SOCIALE CHARTER VAN DE KBVB

Niemand kan tegenwoordig nog ontkennen dat het voetbal een belangrijke sociale rol speelt in onze
samenleving. De KBVB engageert zich dan ook voor talrijke acties en initiatieven op sociaal gebied. Niet
alleen omdat wij ervan overtuigd zijn dat meer verdraagzaamheid op en rond het veld het voetbal in het
algemeen ten goede komt, maar ook omdat wij ervan doordrongen zijn dat iedere mens recht heeft op
plezier, op ontspanning en om dankzij het voetbal samen met zijn medemensen te leven en te beleven.
De Europese Overheid, FARE en in België het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding en de Stichting Samen Kleurrijk Sporten ontwikkelen tal van initiatieven en projecten
om het racisme uit het voetbal te bannen, sociale integratie via het voetbal te bevorderen en het voetbal
toegankelijker te maken voor iedereen.
In november 2002 ontwikkelden wij in samenwerking met Stad Genk, Racing Genk, het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en de Stichting Samen Kleurrijk Sporten reeds een actie
tegen racisme, waarvan wij vanuit het Genkse achteraf vernamen dat de actie een serieuze impact had
binnen de multiculturele stad Genk.
Daarna lanceerden wij in februari 2003 opnieuw met het Centrum en de Stichting een poster van onze
Nationale Ploeg Futsal onder het motto "Samen Kleurrijk Sporten - Carte Rouge au Racisme". Deze poster
werd verspreid onder alle Futsalclubs in België en via de Futsalclubs van 1ste Nationale onder hun
jeugdige supporters.
En nu lanceert de KBVB, opnieuw in samenwerking met dezelfde 2 partners, het Sociaal Charter van de
KBVB en haar Nationale Ploegen.
SOCIAAL CHARTER VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE VOETBALBOND








De KBVB promoot voetbal als middel om mensen - mannen en vrouwen - van alle culturen en
kleuren samen te brengen en om aan een betere toekomst te bouwen. Voetbal is er voor
iedereen.
De KBVB sluit niemand uit en verbiedt alle vormen van discriminatie op basis van geslacht, ras,
nationaliteit, godsdienst en handicap.
De KBVB roept alle voetbalsupporters op tot het gebruik van positieve waarden: fair-play, passie
en ambiance.
De KBVB ziet in voetbal een middel tot verbetering van het algemeen welzijn, verdraagzaamheid
en sociale integratie.
De KBVB steunt het tienpuntenplan tegen racisme van de UEFA: Unite Against Racism!
De KBVB verleent zijn medewerking aan diverse hulpprogramma's op het gebied van welzijnszorg
in België en internationale ontwikkelingssamenwerking.

Alle Belgische nationale ploegen onderschrijven het Sociaal Charter. De KBVB en onze Rode Duivels
roepen alle clubs, spelers en fans op om hun voorbeeld op te volgen.
Het Sociale Charter kwam tot stand in samenwerking met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en
Racismebestrijding en de Stichting Samen Kleurrijk Sporten.

