Kde ju môžete vidieť?
Tu môžete navštíviť výstavu najbližšie:

Hostiť výstavu môžete aj Vy!
Výstava „Proti pravidlám – lesbičky a gayovia v športe“ je putovnou
výstavou. Môžete si ju prenajať a zobraziť sami, a to zadarmo. Stačí, ak
uhradiíte náklady na dopravu. Výstava je v súčasnej dobe k dispozícii v
nasledujúcich jazykoch: nemecký, anglický, slovinský, poľský, slovenský,
maďarský, … a iné jazyky budú čoskoro nasledovať!
Pre ďalšie informácie kontaktujte: exhibition@eglsf.info
www.eglsf.info/exhibition
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 Proti pravidlám
lesbičky a gayovia
v športe
Putovná výstava, ktorú pripravila European
Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF)

The action is partly funded by the European Commission (DG Justice) under the F undamental Rights
and Citizenship Programme.

Postavme homofóbiu
a rasizmus do offsidu!

Proti diskriminácii – Šport
pre všetkých

Od roku 2009 niekoľko organizácií z viacerých európskych spolupracuje
na projekte Football for Equality (Futbalom za rovnosť), ktorý je financovaný
Európskou komisiou v rámci programu „Základné práva a občianstvo“. V júni
2011 začala druhá časť projektu, ktorá kladie dôraz na podporu futbalu bez
homofóbie, rasizmu a etnickej diskriminácie, ale tentokrát so špecifickým
zameraním na strednú a východnú Európu. Po prvýkrát vôbec sa Európske
gay a lesbické športové majstrovstvá (EuroGames) konajú vo východnej
Európe, a to v Budapešti. Takisto Majstrovstvá Európy vo futbale 2012 boli
organizované v Poľsku a na Ukrajine. To sú len dve z podujatí, na ktoré je
zameraný projekt „Football for Equality – Tackling Homophobia and Racism
with a focus on Central and Eastern Europe“(Futbalom za rovnosť – Boj proti
homofóbii a rasizmu so zameraním na strednú a východnú Európe). Cieľom
projektu je zvýšiť povedomie prostredníctvom podujatí ako je táto výstava.
Okrem toho vystupujú do popredia témy ako: výmena know-how a odovzdávanie znalostí a skúseností medzi aktivistickými skupinami v strednej a
východnej Európe a medzi LGBT (lesbické, gay a transsexuálne) skupinami,
migrantmi a etnickými komunitami.
Projekt Football for Equality je vedený mimovládnou organizáciou
FairPlay-VIDC (Rakúsko) v spolupráci so skúsenými mimovládnymi organizáciami a športovými organizáciami vrátane EGSLF, talianskej federácie
športu pre všetkých – UISP, fanúšikovskej organizácie Football Supporters
Europe (FSE), OZ Ľudia proti rasizmu (Slovensko) a SPOLINT zo Slovinska.
Pre viac informácií navštívte: www.footballforequality.org

O výstave
Účinkovanie ľudí homosexuálnej orientácie v športe je stále tabuizovanou témou, ktorá je obvykle len šepkaná poza chrbty ľudí, ale len zriedka
diskutovaná otvorene. Je možné konštatovať, že v súčasnosti je len málo
takých oblastí spoločenských vzťahov, kde by bolo zastúpenie homosexuálov vnímané viac abnormálne, ako je tomu v športe.
Aj keď sa postoje spoločnosti k téme sexuality zmenili, stále pretrváva
dojem, že šport a homosexualita by nemali byť miešané dokopy. Gayovia a
lesbičky sú v športe stále do značnej miery ignorovaní, resp. otvorene odmietaní. Našťastie, situácia sa pomaly mení k lepšiemu. Rôzne sféry vývoja
spoločenského života ako napr. skutočnosť, že šport sa stáva činnosťou
voľného času ľudí a nie je vyhradený len pre vrcholových športovcov,
emancipácia žien, vznik LGBT hnutia a pod., začínajú mať vplyv na šport,
čo má za následok, že homosexualita už ani v športe nebude môcť byť
úplne zmetená pod koberec.
Výstava „Proti pravidlám – lesbičky a gayovia v športe“ má za cieľ
pomôcť odstrániť tabu pokiaľ ide o homosexualitu v športe a upozorniť na
rôzne formy diskriminácie sexuálnych menšín v športe. Ďalším z cieľov je
aj ukázať, že šport ponúka gayom a lesbám šancu žiť svoj život s úplnou
sebadôverou.
Nemecký originál výstavy bol organizovaný Centrom gay histórie v Kolíne
nad Rýnom, klubom SC Janus a ďalšími, a neskôr (v roku 2009) bol aktualizovaný federáciou EGLSF a preložený do angličtiny. Ako súčasť projektu
Football for Equality bola výstava aktualizovaná a preložená do slovinského, poľského, talianskeho a slovenského jazyka a bola a bude uvedená
v siedmych európskych mestách.

