. 

En dejlig dag blev rundet af med showkamp og autografskrivning.  

Åbningsdage 

Thomas Kastrup-Larsen 
Borgmester (S), Aalborg Kommune 

Mit råd er; gå nu ud og lav de her alliancer med Spil

lerforeningen, fordi professionelle fodboldspil lere 

kan noget særligt, og de har et stort engagement. 

Jeg er dybt imponeret over den indsats Kasper Bø

gelund, Karim Zaza og flere af de andre har leveret 

herude netop i forhold til at få de unge med. Det er 

en gave, at Spillerforeningen og spillerne gider det 

her, og den skal vi bare tage imod og støtte op om.
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I vores videre arbejde for at skabe samarbejdspartnere og 
blive yderligere inspireret, deltager vi løbende i konferencer og 
netværksmøder rundt omkring i Danmark. 

Til disse events gør vi opmærksom på vores arbejde og møder 
derigennem nye kommuner og andre integrationsprojekter, 
hvor vi udveksler erfaringer og ideer og samtidig gør op-
mærksom på de resultater, som vi skaber med vores initia-
tiver i Player Social Responsibility.      

Arena Spartacus  
leder efter endnu flere samarbejdskommuner

Anders Lindegaard
Fodboldspiller, Manchester United  

Fodbold er for mig at se verdens smukkeste spil, 
og det bliver også kaldt the beautiful game, og det 
fodbold kan for mig, det er, at det kan bringe folk 
sammen, og det kan skabe relationer på kryds og 
tværs af alle slags mennesker i hele verden.
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Den 7. oktober blev Integrationspriserne 2013 uddelt i Bremen 
Teater København. Med initiativet, Arena Spartacus, var Spil-
lerforeningen nomineret sammen med Karlebo Bokseklub og 
Grænseforeningen. Det var et tæt løb med de to andre flotte 
initiativer, men Spillerforeningen kunne stolte gå derfra med 
prisen som ’Årets frivillige forening’. 

Prisen er et skulderklap til Arena Spartacus og alle invol-
verede, og det giver mod til at forsætte kampen og hjælpe 
unge mennesker, som af en eller flere grunde har det svært i 
samfundet.

ARENA SPARTACUS 
– vinder af Integrationsprisen 2013   

Annette Vilhelmsen
Forhenværende Social,
børne- og integrationsminister

Spillerforeningen fortjener Årets integrationspris, 
fordi foreningen bringer sine egne ressourcer i spil 
på en nytænkende og konstruktiv måde i arbejdet 
med de forskellige ungdoms- og integrationsrettede 
initiativer.
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Abdul Sule og Christian Lønstrup
ved prisoverrækkelsen
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Evaluering af arena Spartacus
I september 2013 kom den endelige evalue-
rings  rapport fra LG Insight vedrørende Arena 
Spartacus. LG Insight har, som ekstern evalua-
tor, evalueret Arena Spartacus initiativerne i 
de fire nyeste kommuner Aalborg, Silkeborg, 
Herlev, Husum samt i Bispebjerg. 

Rapporten er blevet til ud fra følgende metod-
iske tilgange:

• Observationsbesøg
•  Interview med arrangører og samarbejds-

partnere
•  Interview med lokale aktører med stor 

kontakt til de unge
•  Registreringsdata om de børn og unge, 

der træner i de forskellige arenaer
• Interview med projekttilknyttede

På baggrund af overnævnte metoder er en af 
hovedkonklusionerne fra evalueringsrapporten 

fra LG Insight, at Arena Spartacus i kommuner-
ne har formået at skabe stor kontakt til en bred 
gruppe af børn og unge. Yderligere konkluderes 
der, at den primære bruger af Arena Spartacus 
er drenge, der ikke er, eller har været tilknyttet 
anden fritids- eller foreningsaktivitet.

Hertil skal dog slås fast, at træningstilbuddet 
er for alle, og børn fra mere ressourcestærke 
hjem har naturligvis også mulighed for at 
deltage i Arena Spartacus. Denne inkludering 
af alle børn og unge er essentiel for at undgå 
stigmatisering samtidig med, at der er grobund 
for at danne sunde relationer mellem børn med 
forskellige baggrunde. Denne kendsgerning 
fremhæves i rapporten, hvor det påpeges, ’at 
de mere ressourcesvage børn kan etablere 
relationer til børn, der indgår i det lokale for-
eningsliv, og måske herved selv får interesseret 
for at deltage i foreningslivet.’
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Samarbejdet med lokalmiljøet 
Årsagen til den gode opstart af Arena Spartacus i de forskellige kommuner har været et godt og tæt 
samarbejde med lokalmiljøet. 

Arena Spartacus er et supplement til allerede eksisterende foreningstilbud og dermed ikke en 
konkurrent. 

Evalueringsrapporten slår fast, at Arena Spartacus arbejder tæt sammen med boligforeninger, skoler 
og lokale fritids- og ungdomsklubber. Samtidig slår rapporten fast, at dette samarbejde har været en 
succes. Samarbejdspartnerne har et godt kendskab til de unge og er med til at rekruttere og bringe 
børnene til træningen. De lokale samarbejdspartnere, som kender de unge, fortæller i rapporten, at 
Arena Spartacus har fat i en del af de drenge, der begår kriminalitet lige fra de mindre drenge, der 
stjæler i supermarkedet til de store drenge, der ryger hash og begår mere alvorlig kriminalitet såsom 
tyveri af scootere, hærværk og indbrud. 

En god start
Forventningerne til og formålet med, Arena Spartacus er at bruge fodboldens positive tiltræknings-
kraft til at påvirke og adfærdsændre unge mennesker i socialt udsatte boligområder. Med fodbold som 
baggrund er målet at få de unge mennesker til at søge en bedre hverdag, hvor sunde aktiviteter og 
personlig udvikling er i centrum.
  
Foreløbige målinger og udsagn fra samarbejdspartnerne viser, at ’Arena Spartacus har en påvirkning 
af børnenes og de unges interesse- og adfærdsmønstre, ligesom trænere og rollemodeller påvirker 
børnene og de unge til at søge positive strategier.’ 

Arena Spartacus er kommet godt fra start i alle kommuner, og LG Insight konkluderer, at Arena Spar-
tacus i løbet af år 2013 har indfriet en stor del af forventningerne. 
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Spartans er det nyeste skud på stammen af initiativer fra Player 
Social Responsibility.

Spartans er et uddannelsestilbud til marginaliserede unge, som 
ønsker at få en træneruddannelse med mening. Målet er, at de 
unge får en træneruddannelse på højt niveau; de får mulighed for 
at udvikle kompetencer, redskaber og en selvforståelse, der giver 
dem modet, lysten og niveauet til at kunne indgå som trænere i 
lokale foreninger samt forskellige gadeaktiviteter. Uddannelsen vil 
blandt andet forberede den enkelte til at gå forrest i lokalmiljøet 
som rollemodel for andre, kompetenceudvikle sig selv og andre 
og opbygge træningsmoduler i fodbold og styrke fairplay. 

Målet er, at de unge efter uddannelsesforløbet kan indgå som 
assistenttrænere i de omkringliggende arenaer i Arena Sparta-
cus samt stå for afholdelse af lokale fodboldevents, eksempelvis 
streetfodbold-turneringer, og deltage i skolebesøg i forbindelse 
med kampagnen Giv Racismen Det Røde Kort.

Tanken er, at træneruddannelsen Spartans er med til at skabe 
positive relationer og oplevelser for de unge træneraspiranter. 
Disse positive relationer og oplevelser skal være med til at styr-
ke og løfte den enkelte. De unge skal tilbydes et fast holdepunkt, 
der kan være med til at skabe en positiv personlig udvikling, og 
samtidig give dem en uddannelse, de kan tilføje til deres CV.    

Spartans
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2013 var også året hvor Player Social Responsibility i uge 42 og 
43 havde besøg af ’The Queens Award Winner’ Balls to Poverty 
fra engelske Nottingham.

Balls to Poverty er et engelsk initiativ, hvor udvalgte studerende 
fra South Nottingham College bliver tilbudt en træneruddan-
nelse i forbindelse med deres skolegang. Træneruddannelsen 
tilbydes udsatte unge, som gennem denne får en unik mulighed 
for at uddanne sig og derved træne andre udsatte børn og unge. 
De engelske træneraspiranter følger over en længere periode 
trænerkurset og bruger bl.a. de tillærte træningsteknikker til at 
træne børn og unge i ghettoer i Nottingham. Derudover indsam-
ler Balls to Poverty fodbolde, som træneraspiranterne tager til 
Sydafrika og Uganda og donerer til fattige børn.  

Da Balls to Poverty med deres 15 træneraspiranter besøgte 
Danmark, gæstede træneraspiranterne først Arena Spartacus 

Bispebjerg. I denne første uge fungerede træneraspiranterne 
som trænere for forskellige grupper børn, som på forskellig vis 
er tilknyttet Arena Spartacus. 

Herefter gik turen til Silkeborg og Aalborg, hvor programmet  
stod på skolebesøg. På skolebesøgene stod de engelske træ-
neraspiranter bl.a. for idrætstimerne, ligesom de også holdt 
foredrag om, hvordan det er at være ung i Nottingham og  
deltager i Balls to Poverty. 

Når Player Social Responsibility i starten af 2014 skal starte det 
nye initiativ Spartans op, vil dette foregå i samarbejde med Balls 
to Poverty. 

I efteråret 2014 vil vores Spartans træneraspiranter bl.a. få 
tilbudt en to-ugers studietur til Nottingham i England. Studie-
turen tilbydes til de unge i samarbejde med Balls to Poverty. 

Balls to poverty 
– besøg fra england   
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Jeg nød at se børnenes passion for fodbold 

i idrætstimerne, og hvordan børn, der nor-

malt ikke går til fodbold, var engagerede.

Træneraspirant
Balls to Poverty

Overordnet var oplevelsen overvældende, 

og jeg ville elske at gøre det igen.

Træneraspirant
Balls to Poverty
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Lyngby boldklub

Racisme må og skal aldrig accepteres. Det gæld er uan

set anledningen inde på banen, uden for banen eller 

det generelle frustrationsniveau i forbindelse med en 

fodboldkamp, der ikke udarter sig efter forventning

erne. Der er ingen undskyldninger og personer, som 

har behov for at ytre deres racistiske holdninger har 

intet at gøre til vores kampe (…) Racediskrimination 

er så fjernt fra alle værdier, vi i Lyngby står for, og det 

er et problem, vi skal komme til livs en gang for alle.
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Hvert år uddeler Spillerforeningen Giv Racismen Det Røde 
Kort Prisen til en person eller gruppe, som har bidraget med 
et væsentligt og forskelsgivende arbejde i kampen for at 
bekæmpe racisme i sport og samfund generelt. I år går prisen 
til Lyngby Boldklub, der har gjort en stor indsats for at komme 
racisme til livs.

I løbet af året har Lyngby Boldklub afholdt flere kampagne-
aktiviteter for Giv Racismen Det Røde Kort i forbindelse med 
deres hjemmekampe i 1. Division, hvor spillerne med bannere 
og røde kort, har vist, at de tager afstand fra racisme. Lyngby 
har også, som de første, afholdt kampagnen med deres U-17 
og U-19-hold.

Derudover har Lyngby Boldklub samtidig taget kraftigt afstand 
fra den racistiske opførsel, som Lyngby-spilleren David Boy-
sen er blevet udsat for i løbet af de sidste par år. David Boysen 
måtte blandt andet i sæsonpremieren i 1. Division i år lægge 
øre til antisemitiske tilråb fra klubbens egne fans. Efterfølgende 
tog Lyngby Boldklub, sammen med de resterende fans, stærkt 
afstand fra episoden og idømte herefter en af klubbens egne 
fans karantæne for de racistiske tilråb mod David Boysen. 

Som et resultat heraf har ledere og spillere i klubben under-
skrevet en erklæring, der omhandler racistiske udtalelser, 
som blandt andet lyder:

"Racisme må og skal aldrig accepteres. Det gælder uanset 
anledningen inde på banen, uden for banen eller det generelle 
frustrationsniveau i forbindelse med en fodboldkamp, der ikke 
udarter sig efter forventningerne. Der er ingen undskyldninger 
og personer, som har behov for at ytre deres racistiske hold-
ninger har intet at gøre til vores kampe (…) Racediskrimination 
er så fjernt fra alle værdier, vi i Lyngby står for, og det er et 
problem, vi skal komme til livs en gang for alle."

Lyngby Boldklub

Lyngby Boldklub har sammen med fanklubben Blue Vikings 
også udviklet en handlingsplan mod racisme.

Spillerforeningen ønsker derfor at anerkende og bakke op 
om Lyngby Boldklubs flotte arbejde med bekæmpelse af, og 
afstandstagen til, racisme. Derfor modtager Lyngby Boldklub 
Giv Racismen Det Røde Kort Prisen 2013.

Lyngby Boldklub  
– vinder af Giv Racismen Det Røde Kort Prisen 2013

Repræsentanter fra 
Lyngby boldklub modtager 
Giv racismen det 
røde kort prisen.
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Ambassadører
Kampagnens ambassadører går forrest i kampen mod racisme 
og diskrimination og er med til at bekæmpe den på fodbold-
banen og i samfundet. Ambassadørerne støtter kampagnen 
gennem forskellige tiltag. Nogle ambassadører er med ude på 
skolebesøg, andre deltager aktivt som gæstetræner i Arena 
Spartacus, og nogen har deltaget i vores undervisningsfilm.      

Blandt vores ambassadører er: 

Afsluttende
2013 har været et godt år med masser af aktiviteter for 
Player Social Responsibility. 

Det var året, hvor fire nye Arena Spartacus arenaer så da-
gens lys i Aalborg, Silkeborg, Herlev og Husum. Derved er vi 
nu repræsenteret i Bispebjerg, Husum, Herlev, Silkeborg og 
Aalborg. Det var også året, hvor vi i to begivenhedsrige uger 
var værter for vores samarbejds- og sparringspartnere 
Balls to Poverty fra engelske Nottingham. 

Sidst men ikke mindst, var det også et år, hvor vi har fortsat 
kampen for et mere mangfoldigt og tolerant Danmark og 
givet racismen det røde kort. 

• Thomas Røll
• Karim Zaza
• Kasper Bøgelund
• Christian Lønstrup
• Lasse Qvist
• Rajko Lekic
• Kim Daugaard
• Anders Lindegaard
• Christian Eriksen
• Kasper Schmeichel
• Thomas Kristensen
• Martin Bernburg
• Martin Albrechtsen
• Morten Wieghorst

• Patrick Mtiliga
• Jores Okore
• Bajram Fetai
• Nadia Nadim
• Johan Absalonsen
• Jeppe Curth
• Thomas Augustinussen
• Rasmus Würtz
• Christian Traoré
• Hans-Henrik Andreasen
• Kasper Lorentzen
• Jonas Kamper
• Henrik ’Tømrer’ Petersen
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