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Беручи до уваги те, що проблеми проявів дискримінації на стадіонах продовжують знаходитися у 
центрі уваги міжнародних футбольних організацій ФІФА та УЄФА, а також світових і європейських 
інституцій, таких, як ООН, ЄС, ОБСЄ, Ради Європи; 

 
зважаючи на те, що події останнього року в Україні показали велику суспільну роль футболу, коли 

гравці, керівництва ФФУ та клубів, груп вболівальників і широкої громадськості об’єдналися навколо 
питання захисту вітчизни, її конституційного ладу та суспільної злагоди а також миру; 

 
визнаючи той факт, що у окупованому Кримському півострові зберігається значна частина 

футбольних ресурсів України, у тому числі і клуби та спільноти вболівальників;  
 
ми, учасники конференції «Футбол проти дискримінації, за єднання та мир», що відбулась 22 

вересня 2014 року у Києві у переддень щорічних акцій «Футбол проти расизму в Європі», закликаємо усі 
зацікавлені сторони: 

 
визнати цю позитивну суспільно-консолідуючу роль футбольної спільноти в Україні: футбол - це 

лідерство як на полі, так і за його межами. 
 
засуджувати усі прояви дискримінації у футболі, як одну з найгостріших суспільних проблем, 
 
продовжувати проведення регулярного моніторингу та правового врегулювання проявів 

дискримінації, нетерпимості та ксенофобії у сфері організації і проведення змагань з футболу, а також 
притягнення винних осіб до відповідальності;  

 
до консолідації зусиль всіх зацікавлених сторін, системи футболу та громадськості для 

збереження та забезпечення захисту команд, клубів та вболівальників у Автономній республіці Крим як 
невід’ємної частини футбольного ресурсу України; 

 
та у зв’язку з цим, головними завданнями визначити: 
 

-    запобігання та попередження проявів дискримінації у футболі, налагодження співробітництва з 
громадянським суспільством та адаптації міжнародних стандартів з урахуванням вимог законодавства та 
нормативно-правових актів ФІФА та УЄФА в сфері боротьби з дискримінацією, а також врахувати досвід 
провідних футбольних країн; 
 
- сприяння створенню аматорської футбольної Ліги з команд, до складу яких також входитимуть 
представники національних меншин, переміщених осіб та корінних народів під патронатом ФФУ та 
координацією Східно-Європейського Інституту Розвитку; 
 
- всебічна підтримка вболівальників та футбольної спільноти у їхніх прагненнях до суспільного 
єднання та миру.   

 
Прийнято голосуванням учасників за підсумками Конференції «Футбол проти дискримінації, за єднання 

та мир» у переддень щорічних акцій «Футбол проти расизму в Європі», 22 вересня 2014 року, м. Київ, 
Будинок футболу 

 
Організатори: Федерація футболу України та Східно-Європейький Інститут Розвитку 
 Партнери: ФІФА, УЄФА, ОФКУ «Прем’єр Ліги», ОФКУ «ПФЛ» та ФАРЄ   

                         
 
Партнери                 

                  


