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»SAFE ZONE. Krepitev vloge športnih trenerjev in vaditeljev za preprečevanje
radikalizacije in nasilnega ekstremizma mladih« je projekt, ki ga financira Sklad za
notranjo varnost – policija, Generalni direktorat za notranje zadeve, Evropska
komisija. Projektne dejavnosti je izvedel konzorcij sedmih partnerjev iz štirih evropskih
držav – Nemčije, Italije, Portugalske in Slovenije – med januarjem 2020 in marcem 2022.

Ta knjižica predstavlja glavne izkušnje, pridobljene v projektnih dejavnostih – nacionalnih
in transnacionalnih seminarjih za izmenjavo izkušenj, srečanjih več organov, delavnicah za
usposabljanje, ciljnih skupinah – ki vključujejo različne akterje, od športnih trenerjev in
vodij, do športnikov, raziskovalcev, pedagogov za mladino, socialnih delavcev in
psihologov. Nekatere pridobljene izkušnje so specifične za posamezno državo, mnoge pa
so skupne vsem sodelujočim državam in tukaj so na voljo najpomembnejše. 

Če želite izvedeti več o rezultatih in učinkih projekta, obiščite spletno mesto 
projekta SAFE ZONE: 

https://www.safezoneproject.eu/
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Ena od najpomembnejših izkušenj na področju razmišljanja o preprečevanju negativnega
vedenja v športnem okolju je, da je treba v otroškem in mladinskem športu nujno
preusmeriti pozornost z uspešnosti na vzgojo. Treba je razviti skupno kulturo športa kot
pedagoškega orodja in močnega sredstva za vključevanje. 

Nekateri športni vodje, ki so sodelovali v ciljnih skupinah, so navedli, da cenijo vzgojno
dimenzijo športa, vendar jo s težavo spodbujajo, saj so športni trenerji večinoma usmerjeni
v izboljšanje uspešnosti, manj pa v vzgojno dimenzijo. Nasprotno pa so poudarili nekateri
športni vodje, ki se zavedajo, da so pogosto sami odgovorni za pritisk na rezultate, ki ga
občutijo trenerji, in da bi se trenerji otrok in mladostnikov lahko osredotočili na vzgojno
dimenzijo, mora biti vodstvo sposobno ustvariti takšno kulturo znotraj organizacije. 

Športni trenerji, ki so sodelovali na srečanjih več organov, so navedli, da bi se želeli bolj
osredotočiti na vzgojo kot na uspešnost, vendar ne občutijo tega stališča pri športnih
vodjih, zato so obravnavali potrebo po ozaveščanju in usposabljanju športnih vodij, da
bodo bolj naklonjeni osredotočenju na vzgojno vlogo otroškega in mladinskega športa (saj
je večina razpoložljivih usposabljanj in posredovanj osredotočena na trenerja). 

Predlagali so tudi zakonske spremembe, ki bi uvedle obvezna potrdila za športne vodje o
temah, povezanih z vlogo športa pri vzgoji za vrednote, družbene veščine in človekove
pravice. 

Če povzamemo, da bi preusmerili pozornost z uspešnosti na vzgojo, potrebujemo pristop od
zgoraj navzdol in od spodaj navzgor.

 

1. Preusmeritev pozornosti v otroškem in
mladinskem športu z uspešnosti na vzgojo
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Šport se prepogosto dojema dopolnilna dejavnost in ne kot prednostna naloga za razvoj
otrok in najstnikov. Šolski sistemi so v tem smislu pomanjkljivo opremljeni, zato ekonomsko
težo športne vadbe prepuščajo družinam. Posledično je veliko otrok in najstnikov, ki
pripadajo najbolj marginaliziranim družbenim skupinam, tudi izključenih iz športa, s čimer se
krepi izpostavljenost teh otrok nevarnostim, povezanim z izolacijo. 

Šport otrokom in mladostnikom ponuja priložnosti za razvoj, ne le fizični, temveč tudi
duševni in družbeni, s preizkušanjem novih oblik odnosov in sodelovanja. Občutek
pripadnosti eni ali več družbenim skupinam je osnovna psihološka potreba človeka. Prvine
skupin si delijo izkušnje, zanimanja, vrednote, načela, tradicije in/ali norme, ki omogočajo
organizacijo medosebnih odnosov in družbenih vlog znotraj skupine. V tem smislu
socializacija skozi šport spodbuja splošno vključevanje otrok in mladostnikov znotraj
družbe, s tem pa se spodbuja tudi socialna vključenost. 

Skozi šport se lahko otroci in mladi poučijo o individualni in kolektivni odgovornosti, trenerji
pa lahko ustvarjajo trenutke, ki v praksi izkazujejo pomembnost spoštovanja drugih ljudi in
tudi drugih temeljnih vrednot individualnih ali skupinskih športnih disciplin. V okviru športa
imajo trenerji privilegirano priložnost razbijati tabuje z mladimi, odpirati prostor za razprave
o družbeno pomembnih temah, spodbujati razpravljanje in tudi pokazati svojo
pripravljenost, da se o njih pogovorijo individualno.

 

2. Prehod od dojemanja športa kot dopolnilne
dejavnosti k prepoznavanju športa kot
prednostne naloge za razvoj otrok in najstnikov. 
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Šport ima lahko ključno vlogo na področju vzgoje, saj spodbuja družbene in osebne
vrednote, kot so moštveni duh, disciplina, vztrajnost in poštena igra, ter je platforma za
opolnomočenje ljudi in povečanje socialnega kapitala družbe (Kirkeby, 2013). 

Neformalno izobraževanje v zadnjih desetletjih pridobiva pomen na področju vzgoje in
izobraževanja v Evropi zaradi svoje učinkovitosti pri razvijanju veščin na več področjih
življenja, kot so človekove pravice, socialna vključenost in diskriminacija, kulturna
raznolikost in reševanje konfliktov. 

Šport lahko preprosto postane učna skupnost za zgoraj omenjena področja življenja, ob
čemer kombinacija športa in neformalnih metodologij zagotavlja priložnost za »učenje prek
dejavnosti, ki so nadvse prijetne, zelo čustvene in osnovane na dejavnem sodelovanju in
vključenosti« (Foldi, 2013).

3. Moč neformalne vzgoje pri športnem treningu
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V različnih vključenih državah že obstaja veliko oblik preprečevanja radikalizacije, vendar
pa ni nacionalnega strateškega načrta ali posebnega programa za preprečevanje
radikalizacije. Kljub temu še vedno obstaja potreba po prenosu znanja, saj so se
prizadevanja okrepila šele v zadnjih letih. 

Udeleženci so poudarili, da je v preprečevanje radikalizacije poleg športnih trenerjev
pomembno vključiti tudi druge športne akterje – športne vodje, športna društva in zveze.
Obstaja potreba po usklajevanju več organov ter prenosu znanja o teh postopkih in dobrih
praks.

Obravnavala se je tudi potreba po postopkih krepitve zmogljivosti, ki vključujejo vse
športne akterje, tudi družine. Glede pomena doseganja in vključevanja družin so nekateri
trenerji obravnavali vlogo družin pri odgovornosti za nasilje in hujskanje med tekmami,
ustvarjanju nasilja in dajanju negativnih zgledov pri upravičevanju nasilja svojih sinov in
hčera (»včasih vidite starše, ki žalijo druge otroke, ker so iz druge ekipe ali imajo drugačno
barvo kože ...«).

Poudarjen je bil tudi pomen vključitve vrednotenja in spremljanja takšnih pobud za krepitev
zmogljivosti. Obstajajo številni projekti, ki so bili razviti na lokalni ravni, vendar niso
ustrezno preskušeni, da bi dokazali učinkovitost in se še naprej izvajali na nacionalni ravni.

4. Potreba po nacionalnih strateških načrtih za
preprečevanje radikalizacije 
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Ena od večjih zaznanih težav je, da trenerji in vzgojitelji nimajo na voljo ustreznega
usposabljanja za odkrivanje radikalizacije v zgodnji fazi in jim primanjkuje znanja o tem,
kako ravnati, če radikalizacija že poteka. 

Zelo jih tudi skrbi, kako pristopiti k mladostniku, ki je na poti v radikalizacijo, in koga še
vključiti v proces deradikalizacije. Trenerji in športni delavci so se strinjali, da bi moralo biti
na voljo usposabljanje na to temo in da bi ga bilo treba vključiti v redno usposabljanje
trenerjev in športnih delavcev. 

Trenerji bi morali opazovati spremembe v vedenju mladostnikov in dovolj zgodaj odkriti
nenavadne spremembe, ki bi lahko kazale na radikalizacijo v teku. K mladostniku bi morali
pristopiti z empatijo in narediti vse, da ga ne izključijo iz skupine in športnega kluba. Če
težave ne morejo rešiti s pogovorom z mladostnikom, bi morali vključiti druge deležnike, kot
so starši, socialni delavci, psihologi in po potrebi policija. 

Športni delavci in trenerji bi morali pridobiti tudi licenco, da so moralni in etični vzgojitelji, ki
v športu spodbujajo dobre vrednote in ne nasilja. Zaželeno bi bilo, da bi trenerji, ki se
udeležujejo takšnih delavnic, prejeli nacionalno priznanje v obliki licenc ali potrdil.

Na vprašanje o primerih dobrih praks v svojih športnih okoljih so nekateri udeleženci
pojasnili zakonske ukrepe, sprejete za preprečevanje nasilja in radikalizacije ter za
spodbujanje etike v športu (npr. financiranje novih športnih objektov ali dejavnosti je
pogojeno z upoštevanjem teh pravil in norm ravnanja); medgeneracijske dogodke, kjer
imajo na primer starši možnost igrati vlogo sodnikov, da bi spodbujali empatijo z njimi ter
preprečili žalitve in druge oblike nasilja do njih.

Poudarjena je bila vloga univerzalnega jezika športa za socialno vključenost otrok iz
različnih kultur. Poudarjeno je bilo tudi, da je radikalizacija povezana s pomanjkanjem
usposabljanja o človekovih pravicah, da bi morala biti usposabljanje in vzgoja o človekovih
pravicah v središču športnih okvirov, da bi se omogočilo resnično preprečevanje
radikalizacije. 

5. Posebno usposabljanje in certificiranje za
preprečevanje radikalizacije skozi šport
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Če ne bomo tudi v športu vzgajali za človekove pravice in za spoštovanje razlik med ljudmi,
bo lažje prišlo do radikalizacije in nasilja. Po mnenju udeležencev bi bilo vlaganje v kulturo
spoštovanja človekovih pravic način za preprečevanje radikalizacije. Šole in družine imajo
v tem procesu vzgoje o človekovih pravicah pomembno vlogo, vendar imajo pri tem veliko
odgovornost tudi športni subjekti. 

Obravnavala se je tudi potreba po osredotočenju na spolno diskriminacijo v športu, saj je
to še en vir občutkov marginalizacije in socialne izključenosti, ki lahko vodijo v nasilje in
radikalizacijo. 

Po mnenju udeležencev je radikalizacija problem in bo v prihodnosti še večji problem zaradi
posledic, ki so jih omejitve zaradi covida-19 pustile pri mladih, zato sta vzgoja in
usposabljanje na tem področju zelo pomembna za zgodnje odkrivanje radikalizacije in
prizadevanja za njeno preprečevanje.

Če povzamemo, samo s temi splošnimi spremembami paradigme v otroškem in mladinskem
športu – z osredotočenostjo na vzgojo in ne na uspešnost – dajanje prednosti športu; s
profesionalizacijo in krepitvijo zmogljivosti športnih akterjev na področju človekovih pravic
– bo skozi šport mogoče preprečiti radikalizacijo in nasilje.

Če želite izvedeti več o rezultatih in učinkih projekta, obiščite spletno mesto projekta
SAFE ZONE: 

https://www.safezoneproject.eu/



The SAFE ZONE team represents a mix
of research centers, universities and
sports organizations in  Italy, Germany,
Portugal, and Slovenia.
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