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Helaas komt racisme en discriminatie ook voor in sport. Hoewel sport 
mensen samen brengt, het is waarschijnlijk dat wanneer er racisme en 
discriminatie is in de samenleving, het ook zal voorkomen in sport. 

Voetbal is een sport die zeer toegankelijk is en een spel voor iedereen, 
ongeacht culturele achtergronden. Maar het betekent ook dat wat we 
zien gebeuren in het voetbal vaak een weerspiegeling is van wat er 
gebeurt in de samenleving. 

Helaas is er ook racisme en discriminatie in voetbalstadions. Een 
voorbeeld hiervan waar je waarschijnlijk nooit over na hebt gedacht, 
zijn liedjes die gezongen worden in stadions. Deze liedjes worden 
ook wel spreekkoren genoemd. Spreekkoren zijn dingen die voor 
langere tijd gezongen of geroepen worden. Het zingen of roepen van 
spreekkoren in voetbalstadions wordt vaak gezien als iets wat bij sport 
hoort. Maar onbedoeld kan het kwetsend zijn voor anderen. 

PART II - ‘ RACISME EN DISCRIMINATIE 
IN DE SPORT’

Het kabinet en voetbalbond KNVB hebben 
een groot plan gemaakt om racisme en 
discriminatie in het voetbal tegen te gaan. Het 
plan heet Ons voetbal is van iedereen.

www.youtube.com/watch?v=bLlXmua4wK0

‘Racisme? Dan voetballen we niet! Het Nederlands betaald voetbal 
kwam eind 2019 met een gezamenlijk statement tegen racisme.  
Met de boodschap "Racisme? Dan voetballen we niet!" lieten clubs uit 
de Eredivisie en Coöperatie Eerste Divisie - Keuken Kampioen Divisie 
hun afkeer horen tegen discriminatie en kwetsende spreekkoren op 
de tribunes. De actie leverde veel aandacht op, zowel nationaal als 
internationaal.’

www.youtube.com/watch?v=l7LTdzPUQKQ

Opdracht/ discussie:
Bespreek wat coaches, teamgenoten 
en fans kunnen doen tegen racisme op 
voetbalvelden. Je zou kunnen verwijzen 
naar de 'three-step procedure' dat wordt 
gebruikt in het professioneel voetbal. 
Deze procedure geeft de scheidsrechter 
de mogelijkheid om een wedstrijd stil 
te leggen als er een incident plaatsvindt 
omtrent racisme. Er zijn straffen die 
opgelegd kunnen worden voor racistisch 
gedrag, aangezien er geen plaats is voor 
racisme in voetbal, noch in de maatschappij.




