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Presentation och sammanfattning
Spelarföreningen Fotboll i Sverige och Ungdom Mot Rasism, har tidigare genom kampanjen
”Ge Rasismen Rött Kort”, varit drivande parter i arbetet för ett fotbollssverige fritt från
rasism. Projektet ”Unga Fotbollsspelare Mot Rasism och Våld” (UFMR) är ytterligare ett led i
det gemensamma arbetet mot rasism och trakasserier pga hudfärg, etnisk bakgrund eller
sexuell läggning. Sedan ifjol omfattar även projektet avståndstagande från det våld som
förekommer i samband med fotbollsmatcher i Allsvenskan.
UFMR är ett projekt som syftar till att uppmärksamma, motverka och förebygga rasism, våld
och trakasserier inom fotbollens värld, det vill säga både på och vid sidan av fotbollsplanen.
Vi vill skapa förutsättningar för långsiktiga effekter, därför utgör unga fotbollspelare vår
huvudsakliga målgrupp. Vi vill med UFMR engagera unga spelare och ge dem möjligheter att
påverka och bidra till en positiv utveckling av fotbollssverige. Projektet planeras även att
exponeras för elitfotbollsspelare och föreningar, supportrar och samhället i stort, samt för
internationella intressenter såsom UEFA.
Tanken är att vi, tillsammans med olika fotbollsföreningar och deras aktiva ungdomar, ska
driva en gemensam kampanj mot rasism, våld och intolerans. För de ungdomar vars förening
deltar i projektet, kommer minst tre regionala eller lokala utbildningar att anordnas.
Utbildningarna kommer att innehålla teman som rasism, främlingsfientlighet, islamofobi,
homofobi, fördomar etc. Fokus kommer också att ligga på hur man som ung spelare kan
motverka och arbeta förebyggande mot rasism, våld och intolerans. Projektansvariga kommer
som ett resultat av projektet att utveckla en metodbok för hur man kan bedriva den här typen
av arbete inom fotbolls- och idrottsföreningar.
Vidare kommer andra aktiviteter, utöver utbildningarna, att arrangeras under året. Vår
målsättning är också att projektet, på olika sätt, ska få utrymme både under Gothia Cup och i
samband med allsvenska matcher. De deltagande ungdomarna ska här få möjlighet att sprida
vårt budskap direkt på fotbollsarenorna.
Projektet och kampanjen innebär många värdefulla vinster för de deltagande
fotbollsföreningarna. Genom att visa sitt engagemang för dessa frågor, så investerar man inte
bara i klubbens ungdomar och framtid, utan man föregår också som goda exempel och skickar
tydliga signaler till klubbens omgivning och övriga fotbollssverige. Genom att driva
kampanjen tillsammans med andra klubbar och gemensamt arbeta förebyggande mot rasism
och våld, så ökar våra chanser att minimera dessa inslag på och vid sidan av planen. För att få
så stor genomslagskraft som möjligt med vårt budskap, är intentionen att även involvera
supportergrupper i projektet.
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Projektbeskrivning i korthet
Unga Fotbollsspelare Mot Rasism och Våld är ett antirasistiskt projekt som löper från 1: a
april 2009 till 31: a mars 2010. Projektet drivs av organisationen Ungdom Mot Rasism, som
kommer att ingå i ett tätt samarbete med Spelarföreningen Fotboll i Sverige och kampanjen
”Ge Rasismen Rött Kort”.

Syfte
Det primära syftet med Unga Fotbollsspelare, Mot Rasism och Våld är att uppmärksamma,
identifiera och problematisera rasism och intolerans på och runt fotbollsarenor i Sverige, samt
ta fram metoder för att motverka och förebygga en odemokratisk utveckling på desamma.
Projektet vill lyfta ungdomars perspektiv och möjligheter att förändra, utveckla och påverka
för en positiv utveckling i Fotbollssverige. Vi vill med Unga Fotbollsspelare, Mot Rasism och
Våld influera, engagera och motivera unga fotbollsspelare att själva agera för att motverka
och förebygga rasism, våld och annat förtryck på och runt arenor.
Projektet syftar dessutom till att Ungdom Mot Rasism ska införskaffa sig en ny arena för ett
antirasistiskt arbete – ett nödvändigt arbete för att utvecklingen på och runt fotbollsplaner ska
gå åt rätt håll. Tanken är således också att arbetet ska kunna fortskrida efter projekttidens slut,
och att projektet ska ses som ett startskott för ett nödvändigt engagemang som måste fortsätta
även kommande år.

Mål
Målen för projektet konkretiseras i ett antal, delvis mätbara punkter enligt nedan:
 Minst 80 ungdomar, aktiva i fotbollsföreningar, ska få utbildning i ämnet
rasism och främlingsfientlighet.
 Att hitta ett effektivt arbetssätt mot rasism och våld inom Fotbollssverige, som
kan spridas vidare efter projekttidens slut. En metodbok för hur man kan arbeta
med dessa frågor inom fotbolls- och idrottsföreningar ska utvecklas.
 Att projektet ska finnas på plats under Gothia Cup och minst tio (10)
allsvenska fotbollsmatcher under projekttiden.
 Att genom handlingsplaner och policys implementera nolltolerans mot rasism i
de fotbollsföreningar som deltar i projektet.
Vår förhoppning är att vi efter projektets slut ska se en positiv utveckling av Fotbollssveriges
ungdomars inställning till ett antirasistiskt engagemang och att det ska leda till att man vill
fortsätta engagera sig för en tolerant idrott.

Aktiviteter/metod
Vi ska involvera minst fyra (4) fotbollsföreningar till detta projekt. En projektgrupp ska
tillsättas bestående av representanter från varje förening tillsammans med projektansvariga.
Dessa träffas fysiskt vid ca två tillfällen under projekttiden. Tanken är att gruppen ska bistå
med tankar, idéer och infallsvinklar samt vara ett stöd i projektledarens arbete.

Vi planerar att anordna minst tre regionala eller lokala utbildningar, för de ungdomar vars
föreningar deltar i projektet. På dessa utbildningar ska totalt minst 80 unga fotbollsspelare få
utbildning i rasism, främlingsfientlighet, islamofobi, homofobi etc. Under
utbildningstillfällena kommer stor del också läggas på hur man som ung i Sverige kan arbeta
förebyggande mot rasism, våld och intolerans. Projektet kommer att erbjuda en naturlig arena
för dessa 80 ungdomar att vidareutvecklas som individer i ett mångkulturellt samhälle, och en
mångkulturell idrott.
Projektet kommer också att jobba för att ungdomarna som involveras ska få möjlighet att
sprida budskapet direkt på fotbollsarenorna. Därför kommer vi genom de nätverk och
kontakter vi vunnit i och med kampanjen ”Ge Rasismen Rött Kort” och Spelarföreningen
Fotboll i Sverige att jobba för att projektet ska få utrymme i samband med matcher i
allsvenskan i fotboll. Målsättningen är att projektet ska synas i samband med minst tio
allsvenska matcher men vår förhoppning är att vi ska nå ut till ännu fler. Strategiskt kommer
vi att jobba för att synas på matcher där publiksiffran förväntas vara högre och också där det
vanligtvis rapporteras om mer våld och oroligheter – med andra ord kan man säga att
huvuddelen av exponeringen förhoppningsvis kommer att ske i samband med derbyn.
Vår tanke är också att finnas på plats under Gothia Cup 2009. Förhoppningen är att vi genom
de kontaktnät vi sitter på, ska få utrymme att under turneringen anordna någon form av
aktivitet. Här kommer projektets deltagande ungdomar att vara drivande part, tillsammans
med Ungdom Mot Rasism och Spelarföreningen Fotboll i Sverige.
Vi kommer också att ta fram diverse material – både informationsmaterial samt direkt
utbildningsmaterial, för att ungdomarna ska ha konkreta verktyg i sitt arbete mot rasism.
Som ett resultat av projektet kommer projektansvariga att utveckla en metodbok för hur man
kan bedriva antirasistiskt arbete inom fotbollsföreningar. Metodboken är sedan tänkt att
spridas vidare till andra föreningar och idrotter.

Målgrupp
Målgrupp för projektet är ungdomar aktiva i fotbollsföreningar. Tanken är att dessa ungdomar
och föreningar ska sprida budskapet vidare, i form av representation i projektets namn,
utbildning och fortbildning, samt att de blir ambassadörer för det budskap som projektet vill
sprida.
Projektet kommer främst att fokusera på ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Men
genom de nätverk och kontakter som vi nått i och med kampanjen ”Ge Rasismen Rött Kort”
och Spelarföreningen Fotboll i Sverige, så kommer projektet dessutom att syfta till att
exponeras för elitfotbollsspelare och föreningar, supportrar och samhället i stort, samt för
internationella intressenter såsom UEFA.

Uppföljning/utvärdering
Utvärdering kommer att ske genom att vi anordnar en utvärderingskonferens i slutet av
projekttiden. I samband med denna konferens kommer vi att anordna en mindre turnering av
mixade lag, bland de deltagande föreningarna. Detta för att ungdomarna ska få en härlig

avslutning på ett fantastiskt år och för att se att man faktiskt kan vara antirasistiskt engagerad
samtidigt som man spelar fotboll.
Under utvärderingskonferensen kommer vi utöver mini-turneringen att diskutera hur
genomförandet av projektet gått, hur väl vi uppnått våra uppsatta mål och hur vi kan gå vidare
efter projektets slut. Konferensen blir således inte bara en tillbakablick över projekttiden – det
blir också ett startskott för ett framtida arbete. Vi hoppas att konferensen ska innebära att
ungdomarna känner sig engagerade över att jobba vidare med frågorna och sprida det budskap
som Unga Fotbollsspelare, Mot Rasism och Våld genomsyras av.

Resultatspridning
Projektets budskap kommer efter projekttidens slut att spridas både genom metodboken och
de ambassadörer (80 ungdomar som utbildats och engagerats), i och med att de sprider
budskapet vidare inom sina föreningar. Det i sin tur leder till att budskapet kan spridas till fler
föreningar, samt att det hållbara perspektivet kan upprätthållas i och med att ungdomarna
sprider det vidare till yngre inom föreningarna.
Resultatet kommer också att spridas vidare genom Ungdom Mot Rasisms ordinarie
verksamhet, som en del i det vanliga antirasistiska arbetet. Projektets tankar och budskap
kommer främst att spridas genom metodboken, men vår förhoppning är att vi även efter
projekttidens slut ska vara en resurs för idrottsföreningar som vill jobba antirasistiskt. Det i
och med att föreningarna, genom vår ordinarie föreläsningsverksamhet, kan beställa
utbildningar, samt att vi kan vara ett stöd vid framtagandet av handlingsplaner och policys.
Dessutom är vår förhoppning att Ungdom Mot Rasism kan vara en återkommande del i
diverse idrottsliga arrangemang.
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