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Pro League stelt handleiding discriminerende en kwetsende spreekkoren en
uitlatingen voor
Brussel, 13 november 2019 - De Pro League stelde vandaag haar handleiding inzake discriminerende en
kwetsende spreekkoren en uitlatingen voor op een druk bijgewoond seminarie. De handleiding, die clubs zal
helpen om het actieplan inzake spreekkoren praktisch vorm te geven, zet in op preventie, maar ook
sanctionering. "We willen het bewustzijn creëren dat discriminatie geen plaats heeft in onze stadions", zegt
co-auteur en woordvoerder Stijn Van Bever.
De voorbije weken staken discriminerende en racistische incidenten opnieuw pijnlijk de kop op, zowel in
binnen- en buitenland, met de oerwoudgeluiden richting Romelu Lukaku of de nazigroet die een Mechelse
supporter bracht aan Sporting Charleroi-speler Marco Ilaimaharitra. De publicatie van de handleiding werd
echter niet gestuurd door deze gebeurtenissen. De Pro League werkte immers anderhalf jaar aan de
handleiding, in overleg met expertenorganisaties, overheden, de clubs en bevoegde bondsinstanties.
Een veelvoud aan richtlijnen moet voetbalclubs helpen om racisme en discriminatie te weren uit de
voetbalstadions. De handleiding is gebaseerd op drie pijlers; "Enerzijds komt het de clubs toe om duidelijk te
maken dat spreekkoren geen plaats hebben in en rond het stadion, of meer algemeen op de club", stelt de
woordvoerder van de Pro League. "Als er toch nog racistische of discriminerende uitlatingen plaatsvinden,
moeten de supporters worden geïdentificeerd en gesanctioneerd. Voetbalsupporters die zich schuldig maken
aan dergelijke inbreuken zullen standaard een stadionverbod van twee jaar krijgen. Pas na het volgen van een
cursus zullen ze mogen terugkeren in de tribune. “
Voor deze vormingen werd inspiratie gehaald over de landsgrenzen, onder meer bij het Nederlandse
Feyenoord, waar Joodse supporters zich niet langer welkom voelden in De Kuip, omdat medefans voornamelijk
in de topper tegen Ajax regelmatig anti-joodse gezangen lanceerden. De Rotterdamse club zette daarom een
samenwerking op met het Anne Frank-huis. De Pro League zal samen met diverse partners gelijkaardige
workshops op touw zetten om supporters die een stadionverbod opgelegd kregen opnieuw te reïntegreren in
de tribunes. "Net als Feyenoord moet het de bedoeling zijn dat we supporters een spiegel voorhouden om ze te
confronteren met hun gedrag. Elk incident is er één te veel. De impact op de spelers is enorm. En dan zwijgen
we nog over de impact die deze uitlatingen hebben op medesupporters in de tribune of de ballenjongens aan
de rand van het veld."
Tijdens het slotpanel van het druk bijgewoonde seminarie, brachten (ex-)spelers Mo Messoudi, Kassandra
Missipo, Mbo Mpenza en Joachim Mununga confronterende getuigenissen over de spreekkoren waar zij als
spelers het slachtoffer van werden “Tot vandaag valt het me moeilijk om te praten over wat ik ooit te verduren
kreeg”, verklaarden verschillende spelers. Ook riepen ze alle partijen op om procedures uit te werken en het
initiatief niet bij de spelers te leggen.
Pierre François, CEO van de Pro League, verbond zich er toe de strijd verder te zullen voeren. “We hebben het
voorbije jaar stappen gezet. Vandaag zijn we op een punt beland waarop we de aanbevelingen moeten
ontplooien tot concrete acties. Het publiek, maar ook de spelers hebben het gehad met het racisme en de

homofobie die bepaalde wedstrijden besmeuren. Het is nu de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen,
Pro League, KBVB, clubs om het anti-racismeplan in de praktijk uit te werken op het terrein. Geen speler of
supporter zou nog getroffen mogen worden door het wangedrag van enkelingen.”
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Over de Pro League:
De Pro League groepeert de 24 professionele voetbalclubs in België en beheert de kampioenschappen 1A (Jupiler Pro
League) en 1B (Proximus League). Ze organiseert ook de Supercup waarin telkens bij het begin van het seizoen de
landskampioen het opneemt tegen de bekerwinnaar. In opdracht van de KBVB staat de Pro League in voor de Beker van
België (Croky Cup) vanaf de 1/16e finales. Daarnaast organiseert ze ook nog de Pro League Cup U21 en vanaf het seizoen
2018-2019 het enige EA-FIFA e-sport kampioenschap op PlayStation.
De Pro League wil een sterke en dynamische liga zijn met een efficiënt beslissingsproces, uitgevoerd door een team
onafhankelijk maar ten dienste is van de clubs. Het management werkt onder de controle van alle clubs verzameld in de
Algemene Vergadering of volgens de richtlijnen van hun vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur.
Op het nationale niveau overlegt de Pro League met de KBVB en vaardigt vertegenwoordigers af in tal van organen en
comités van de Voetbalbond. Ook op regionaal vlak stemt de Pro League af met de beide vleugels van het amateurvoetbal:
Voetbal Vlaanderen en ACFF. De Pro League is daarnaast de vertegenwoordiger van de werkgevers binnen het Paritair
Comité Sport waar de collectieve sectoriële overeenkomsten worden afgesloten. Internationaal laat de Pro League haar
stem horen via de European Leagues of het World League Forum waar ze lid van is.
De Pro League is zich bewust van de impact van het profvoetbal en van haar maatschappelijke functie. Ze verdedigt de
opleidingsclubs niet enkel omdat dat de sleutel tot sportief succes vormt - zoals de recente derde plaats van de Rode Duivels
op het WK nog bewees -, maar ook omdat de opleiding van jongeren een essentieel onderdeel is van de sociale impact van
de profclubs. Om een beter inzicht te krijgen in de economische en sociale impact van de Pro League, werd er een studie
uitgevoerd door Deloitte waarvan het rapport op 4 juni 2018 werd gepresenteerd en dat hier (in het Engels) kan
geraadpleegd worden.

