
Racismebekæmpelse der virker
Giv Racismen Det Røde Kort har til formål at bekæmpe racisme og diskrimination inden for sport og i samfundet samt at sprede 
information og viden om det positive ved mangfoldighed.

Kampagnen, der har været på banen siden 2006, ledes og drives af Spillerforeningen og bygger på det store engagement, som 
foreningens medlemmer, de professionelle fodboldspillere i Danmark, lægger for dagen.

Synlighed ved idrætsbegivenheder og på skoler
Giv Racismen Det Røde Kort spreder hovedsageligt sit budskab på følgende to måder:

 ° Via idrætsbegivenheder hvor udøverne giver budskabet videre til publikum på tilskuerpladserne og bag tv-skærmen
 - Målgruppen er fodboldinteresserede

 ° 
Via skolekampagner og undervisningsmateriale om racisme og diskrimination hvor fodboldspillere deltager i skolebesøgene

 - Målgruppen er folkeskoleelever i alderen 12-16 år 
 - Via skolekampagner er det lykkedes Giv Racimen Det Røde Kort at formidle budksbaet til mere end 5.000 børn. 

Spillerne som ambassadører
Projektets ambassadører tæller blandt andre:

 ° 
Christian Eriksen, Anders Lindegaard, Bajram Fetai, Michael Krohn-Dehli, Thomas Kristensen, Nadia Nadim, Kasper   

 Schmeichel, Johan Absalonsen, Jeppe Curth, Peter Graulund, Henrik Toft, Rasmus Würtz, Morten Wieghorst, Jonas Kamper,  
 Jores Okore, Patrick Mtiliga, Jerry Lucena, Hans-Henrik Andreasen, Kim Daugaard, Kasper Lorentzen og mange flere... 

Vinder af Integrationspris i år 2013
I oktober 2013 vandt Spillerforeningen prisen som Årets frivillige forening ved Integrationspriserne 2013. I bedømmelsen blev 
der lagt vægt på at: 
  ° Spillerforeningen formår at bringe egne ressourcer i spil på en nytænkende og konstruktiv måde i arbejdet med ungdoms-  
 og integrationsrettede initiativer.

 ° 
Giv Racismen Det Røde Kort har skabt refleksion hos børn og unge, så deres sprogbrug og adfærd er mindre racistisk.

 

PLAYER SOCIAL RESPONSIBILITY

Giv Racismen Det Røde Kort er imod racisme og diskrimination men for integration og mangfoldighed i sport 
og i samfundet. Kampagnens budskab bliver spredt via idrætsbegivenheder såvel som besøg på folkeskoler, 
hvor vores ambassadører - fodboldspillerne - spiller en central rolle.
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