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Sekcja Praw Człowieka w Sporcie przy Polskim Instytucie Praw Człowieka i Biznesu wyraża poparcie 
i uznanie dla decyzji zawodników reprezentacji Polski oraz władz Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
by wobec dokonanej przez Federację Rosyjską napaści na Ukrainę nie rozgrywać meczów 
z rosyjską reprezentacją. 

Jedną z podstawowych zasad, którymi rządzi się świat sportu jest zasada autonomii 
i niewykorzystywania sportu do celów politycznych. Zasada ta ma głębokie uzasadnienie. Jednak 
sprzeciw członków sportowej wspólnoty wobec brutalnego łamania podstawowych prawa 
człowieka i fundamentalnych wartości, na których oparty jest prawny ład międzynarodowy, nie 
jest sprawą polityczną. To kwestia elementarnej ludzkiej przyzwoitości i uniwersalnych zasad 
prawa. W obecnej sytuacji sprzeciw, na który zdecydowali się polscy piłkarze, jest konieczny zwłaszcza 
dlatego, że rosyjski przywódca wbrew zasadzie autonomii sportu, od lat wykorzystuje sport do 
kreowania swojego osobistego wizerunku i popularności, a przez to do umacniania władzy, której 
obecnie w tak oburzający sposób nadużywa. 

Celem niniejszego oświadczenia w żadnej mierze nie jest potępianie wszystkich rosyjskich sportowców. 
Przeciwnie. Solidaryzujemy się i chylimy czoła przed tymi z nich, którzy zgodnie z naczelną dla sportu 
zasadą poszanowania ludzkiej godności oraz fair play i mimo grożących im konsekwencji ze strony 
władzy sprzeciwiają się wojnie. Rozumiemy tych, którzy przez to jak zorganizowany jest sport i życie 
społeczne w ich kraju nie są w stanie podjąć takiego ryzyka. Potępiamy natomiast tych, którzy 
dobrowolnie i z premedytacją użyczają swojej popularności rządzącym, którzy za nic mają prawa 
człowieka i międzynarodowe rządy prawa. Zwłaszcza dziś, gdy ci rządzący ukazują w pełni swoje oblicze. 

Wzywamy jednocześnie wszystkie organizacje zarządzające sportem do wspierania takich postaw, jak ta 
prezentowana przez polskich piłkarzy. Przypominamy, że zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw 
Sportowca, sport opierać się musi o poszanowanie zasady, iż zawodnicy są przede wszystkim ludźmi, 
a dopiero następnie sportowcami. Ludzkim prawem każdego sportowca jest odmowa rywalizowania 
z reprezentantami Rosji w obecnych okolicznościach. Próby wywierania wpływu na sportowców, którzy 
podjęli taką decyzję, za pomocą gróźb wyciągnięcia wobec nich jakichkolwiek negatywnych 
konsekwencji, stanowiłyby naruszenie ich podstawowych praw człowieka. 
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