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Till ansvariga för matcharrangemangen
För nionde året i rad kommer spelarna och Spelarföreningen (SFS) tillsammans med
Ungdöm Möt Rasism (UMR) genömföra manifestatiönen ”Ge Rasismen Rött Kört”. Detta
kommer ske i samband med omgång 21 och 22 i Allsvenskan.
I samband med matcherna i Allsvenskan skall en film visas och ett budskap läsas upp av
speakern eller lagkaptenen, mer information finns nedan.
Om det finns möjlighet vore det bra om speakertexten och manifestationsloggan finns med i
programbladet samt på er hemsida. Speakertexten finner ni nedan och loggan bifogas
separat.

Information om Fotboll Mot Rasism

Spelarföreningen SFS och Ungdom Mot Rasism har sedan 2010 drivit projektet Fotboll Mot
Rasism för att utveckla kampanjen Ge Rasismen Rött Kort. Till kampanjen har vi nu
utvecklat en utbildningsverksamhet riktad mot landets fotbollsföreningar. Vi erbjuder
metodmaterial och olika utbildningsupplägg som fokuserar på rasism, normer och
värderingar. Projektet avslutades hösten 2013 men utbildningsmaterial finns att få tag
igenom oss. För mer information kontakta oss via mail, info@spelarforeningen.com. Vi
håller på med att försöka samla medel för att åter kunna ha en person projektansvarig igen.

Information om FARE Action Week

FARE Action Week arrangeras varje år av Football Aginst Racism Europe med målet att
uppmuntra gräsrotsföreningar och supportrar att aktivt engagera sig för en öppen och
välkomnande fotboll. Spelarmanifestation Ge Rasismen Rött Kort är sedan ett par år en del
av FARE Action Week. I år har vi dock vald att tidigarelägga vår manifestation som normalt
ligger i samband med FARE Action Week i mitten av oktober.
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Information om manifestationen
Film
– En kampanjfilm på ca 30 sekunder kommer att distribueras genom Mediatec så att de
finns på plats vid respektive arena. Respektive förenings arena-TV ansvarig är ansvarig för
att se till att DVD:n spelas upp i samband med line-up.
Speakertext
– En text som speaker eller Lagkapten läser upp efter filmen. Arrangerande förening får
själva välja, i samråd med kaptenen, om speaker eller kapten skall läsa upp budskapet.
Röda kort
- Varje spelare får ett rött kort att hålla upp under manifestationen. Dessa kort kommer vara
föreningen tillhanda under aktuell matchdag.
Upplägg och tidsschema för manifestationen
– Efter inmarsch visas filmen på storbildsskärmen
– Speakern/kaptenen läser upp en text efter filmen (se nedan).
– När den sista raden (”Vi ger rasismen rött kört”) läses upp visar spelarna upp körten de
haft med sig ut.
– Korten samlas in av förslagsvis de knattar som är med vid line-up.
– Spelarpresentation.
Speakertext
(Filmen tar slut)
”För nionde året i följd visar vi, Sveriges elitfotbollspelare, vår avsky för trakasserier på grund av
hudfärg, etniskt ursprung eller sexuell läggning. Vi tar också avstånd från det våld som
förekommer inom svensk fotboll.
o Vi är för öppenhet och olikheter
o Vi vill att fotbollen skall betyda glädje och gemenskap
o Fotboll skall vara för alla!
Vi ger rasismen rött kört!”
(Spelarna visar upp korten)

Tidsschema matchdag
– SFS/GRRK representant anländer till arenan ca 2 timmar före match.
– Hämtar ackreditering samt biljett.
– Stämmer av med representanter för båda lag samt funktionärer/speaker och teknisk
personal.
– Lämnar över kort till spelare/lagets representant respektive föreningarnas personal.
– Befinner oss i spelargången ca 20 min före avspark fram till manifestationen är avslutad
för sista check.
Kontaktuppgifter till oss:
Magnus Erlingmark, Spelarföreningen: 0706-989 831, magnus@spelarforeningen.com
Johan Skoglund, Spelarföreningen: 0761-085 577, johan@spelarforeningen.com

