
 
 

Jelen sajtóközlemény tartalma kizárólag a szerző nézeteit tükrözi, és a tartalomért a teljes felelősséget ő viseli. Az Európa i 
Bizottság semmilyen a jelen közleményben tartalmazott információk esetleges felhasználásából eredő felelősséget nem 
vállal.  

A DIALECT azt jelenti: A futball MINDENKIÉ 
 
 Az Oltalom Sportegyesület (OSE) “A futball MINDENKIÉ: tegyük a szélsőséges diskurzusokat           
tárgytalanná” központi üzenetével folytatja azon sport-tevékenységek támogatását, melyek 

hozzájárulhatnak egy kívánt 
társadalmi szintű változáshoz 
és a hátrányból indulók 
megerősítéséhez. A projekt a 
futball és a futball3 módszerét 
használja az intoleranciával és 
az idegengyűlölettel való 
megküzdés és az emberi jogok 
előmozdítása céljából.  

A DIALECT projekt keretében 
végzett kutatás, melyet a 
Görög Társadalomtudományi 
Kutatási Központ (EKKE) 
vezetett, tapasztalata szerint 
mind a négy résztvevő 
országban – Görögországban, 

Olaszországban, Magyarországon és Szerbiában – jelen van a társadalmi és politikai 
megosztottság; ami sajnálatosan kedvez a diszkriminatív attitűdök kialakulásának. Nyilvánvaló, 
ahogy erre a kutatás is rámutatott, hogy a kedvezőtlen társadalmi és gazdasági folyamatok 
(általános gazdasági válság, a korábbinál nagyobb népességmozgás) felerősítik a szélsőséges 
válaszokat, többek között legitimizálva a társadalmi kirekesztést. Egy olyan társadalmi 
légkörben, ahol hétköznapivá válik az idegengyűlölet és a rasszizmus, ott a futball különösen 
nagy szerepet vállalhat a rasszista és xenofób esetek megelőzése és kiiktatása terén. A DIALECT 
projekt arra irányul, hogy a futball befogadó közösséget jelentsen, hovatartozástól és 
futballtudástól függetlenül nyújtva alternatívát a foci iránt fogékony fiataloknak. 

A fent hivatkozott kutatás nyomán, a futball jótékony hatása akkor aknázható ki a legjobban, ha 
az érintettek – a fiatalok és szüleik, a civil szervezetek és a helyi sportszakemberek valamint az 
ügy iránt elkötelezett neves focisták – részvételével hatékony együttműködés valósul meg.  

Az OSE, mint a projekt magyar partnerszervezete, évek óta azon dolgozik, hogy hátrányos 
helyzetű felnőtteknek és gyerekeknek tegye teljesebbé az életét a futball segítségével. Az 
Egyesület DIALECT projektben való részétele ennek a munkának a folytatása; egy olyan futball 
támogatása, ami az ellenfél tiszteletén és a játék szeretetén alapul. Rákos András az Oltalom SE 
elnöke szerint „a mi futballunk nem a győzelemről, hanem az élményről szól, mi a játék öröméért 
játszunk, és azért, hogy a fiatalok a pályáról kilépve, a mindennapjaikba is magukkal vigyék az 
együttműködésre törekvő közösség szellemiségét.”  
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A DIALECT programban jelenleg a 
kutatási tapasztalatokat is 
integráló futball3 módszertani 
kézikönyv megalkotása folyik, 
amelyet a fiatalok, szakemberek és 
edzők készségfejlesztésében 
fognak először használni a 
megvalósításban résztvevő 
szervezetek. A projektvállalások 
között szerepel továbbá, hogy a 
négy országban 500 fiatal 
ismerkedik meg a fair play foci 
elméleti és gyakorlati oldalával; 
előrevetítve egy olyan világ képét, 
ahol lányok és fiúk, kicsik és 
nagyok, származástól függetlenül egyenlő esélyekkel együtt focizhatnak.  

A DIALECT projekt az Európai Unió Jogok, Egyenlőség és Állampolgárság Programja (2014-
2020) társfinanszírozásában valósul meg. Görögországban az ActionAid Hellas és a Görög 
Társadalomtudományi Kutatási Központ (National Centre of Social Research – EKKE) hajtja 
végre, Olaszországban az ActionAid Italy, Magyarországon az Oltalom Sportegyesület, 
Szerbiában a Football Friends, együttműködésben a németországi Streetfootballworld-del, és a 
görögországi Melissa Network-kel.  Tudjon meg többet itt: www.dialectproject.eu  

http://www.dialectproject.eu/

