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Kje?  
Naslednja razstava bo v:

Priredite razstavo sami! 
Razstava Proti pravilom – lezbijke in geji v športu je potujoča razsta-

va, ki jo lahko brezplačno najamete, plačati je treba le stroške transpor-
ta. Razstava je trenutno na voljo v nemščini, angleščini, slovenščini, 
poljščini, italijanščini, slovaščini in madžarsčini, v pripravi pa so tudi 
prevodi v druge jezike.

Dodatne informacije o razstavi: exhibition@eglsf.info
www.eglsf.info/exhibition/ 



Postavimo homofobijo in rasizem 
v prepovedani položaj!  

Od leta 2009 je več organizacij širom Evrope sodelovalo pri pro-
jektu Nogomet za enakost, ki ga financira Evropska komisija (generalni 
direktorat za pravosodje). Junija 2011 se je začel drugi del projekta, 
ki poudarja promocijo nogometa brez homofobije, rasizma in etnične 
diskriminacije, tokrat s poudarkom na srednji in vzhodni Evropi. Prvič 
v zgodovini potekajo Evropska gejevska in lezbična športna prvenstva 
(EuroGames) v vzhodni Evropi, in sicer v Budimpešti, Evropsko nogo-
metno prvenstvo EURO 2012 pa na Poljskem in v Ukrajini. To sta le dva 
dogodka, ki sta vključena v projekt Nogomet za enakost – soočanje s 
homofobijo in rasizmom v srednji in vzhodni Evropi. Poleg aktivnosti oza-
veščanja je v ospredju tudi izmenjava znanja in izkušenj med srednjo in 
vzhodno Evropo, med LGBT (lezbičnimi/gejevskimi/biseksualnimi/trans) 
skupnostmi ter migrantskimi in etničnimi skupinami.

Vodja projekta Nogomet za enakost je FairPlay-VIDC (Avstrija) 
sodelovanju z izkušenimi nevladnimi organizacijami, vključno z EGLSF, 
Italijanskim združenjem šport za vse UISP, Football Supporters Europe 
(FSE), People Against Racism (L‘UDIA, Slovaška) in SPOLINT iz Slovenije.

Za dodatne informacije obiščite: 
www.footballforequality.org

Proti diskriminaciji –  
Šport za  vsakogar  
O razstavi

Vprašanje gejev in lezbijk v športu je še vedno tabu tema, o kateri se 
običajno le šepeta za zaprtimi vrati, a se o njej le redko javno razpravlja. 
V družbi skoraj ni sfere, kjer se sodelovanje istospolno usmerjenih zdi 
bolj nenormalno, kot v športu. 

Čeprav se je odnos družbe do spolnosti spremenil, se predpostavka, 
da se homoseksualnost in šport ne ujemata, še vedno drži; homose-
ksualne športnike in športnice v športu še vedno pogosto ignorirajo 
ali celo odkrito zavračajo. Situacija pa se počasi le spreminja. Razni 
družbeni  razvoji, kot na primer dejstvo, da šport postaja bolj prostočasna 
dejavnost kot le fizični trening, ženska emancipacija ali pojav lezbičnih, 
gejevskih, biseksualnih in trans (LGBT) gibanj, postopoma vplivajo na 
šport. Iz tega sledi, da se homoseksualnosti ne sme več pometati pod 
preprogo.

Razstava Proti pravilom – lezbijke in geji v športu je namenjena 
odstranjevanju tabujev tematike homoseksualnosti in športa ter usmerja 
pozornost na različne načine diskriminacije spolnih manjšin v športu. 
Želi pa tudi prikazati, da šport LGBT osebam lahko nudi priložnost živeti 
samozavestno življenje.

Nemški original razstave sta med drugim organizirala SC Janus, Cen-
trum Schwule Geschichte (Center za homoseksualno zgodovino) iz Kölna, 
leta 2009 pa jo je EGLSF aktualiziral in prevedel v angleščino, v sklopu 
projekta Nogomet za enakost leta 2012 pa še v slovenščino, poljščino, 
italijanščino in slovaščino. Razstava bo gostovala v sedmih evropskih 
mestih. Prevod razstave v slovenščino so prevzeli institut Spolint, Društvo 
DIH in Out in Slovenija.


