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FARE Akció Hetek

2017. október 16.

A Mahatma Gandhi Emberi Jogi Szervezetés a Vajda Péter
Ének-zenei Általános és Sportiskola a FARE Akció Hetek (2017. október 5-19.)
keretében football tornát szerveztek, amelyre 2017 október 16-án került sor a
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolában. A program 14.00 órakor kezdõdött
és 8 budapesti általános iskola diákjai vettek részt benne. A felnõttek meccseire
16.00 óra után került sor. Az eseményt egy kerekasztalbeszélgetés zárta,
amelyen 5 különbözõ Budapest sportklub képviselõi vettek részt, hogy megvitassák
milyen módon lehet küzdeni a diszkrimináció és rasszizmus ellen
a sportokban.

Az esemény elsõdleges
célja a magyar társadalomban élõ kisebbségekre való figyelem felkeltés volt,
valamint a diákok tolerancia szintjének emelése. Az esemény során a magyar
diákok futball meccseken mérték össze tudásukat az itt élõ kisebbségekkel.
Együttmûködtek, megpróbálták a közös célt elérni, nem volt helye a
diszkriminációnak vagy gyûlöletnek. 16.00 órától 3 felnõtt csapat mérkõzött meg
egymással. Az egyik csapat a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
tanáraiból állt, míg a másik kettõ (Artemis és AfricanStars) Magyarországon élõ
különbözõ nemzetiségû menekültekbõl áll. Minden meccs barátságos légkörben
zajlott és kézfogással zárult. Ezen az eseményen a futball volt a közvetítõ a kulturális különbségek, kommunikációs
nehézségek leküzdésében, és a különbözõ kisebbségek magyar társadalomba történõ
integrációjában. Az esemény sikeréhez hozzájárult még a nagyon jó idõjárás is.

A FARE (Football People
Against Racism in Europe) Akció Hetek minden év októberében kerülnek
megrendezésre és két hétig tartanak. Az esemény célja, hogy egyesítse a szurkolókat,
klubokat, az Európában a diszkrimináció által érintett etnikai kisebbségeket és
közösségeket. Cél, hogy az erõfeszítéseknek köszönhetõen a diszkrimináció a
múlté legyen. A FootballPeople (Futball Népek) hetek kihívást jelent a
diszkrimináció minden formája ellen, ösztönzi az integráció értékeinek
megismerését a fiatalok körében és ünnepli az elért eredményeket, amelyek a
futballt mindenki számára elérhetõvé teszi, függetlenül attól, hogy kik, honnan
jöttek és milyen vallásuak.

A FARE Hetek
eseményeirõl készített videó megnézhetõ: ITT
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http://www.gandhi.hu
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FARE Action Weeks, 16th of October 2017

Mahatma Gandhi Human Rights Organization and Vajda
Péter Musical Primary and Sportschool have organized a football tournament in
the framework of #FootballPeople Action Weeks which last from the 5th of
October until the 19th of October 2017. The tournament took place in
Vajda Péter Musical Primary and Sportschool on 16th of October. The
program started at 14:00 with a football tournament for children of 8 different
primary schools in Budapest and it continued with a football tournament for
adults starting at 16:00. The event finished with a roundtable meeting for
representatives of 5 different sport clubs in Budapest who aim to combat
discrimination and racism in sports.

The main goal of the
event was to raise awareness about the minorities living in Hungarian society
and increase the level of tolerance among students. During our event, Hungarian
pupils were competing in football matches with children from various minorities
living in Hungary. They were cooperating, trying to achieve a common goal with
no room left for discrimination or hatred. Three teams of adults took part in
the football tournament at 16:00. One team consisted of sport teachers of Vajda
Péter Musical Primary and
Sportschool and the other two teams (Artemis and African Stars)
consisted of migrants of different nationalities currently living in Hungary.
All the matches happened in a very friendly atmosphere and ended with amicable
handshakes from all parts. In this event, football was used as a tool for
overcoming cultural differences, communication difficulties and for integrating
different minorities into the Hungarian society. The success of the event was completed
with an outstading weather.

FARE Action Weeks are organized every year in October by FARE (Football
People Against Racism in Europe) and they last for 2 weeks. This event aims to
unite supporters, clubs, ethnic minorities and communities affected by discrimination in Europe in an effort to make
discrimination a thing of the past. The Football People weeks
challenge all forms of discrimination, promote integration values amongst youth
and celebrate the input of all individuals that strive to make football a game
for all, regardless of who we are, where we are from and what our beliefs are.

Watch the video about FARE Action Weeks HERE.
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For more photos click HERE .
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