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COMBATEREA RASISMULUI 
 
 Este unul dintre principalele obiective ale Federației Române de 
Fotbal care monitorizează și analizează constant situația drepturilor 
omului, axându-se pe chestiuni legate de combaterea rasismului, 
discriminării, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței la nivelul tuturor 
competițiilor de fotbal din România. Dacă este cazul Federația Română de 
Fotbal, ajută autoritățile naționale să caute soluții la problemele legate de 
rasism și intoleranță. 
 Rasismul reprezintă credința că un motiv precum rasa, culoarea, 
limba, religia, originea națională, naționalitatea sau etnia justifică 
desconsiderarea sau noțiunea de superioritate a unei persoane sau a unui 
grup de persoane. 
  
 Pornind de la prevederile legii fundamentale, Constituția României, 
care consacră principiul egalității de tratament și dreptul persoanelor de a 
nu fi discriminate pe bază de rasă, culoare, limbă, religie, naționalitate și 
etnie, în conformitate cu directivele trasate de UEFA, recomandările 
Federației Române de Fotbal și având în vedere larga deschidere oferită 
de aderarea României la Uniunea Europeană, Clubul Sportiv Municipal 
Cetatea Turnu Măgurele, acordă o atenție sporită luptei împotriva 
rasismului în fotbal. 
 CSM Cetatea Turnu Măgurele, declară ferm că rasismul și orice tip 
de discriminare nu vor fi tolerate și este puternic angajat în combaterea 
rasismului și a xenofobiei. Ne străduim să luăm măsurile adecvate pentru a 
preveni și a combate rasismul și xenofobia, prin educație și prin 
promovarea unei culturi a respectului și a toleranței. 
 În acest sens CSM Cetatea Turnu Măgurele explică clar acțiunile ce 
vor fi întreprinse împotriva celor implicați în scandările rasiste. Iată câteva 
exemple care ilustrează ce facem noi, cei de la CSM Cetatea Turnu 
Măgurele: 
 - Se va emite anual o declarație publică prin care se afirmă că 
rasismul și orice tip de discriminare nu vor fi tolerate și prin care se va 
explica clar acțiunile ce vor fi întreprinse împotriva celor implicați în 
scandări rasiste. 
 - Înștiințăm posesori de bilete și de abonamente asupra faptului că nu 
vor putea lua parte la acte de rasism.  
 - Interzicem intrarea pe stadion cu materiale care au mesaje rasiale și 
discriminatorii de orice fel. 
 - Restricționăm accesul pe stadion a persoanelor care au avut 
anterior un discurs rasial și discriminatoriu. 
 - Utilizăm rețelelor de socializare pentru a promova în rândul 
spectatorilor/suporterilor un comportament adecvat pe stadion și 
încurajarea acestora să adopte o atitudine tolerantă. 



 - Organizăm momente dedicate combaterii problematicii rasiale și de 
discriminare în pauzele meciurilor. 
 - Difuzăm anunțuri prin intermediul sistemului de sonorizare al 
stadionului prin care se condamne scandările rasiste în timpul meciurilor.  
 - Organizăm acțiuni de prevenire a distribuirii de literatură rasistă în 
interiorul și în jurul stadionului.  
 - Întreprindem acțiuni disciplinare împotriva jucătorilor implicați în acte 
de rasism.  
 - Contactăm alte asociații sau cluburi pentru asigurarea înțelegerii de 
către aceștia a politicii împotriva rasismului promovata de asociația sau 
clubul respectiv. 
 - Participăm când suntem invitați și colaborăm cu diferite asociații sau 
cluburi pentru asigurarea înțelegerii de către membrii societății civile a 
politicii împotriva rasismului.  
 - Îndepărtăm imediat eventualele mesaje rasiste de tip graffiti de pe 
stadion. 
 - Participăm la elaborarea unei strategii comune a agenților de 
ordine, a Poliției și a Jandarmeriei în vederea combaterii actelor de rasism.  
 - Adoptăm o politică de oportunități, egale pentru toți, în ceea ce 
privește angajările și furnizorii de servicii. 
 - Cooperăm cu toate grupurile și agențiile, cum ar fi sindicatele 
jucătorilor, suporterii, școlile, organizațiile voluntare, cluburile de tineret, 
sponsorii, companiile locale, Poliția, Jandarmeria și alte autorități publice în 
vederea dezvoltării unor programe proactive și a sporirii gradului de 
conștientizare în ceea ce privește eliminarea actelor de rasism și a 
discriminării. 
 - Consiliul de Administrație al clubului a realizat o declarație împotriva 
manifestărilor rasiste care este afișată permanent în loc vizibil pe tabela 
electronică de marcaj.  
  
 CSM Cetatea Turnu Măgurele consideră sportul o metodă de luptă 
împotriva rasismului și prin urmare la nivelul echipei de seniori și la 
echipele de copii și juniori, întreprinde următoarele măsuri: 
 - Directorul clubului și antrenorii echipelor de fotbal organizează 
bianual, întâlniri și dezbateri pe tema discriminării, rasismului și violenței în 
sport, precum și evenimente dedicate combaterii problematicii rasiale și de 
discriminare în care jucătorii seniori, juniori și copii sunt direct implicați. 
 - Directorul clubului, antrenorul principal al echipei de fotbal seniori și 
antrenorii echipelor de copii și juniori organizează meciuri demonstrative. 
 - Directorul clubului sportiv organizează întâlniri periodice cu jucătorii 
seniori, juniori și copii pentru evitarea împărțirii echipei pe „bisericuțe” de tip 
rasial. 
 - Antrenorii echipelor de fotbal organizează bianual, ateliere de lucru 
privind realizarea de desene și afișe cu mesaje împotriva rasismului și 
discriminării. 



 - Postarea pe rețeaua Facebook a unor mesaje de combatere a 
rasismului și a riscurilor pe care le prezintă discursurile urii pentru drepturile 
omului, pentru democrație și pentru activitățile educaționale în „Săptămâna 
europeană a acțiunilor împotriva rasismului” care are loc în luna martie a 
fiecărui an. De ce în martie? Pentru că pe 21 martie 1960, Poliția a deschis 
focul și a ucis 69 de oameni care demonstrau pașnic împotriva regimului de 
apartheid din Africa de Sud. De atunci, această zi a fost declarată de 
Organizația Națiunilor Unite drept „Ziua Internațională pentru eliminarea 
discriminării rasiale”. 
 - Directorul clubului sportiv va acționa permanent pentru a preveni 
apartenența sportivilor la organizații rasiste ca pericol la adresa drepturilor 
omului și a grupurilor minoritare. 
 - Directorul clubului sportiv va iniția imediat cercetarea oricăror 
practici discriminatorii manifestate în rândul personalului angajat și va lua 
măsura excluderii din colectiv a celor care nu respectă principiul egalității 
reale a șanselor pentru toți sportivii, indiferent de rasă, culoare, limbă, 
religie, etnie sau naționalitate. 
  

„NU RASISMULUI ȘI INTOLERANȚEI” – este mesajul nostru comun. 
 


