
Za sprawą środków masowego przekazu powziąłem informacje na temat incydentu 

o charakterze rasistowskim, który miał miejsce podczas zawodów ligi żużlowej 

w Grudziądzu. Z podawanych przez media informacji wynika, że czarnoskóry zawodnik 

Rybnickiego Klubu Motorowego - Pan Antonio Lindback padł ofiarą agresji ze strony 

obserwujących zawody polskich kibiców, którzy obrzucili go wyzwiskami. 

Sport stanowi tą dziedzinę aktywności, która dzięki dużemu zainteresowaniu 

wszystkich obywateli ma niepowtarzalną możliwość zrzeszania ich i docierania do każdego, 

bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, rasę, czy wyznanie. To właśnie z tego 

powodu, sport powinien promować takie wartości jak, tolerancja solidarność oraz zasady 

fair play. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich z dużym zainteresowaniem i uznaniem 

obserwuję kolejne sukcesy polskich żużlowców, które budują pozytywny obraz Polski na 

arenie międzynarodowej oraz przyczyniają się do popularyzacji tej dyscypliny sportu wśród 

dzieci i młodzieży polskiej. 

Jednak sport napotyka również na poważne zagrożenia i wyzwania, do których 

należą m.in. rasizm, ksenofobia i agresja ze strony tzw. pseudokibiców. Skala tego zjawiska 

poruszyła m.in. organizacje międzynarodowe zajmujące się ochroną praw człowieka 

i obywatela, a także organy i instytucje Unii Europejskiej. W tzw. deklaracji nicejskiej 
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z 2000 r. w sprawie szczególnego charakteru sportu oraz jego funkcji społecznej w Europie, 

Rada Europejska uznała, że zasadniczą odpowiedzialność w prowadzeniu spraw 

związanych ze sportem ponoszą państwa członkowskie oraz organizacje i federacje 

sportowe, które organizując i promując poszczególne dyscypliny sportu powinny działać 

z poszanowaniem prawodawstwa krajowego i wspólnotowego. Także Komisja Europejska 

zwróciła uwagę na problem przemocy i rasizmu podczas widowisk i rozgrywek sportowych. 

W opublikowanej w dniu 11 lipca 2007 r. białej księdze na temat sportu postuluje się 

wzmocnienie środków zmierzających do zapobiegania rasizmowi i przemocy oraz do walki 

z nimi. Komisja zaleca federacjom i organizacjom sportowym wprowadzenie procedur 

umożliwiających odpowiedź na incydenty o podłożu rasistowskim, a także wskazuje na 

potrzebę umocnienia przepisów z zakresu dyskryminacji w systemach przyznawania licencji 

poszczególnym klubom sportowym. 

W związku z powyższym, incydent na stadionie w Grudziądzu, szeroko opisywany 

także przez prasę w Szwecji, której obywatelem jest Pan Antonio Lindback, budzi moje 

głębokie zaniepokojenie. Przemoc oraz inne akty agresji podczas wydarzeń sportowych 

powinny spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony władz oraz działaczy 

związków sportowych. 

Wobec powyższego, mając na uwadze konstytucyjne zadania Rzecznika Praw 

Obywatelskich, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 

o RPO ( Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmą 

prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych kwestii oraz poinformowanie mnie 

o działaniach jakie Polski Związek Motorowy podjął w celu wyjaśnienia powyższej sprawy 

oraz uniknięcia podobnych incydentów w przyszłości. 


