FATAB, GÖNÜLLÜLÜK ÜZERİNE KURULMUŞ BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUDUR

PROJENİN GEREKÇESİNİN KISA BİR RAPORU
Spor, Avrupa’nın en büyük sosyal hareketidir, kitleleri birleştirici ve kaynaştırıcı özelliğinden dolayı da özel
bir önemdedir. Ulusal sınırları aşan popülaritesi, birçok sivil toplum kuruluşlarının ilgi alanına girmesi ve
uluslar arası toplumsal birlikteliğe olan katkılarından dolayı Avrupa Parlamentosunca, Avrupa Entegrasyon
sürecine katkıları dikkate alınarak politik yönden desteklenmektedir (Tokarski, 2001: 5-6). AB Spor
komisyonunca Roma bildirisinde; sporun toplum için oynadığı rol açıkça vurgulanmakta; toplumsal
yaşamda, iletişimde, entegrasyonda, ortak yaşamı teşvik edici yönü ile sağlık, eğitim, çevre alanlarında etkin
bir değer olarak tanımlanmaktadır (De Keper, 2001:12-13).
En güzel oyun futbolu bir "hastalık" olan "Irkçılığa", "Ayrımcılığa" ve "Aşağılamaya" karşı korumak
amacı ile Avrupa’nın çok çeşitli toplum kesimlerinden duyarlı taraftarlar, bir STK yapılanma inisiyatif
gurubu olan "Football Against Racism in Europe" (FARE)’yi kurdu. "Dünyada herkes en güzel oyun olan
futbolu hiçbir korku ve endişe içerisinde olmadan oynama, izleme, konuşma, kritik etme hakkı ve özgürlüğü
vardır" sloganı ile örgütlendi. FARE; ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, aşağılamak, küçümsemek gibi
yaklaşımlara karşı kamuoyu oluşturmakta, farklı etnik gurupların kültürel birlikteliğinin korunması yanında
futbolun en yüksek kullanılabilirliği hedefler ve tarafların ortak hareket etmesini öngörür.
Bu konsepte uygun olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden bir grup gönüllü ve idealist
akademisyenin Futbolda Aktif Taraftarlar Birliği, FATAB www.fatab.org) 22.01. 2010 tarihinde kurdu.
"Şimdi Hareket Zamanı" isimli başlıkla 01-04 Mayıs 2010 tarihleri arasında bir dizi etkinlikler içeren
organizasyonu kendisine konu edindi. Futbol bir yerde toplumlar için bir turnusol kâğıdıdır ve sorunların gün
yüzüne çıkmasına yardımcı olur.
Aktüel Tema; Avrupa’da üzerinde 10 yıldır çalışmalar yapılırken, Türkiye’de ilk kez organize edilecektir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin geleneksel organizasyonlarından 15. Spor Şöleninde bahsi geçen
sosyal hastalıklara karşı bilinç uyandırma faaliyeti (aktif tanıtım kampanyalar, sergiler aracılığıyla) yanı sıra
Viyana, FairPlay STK yapılanmasından gelecek (FARE’nin kurucusu) Kurt WACHTER’in Konferans ve
Türkiye’nin farklı üniversitelerinden davetli Akademisyenlerin yanı sıra, futbol sahanın direk içinden gelen
Rıdvan DİLMEN ve Bülent UYGUN aracılığıyla ile bilgilendirmelerde bulunulacaktır. Çanakkale’de
dolayısıyla Türkiye’de ilk defa Futbolda taraftar eğitimi anlamında bir kampanya, sergi ve devamında
Çalıştay bölümünde Konferanslar ile öngörülen program ve sonuçları internet sayfasından yayınlanacaktır.
Futbolda farklı dil din ırk ve fiziki özelliklere sahip sporcuların bir arada birlikte özgürce spor yapabildikleri,
yapmaları gerektiğini çeşitli resimler afişler özlü sözlerin pankartlarla sergileneceği, Çanakkale merkezde
İlköğretim öğrencileri yanı sıra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğrenim gören ve erasmus
programı aracılığı ile gelmiş olan 15’e yakın farklı ülkelerden üniversite öğrencilerinin de katılacağı
bilgilendirme / bilinçlendirme programları yapılacaktır.
AB Eğitim ve Kültür Komisyonu Spor hakkında yayınladığı Beyaz Kitapta (WHITE PAPER ON SPORT)
Irkçılık ve Şiddetin önlenmesinde gönüllü ve entelektüel STK’lara önemli ve özel görevler düştüğüne vurgu
yapmış, kamu fonlarınca da desteklenmeleri tavsiyesinde bulunmuştur.
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Irkçılık ve şiddeti önleme ve bunlarla mücadeleyi güçlendirme;
Spor olaylarında, özellikle de futbolda şiddet hala rahatsızlık veren bir meseledir ve farklı
şekillerde görülebilir. Bu durum, kentsel bölgeler de dâhil, stadyum içinde ve dışında değişkenlik
göstermektedir. Komisyon; Üye Devletler, Avrupa Konseyi gibi uluslararası organizasyonlar, spor
organizasyonları, emniyet güçleri, taraftar organizasyonları ve yerel otoriteler gibi diğer
yetkililerle diyalogu geliştirip kolaylaştırarak, bu gibi olayların önlenmesine katkıda bulunmayı
üstlenmektedir. Emniyet güçleri, kendi başlarına sporda şiddetin temel sebepleri ile baş
edememektedirler.
Komisyon ayrıca, polis hizmetleri ve/veya spor yetkilileri arasındaki en iyi uygulama yönteminin
ve riskli taraftarlar ile ilgili işlevsel bilginin paylaşımını teşvik etmektedir. Kalabalığın kontrol
altına alınması ve holiganizm ile ilgili polis eğitimine özel bir önem verilecektir.
Spor; cinsiyet, ırk, yaş, engel, din ve inanç, cinsel tercih ve sosyal ya da ekonomik durum ayrımı
gözetmeksizin her vatandaşı kapsamaktadır. Komisyon, AB değerleri ile örtüşmeyen ırkçılık ve
yabancı düşmanlığını başından beri kınamıştır.
(18) Komisyon, ırkçı ve yabancı düşmanlığı içeren tutumlarla ilgili olarak, Avrupa'da
Irkçılığa Karşı Futbol Ağı (FARE) gibi var olan işbirliği çerçevelerindeki diyalogu ve en iyi
uygulama değişimini geliştirmeye devam edecektir.
(19) Uygulanabilir ulusal kurallar ve AB kuralları uyarınca, işlevsel bilgi ile pratik uzmanlık
bilgisi paylaşımını geliştirecektir ve kanun uygulama hizmetleri ile spor organizasyonları
arasındaki şiddet içeren ve ırkçı vakaların önlenmesini teşvik edecektir;
(20) Spor olaylarındaki halk hareketlerini önlemek üzere yeni yasal araçlar ve diğer AB
çapındaki standartlar için olanakları analiz edecektir;
(21) Taraftar eğitmenliği (olumlu ve şiddet içermeyen bir tutum geliştirmek için taraftarlarla
uzun süreli çalışma) gibi sosyal/eğitsel eylemlere verilen özel bir önemle, anti-sosyal
davranışları önlemek için çok disiplinli bir yaklaşım geliştirecektir;
(22) Emniyet güçleri, spor organizasyonları ve diğer taraflar arasındaki düzenli ve
yapısallaştırılmış işbirliğini güçlendirecektir;
(23) Sporda şiddet ve ırkçılığı önlemeye ve bunlarla mücadele etmeye katkı sağlamak için
aşağıdaki programların kullanımını teşvik edecektir: Gençlik Harekete Geçti, Vatandaşlar için
Avrupa, DAPHNE III, Temel Haklar ve Vatandaşlık ve Suça Karşı Önleme ve Mücadele;
(24) Spor olaylarında şiddet ve ırkçılığı önlemek ve bunlarla mücadele etmek amacıyla
yetkililerle tartışmak için yüksek seviyede bir konferans düzenleyecektir.
Komisyon, mevcut girişimlere dayanarak, spor federasyonlarına maç süresince ırkçı suiistimallerle
baş etmek için yöntem geliştirmesini tavsiye etmektedir. Komisyon ayrıca, kulüplerin lisans
sistemlerindeki ayrımcılıkla ilgili hükümleri güçlendirmeyi de tavsiye etmektedir (bkz. Böl. 4.7).
(http://ec.europa.eu/sport/white-paper/index_en.htm)
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"Irkçılık, ayrımcılık ve aşağılamanın insanlık onuruna yapılmış saldırı" olduğu tezinin işleneceği
kampanyada farklı renklerde tişörtler ve pankartlarda hedeflenen amaç ortaya konulacaktır. Etkinliklerde
görevli gönüllüler ve aktivistler söz konusu tişörtler ile görev yapacak, katılımcılara hazırlanacak
broşürlerden takdim edecek, ikramlarda bulunacak ve yönlendirme yapacaklardır.
AB Raporlarında FARE ismen tanınmakta ve aktiviteleri önemsenmekte resmi raporlarda atıflar almaktadır.

18) As regards racist and xenophobic attitudes, the Commission will continue to promote dialogue and
exchange of best practices in existing cooperation frameworks such as the Football against Racism in
Europe network (FARE).
(http://ec.europa.eu/sport/white-paper/whitepaper8_en.htm#2_4)
Sporun, ekonomik ve sosyal aidiyetin ve birbiriyle daha çok bütünleşmiş toplumların oluşmasında önemli
bir katkısı vardır. Her bireyin spora erişme hakkı olmalıdır. Bu sebeple, temsil edilen grupların belirli
ihtiyaç ve durumuna yönelmek gerekmektedir ve sporun gençler, engelliler ve kısıtlı imkânlara sahip olan
insanlar için oynayabileceği özel rol dikkate alınmalıdır. Ayrıca spor, kültürlerarası diyalogu güçlendirdiği
gibi göçmenlerin ve yabancı kökenlilerin toplumla bütünleşmesini kolaylaştırmaktadır.
Spor, ortak bir yere ait olma ve katılma hissini geliştirmektedir; bu sebeple göçmenlerin bütünleşmesi için
önemli bir araç olabilir. Bu bağlamda, spor alanları oluşturmak ve sporla ilgili etkinlikleri desteklemek,
göçmenler ile ev sahibi toplumun olumlu bir şekilde birlikte hareket etmesini sağlamak için önemlidir.
Komisyon, Avrupa Birliği’nin ve Üye Devletlerin politika, eylem ve programlarına sosyal katılım için bir
araç olan sporun gücünden daha fazla yararlanılabileceğine inanmaktadır. Bu, özellikle mahrumiyet
bölgelerinde, sporun iş imkânı oluşturma ile ekonomik gelişme ve canlandırmaya olan katkısını
içermektedir. Suiistimale açık grupların sosyal açıdan kaynaşmasına ve sosyal aidiyete katkıda bulunan ve
kar amacı gütmeyen etkinlikler, bütünün menfaatine sosyal hizmet olarak algılanabilir.
Sosyal koruma ve sosyal aidiyet için Açık Koordinasyon Yöntemi, sporu bir araç ve gösterge olarak ele
almaya devam edecektir. Çalışmalar, seminerler, konferanslar, politika önerileri ve eylem planları spora
erişimi ve/veya sosyal spor yapılarına ait olmayı sosyal dışlama analizleri için kilit bir öğe olarak
değerlendirecektir.
23-24 Nisan 2010 tarihleri arasında Avrupa Parlamentosu himayesinde Viyana’da düzenlenecek olan
"Invitation to the International Development through Football 2010" organizasyona katılarak,
Çanakkale’de planlanan Kampanya, Sergi ve Çalıştaya hazırlık yapılacak, materyal temin edilecektir.
Çanakkale’de gerçekleştirilecek
organizasyona FARE merkezinden bir uzman katılacak, öngörülen
programda;
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· Viyana’dan Kurt Wachter FARE’nin etkinliklerinden, konunun sosyal boyutundan ve Avrupa Birliği,
FİFA ve UEFA ile gerçekleştirilmiş ortak projelerden derlenen video ve slayt gösterisi eşliğinde iki
Konferans ve panele katılacak, deneyimlerini sunacaktır.
· Türkiye’de genel durumun bir perspektifinini FATAB Başkanı Yrd. Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu
sunacak, olaylı "Bursa spor – Diyarbakır spor" karşılaşmalarında vaka analizinde bulunacak,
· UEFA-TFF Grassroots Projesi Çanakkale İl Koordinatörü, Bed. Eğt. Öğr. Ercan Şenol,
· Futbolda Irkçılık ve Ayrımcılığın Felsefi Boyutları konusunda Prof. Dr. A.Kadir ÇÜÇEN
· Futboldaki ayrımcılık konusunun makalesine konu edinmiş olan Prof. Dr. Toktamış Ateş,
· Eurosport kanalının Türkiye Temsilcisi, Spor Gazetecisi Bağış Erten,
· Spor Gazetecisi ve TRT1-Telelig spor programı yorumcusu Zeki ÇOL
· Spor Sosyolojisi alanında akademisyen Yrd. Doç. Dr. Ahmet TALİMCİLER
· Eski milli Futbolcu, Teknik Direktör ve NTV Spor Yorumcusu Rıdvan DİLMEN
· Eski milli Futbolcu, Teknik Direktör Bülent UYGUN
Organizasyonda "FUTBOLDA TAŞKIN TARAFTAR DAVRANIŞLARININ SOSYOLOJİK
ANALİZİ" konulu bir Çalıştay öngörülmüştür. Böylelikle de programda farklı perspektiflerin ilk kez
tartışılması hedeflenmiştir. Organizasyon, mahalli basın tarafından gözlemlenecek olup, yerel TV Kanalı
TON TV tarafından da takip edilecektir. Ulusal TV Kanalları ve Haber Ajanslarına bilgilendirmelerde
bulunulacak, Eurosport Kanalının da programla ilgileneceği öngörülmektedir.
FARE ve FairPlay –VIDC ile birlikte Türkiye’de ilk kez planlanan bu aktiviteye ev sahipliği FATAB ve
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Futbolda Aktif Taraftarlar Topluluğu (ÇOMU-FATT) tarafından
yapılacak olup, FARE-FATAB birlikteliğine zemin hazırlanacaktır. FARE’nin Türkiye partnerliğini
hedefleyen FATAB, etkinlik aracılığı ile kendini Türkiye ve Avrupa kamuoyuna tanıtacak ve yeni işbirliği,
yeni çalışma ortaklarıyla kendisine sağlam zemin edinecektir.
FARE web sayfasının Doğu Avrupa Kalkınma (http://www.farenet.org/default.asp?intPageID=271)
bölümünde öncelikle Türkiye adına yer almak, daha sonra da FARE içerisinde daha fazla etkinlik elde
etmek. Türkiye genelinde medyada tanınmak, ileri vadede Irkçılık, ayrımcılık ve Aşağılama durumlarında
interaktif web sistemi kurarak, bahsi geçen olumsuzluklara uğrayanların müracaat edebileceği bir sosyal ağ
kurmak.
Ulaşılmak istenilen hedef; mağdurların sesini duyurabilecek, kamuoyu oluşturabilecek güce ulaşmak,
görünürlük ve tanınırlık, bilinirliğe ulaşmak, yayınlar yapmak ve arşiv oluşturmak vb. gibi hedeflere
ulaşabilmek, kamu otoritelerince dikkate alınmak, Sportif erdemin (Empati yeteneği, Centilmenlik, Fair Play
duygularının geliştirilerek yerleştirilmesi) geliştirilmesinde aktif olmak ve Spor Kültürüne katkılar sumaktır.
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