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Bu kılavuz, „Fußball und Mut“ (futbol ve cesaret) adındaki inisiyatifin tecrübelerine 
dayanır. Graz’daki futbol dernekleri bu proje çerçevesinde, kılavuzun yazarları tarafın-
dan, şimdiye kadar olduğu gibi ve gelecekte de temiz spor ve iyi bir beraberlik elde et-
mek için ve bunu aktif olarak savunmada teşvik edilecekler, ayrıca onlara eşlik edilecek 
ve güçlenmeleri sağlanacak. Bu girişim, Piskoposluk Dairesi Graz-seckau’un caritas 
Kuruluşu, Graz Belediyesi entegrasyon Dairesi ve spor Dairesi tarafından desteklenen 
„sIQ! – sport Integration Qualifikation“ (spor, entegrasyon, yeterlik) adındaki spor 
projesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

İyi bir beraberlik bazen bayağı büyük bir porsiyon cesaret ister: kendi korku ve önyar-
gılarını yenebilmek cesaret ister, başkalarına yaklaşabilmek cesaret ister, kendi bakış 
açını sorgulayabilmek ve aynı zamanda kendi dilek ve isteklerin için kendini savunabil-
mek cesaret ister.

antrenörlük hayatımız boyunca takımların güçlü oluşunun aslında iyi ve saygı dolu 
beraberlikle çok yakından bağlı olduğunu keşfettik. sporda başarı elde etmek için day-
anışma, çeşitlilik, farklı ihtiyaçlar, anlaşmazlıklar, kavga ve agresiflikle nasıl mücadele 
edilmesi gerektiğini bilmek ve bu beceriye sahip olmak çok önemlidir. aşağıda verilen 
öneriler ve alıştırmalar sadece sosyal gelişimi ve Fairplay özelliklerini geliştirmek amaçlı 
değildir, aynı zamanda beraberinde getirdiği, sporda verimli olmayı da hedefler.

Niko Reinberg ve Martin Vieregg, Graz 2013

sevgili spor severler! 

spor emosyon yaratır, sporun kaynağı emosyondur. spor emosyon demektir. Bu, hem 
sporda aktif olanlar, hem de taraftarlar için geçerlidir. rekabet heyecanı, kendi takımını 
olumlu bir şekilde desteklemek (anahtar sözcük: 12. adam) demektir ama maalesef 
desteklemek ve karşı tarafı küçümsemek arasındaki o hassas sınırın çok kez aşıldığı da 
görülür. Futbol sporu dışındaki bir çok spor dallarında bunun daha farklı (olumlu) ola-
bilmesinin mümkün olduğu gözlenmektedir. ancak: bize öyle geliyor ki, aşağı yukarı 8 
milyon avusturyalı, başka hiç bir spor dalında görülmemek üzere, kendini futbol konu-
sunda uzman sanıyor! Haksızlığa karşı koyabilmek için „Çocuk ve Gençler Futbolu’nda 
Fairplay“ önlemleri çok önemlidir. ancak bunu elde etmek için antrenörlerin ve takım-
ların cesur olup; hem ortak hem de haksızlığı içermeyen bir dili konuşuyor olmaları 
gerekir! Bu davranışlar futbol sahası dışına da yansımalıdır: çünkü çocuklar ve gençler 
bir çok kez, tribünlerde oturan agresif davranan taraftarlarına oranla, haksızlığa karşı, 
temiz davranışlara sahiptir. Bu taraftarlara gerektiğinde sınır konulmalıdır. 

Sizin Kurt Hohensinner‘iniz, MBA  

Graz Belediyesi Meclis Üyesi 

YaZarLarDaN ÖNsÖZ ÖNsÖZ 
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David Hudelist, FairPlay-VIDC: FairPlay İnisyatifi ve SIQ Caritas Projesi yıllardır azın-
lıkların eşit bir şekilde katılımına ve Sporda ayrımcılığa karşı mücadele vermektedir. Bu 
konuyla ilgili olarak antrenörlerin eğitimi ve spor derneklerin desteklenmesi önemli rol 
alır ve bu kılavuzda pratik şekilde gösterilir! 

Bernd Kompass, FC Stattegg’in gençler yöneticisi: Futbol oynamak eğlencelidir. Ancak 
her tür ayrımcılık ve eğlenceyi agresyona dönüştürür ve olayların bazen kontrol dışına 
çıkmasına yol açar. „Futbol ve cesaret“ adındaki proje, oyuncuların hangi ten rengine 
sahip olurlarsa olsunlar, hangi milliyete ait olurlarsa olsunlar, futbol oynamanın verdiğı 
eğlenceye ve neşeye mani olabilecek unsurları yok etmeyi hedeflemektedir. Bu proje-
nin hedefi, günün birinde, bu mükemmel sporun, herhangi bir ayrımcılık olmamaksızın 
tadını çıkarıyor olabilmemizdir! Bu projeye katkıda bulunan herkesin cesaret ve 
uğraşısı için çok teşekkürler!

Franz Stradner, Nachwuchsfußball Steirischer Fußballverband –FAIR PLAY proje 
yöneticisi: Futbol kaynaştırır! Yeni arkadaş kazandırır. Herkes katılmalıdır ve hangi dil, 
din, ten rengi ve ırk olursa olsun herkesin katılması serbest olmalıdır. Birçok yaşanan 
tatsız olaylar, özellikle gençler takımlarında yaşanan ırkçılık nedeniyle Graz Spor 
Dairesi, DSG ve Caritas Projesi SIQ! özellikle bunların yaşandığı dernekler ile birlikte 
çalışmaktadırlar. Sorunun kaynağı saha dışında bulunmaktadır, çünkü oyuncular 
sahada gayet iyi anlaşıp maç yaparken eğlenmektedirler. Bu nedenle tüm ilgilenen 
kişilerle, antrenörlere ve görevlilere çağrı yapıyorum: Her harükarda örnek olun ve 
dernek içerisinde „Futbol ve cesaret“ adlı projeye işaret edin ki sorunlar daha oluşma-
dan kaybolsun.

Hans Strikovic, Styria Futbol Birliği’nin birlik antrenörü: „Her spor eğlence demektir 
– futbol bir spordur – spor birlikteliktir. Hiç bir şey entegrasyonu futboldan daha iyi 
gösteremez. Doğma büyüme bir Sırp olarak entegrasyon hakkında hep düşünürüm; 
başka şeylerin yanısıra, kabul edilip entegre olmamın futbol ve dil sayesinde mümkün 
olduğu kanaatindeyim.“

Gilbert Prilasnig, SK Sturm Graz’ın gençler yöneticisi ve Homeless World Cup Milli 
Takımı‘nın şefi: „Futbol’da hep cesarete ihtiyaç duyulur, ama bu cesaret esas dışarı-
dan gelen beklentilerin baskısının artmasına rağmen Fairness prensibine sadık kala-
bilmeyi başarabilmekdir. Profesyonel futbolcu olarak aktif zamanımda, Șampiyonlar 
Ligi’nde oynamam bana bir kaç kez nasip oldu. Bu elit ligdeki maçlar, kariyerimde 
gördüğüm en temiz maçlardı diyebilirim. Avrupa’nın en iyi takımlarının aynı zamanda 
en büyük kültürel çeşitliliği içeren takımlarının olması bence başka açıklama gerek-
tirmeden kendi kendine konuşuyor. Bu anlayış, beni SIQ inisiyatifini desteklememde 
teşvik ediyor.“

Peter Grechtshammer, Akademie Rapid Wien’in spor yönetmeni: „Bir takımın kalıcı 
başarıyı elde edebilmesinin anahtarı sadece spor alanında bulunmamaktadır, ayrıca 
kişiler arası davranışlarda da bulunmalıdır. Bu noktada, oyuncular arasındaki day-
anışma çok önemlidir, çünkü hedeflere ancak beraberce ulaşılabilir. SK Rapid bu ko-
nuyla ilgili olarak, genç oyuncularına birbirlerine saygılı davranmayı kolaylaştırmayı 
hedefleyen, duyarlılığı ve ortaklaşa beraberliği içeren alıştırmalar sunmaktadır.“ 

BU BrOŞÜr İLe İLGİLİ
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Çeşitliklik avusturya toplumunda normalleşmiştir: farklı alışkanlıklar, farklı tecrübeler, 
farklı beceriler, farklı görüşler, farklı ihtiyaçlar. Bütün bu farklara eğilmek kolay değildir. 
Bunu, farklı insanlarla beraber uzun zaman geçirmiş olan herkes bilir. Bu zorlukları bi-
len herkes, genellikle yeni bir ortamla kaynaşmanın ne kadar heyecan verici olduğunu 
da bilir, bütün farklara rağmen yine de bir araya gelip ortak hedefler elde etmenin ne 
kadar keyifli olduğunu da bilir. Böyle zamanlarda, genelde bizi birbirimizden ayıran 
unsurlar yerine, ortak noktalarımızın ne kadar çok olduğunu keşfederiz. en önde gelen 
antrenörler bunu çoktan fark edip; dünya çapında çeşitli takımlar ve farklı farklı kişilik-
lerle başarılı olarak çalışmaktadırlar. 

Korku, saplanmış tablolar ve güvensizlik birbirimize olan davranışlarımızı yönlendir-
diğinde, iyi bir beraberliğin sonu yoktur demektir. Özellikle sporda. Irkçılık ve her çeşit 
dışlamanın spor sahasında (ve başka her yerde) yeri yoktur. sözkonusu, iyi bir uyum ve 
ortak güç. Bununla ilgili önerilerimiz:

ÇEşıTlılık gÜÇ kaynağıDır!  
Herkesin kendine saygıyla davranıldığını hissettiği ve bir bütünün bir parçası olarak 
gördüğünü hissetmesini elde ettiğimizde, bir dernek güçlü bir dernek haline geldi 
demektir. 

BırlıkTE konuşmak - BırlıkTE şEkıllEnDırmEk!   
Bir takım olarak hareket edebilmek için, dernekte aktif olan herkes arasında açık bir 
iletişime ihtiyaç duyulur. spor derneğine gelen herkes, oradaki ortamı önce öğrenmeli ve 
sonra ortama uymalıdır. ancak yüzde yüz olarak katılabilmek için, dernekte kişisel sorun-
ların açık açık konuşulabilmesi ve herhangi bir şeyi gerçekleştirirken katkıda bulunabilme 
imkanı sunulmalıdır. Bununla ilgili olarak açık iletişim ve karşılıklı anlayış gücü gerekir. 

Farklı ıhTıyaÇlar yEnı yapı gErEkTırır!     
Çeşitlilikleri görmezden gelmek takımda birlik düşüncesi yaratmaz. ancak çeşitlilik ele 
alındığında ve iyi bir şekilde değerlendirildiğinde tüm katılımcılar kendilerini iyi hissettik-
lerinde, yeteneklerini yüzde yüz olarak kullanabilirler. Bu tabiiki katılımcıların uğraşması 
gerektiği de demektir. Farklı ihtiyaçları ve yetenekleri göz önüne getirmek, kuşkusuz 
olarak daha fazla iş demektir. ama bizim tecrübemize göre bu fazla iş, katılımı yoğun-
laştırır, derneği güçlendirir ve takım düşüncesine olumlu etkisi olur. 

DerNeK sPOrUNDaKİ ÇeȘİtLİLİK İLe 
İLGİLİ DOĞrU DavraNIȘ ÖNerİLerİ 
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SEn Başka TÜrlÜ yapaBılırSın! 
Bir kişiyle sorun olduğunda nedenine bakmak gerekir. Bu kişi örneğin çoğu zaman geç 
kaldığında, çabuk sinirlendiğinde veya diğer takım üyelerine küfür ettiğinde, bunun bir 
çok farklı nedenleri olabilir. sormak ve o kişinin özel durumu hakkında bilgi edinmek 
gerekir. acele karar vermek veya problemi kültürel köke bağlamak yanlış olur. „sen 
başka türlü yapamazsın zaten, bu senin kültürün!“ veya „Bu senin genlerinde var!“ 
gibi deyişlerle sözkonusu olan kişiyi, en baştan kendini değiştirebilme veya ilerletebilme 
imkanından mağdur bırakmak anlamına gelir. Bu gibi deyişler sorunun çözülmesinde 
katkıda bulunmamaktan ziyade tam tersine neden olur. tabi ki kurallara uyumlu dav-
ranışı talep etmek çok önemlidir. ancak hatalı davranışların arkasında yatan sebeplere 
de bakmak çok önemlidir, çünkü ancak bu şekilde gelecekte bu tarz davranışlara etkili 
olarak karşı koyabiliriz.

BEn Başka TÜrlÜ DE yaBaBılırım! 
Bazi şeyleri nasıl değerlendirdiğimiz ve nasıl gördüğümüz kişisel „kültürel gözlüğümüz“ 
ile önceden filtrelenmiş olur. Kendi görüşlerimizi sorgulamak ve her şeye başka bir 
bakış açısıyla bakmak kolay değildir, ama çok heyecan vericidir. İnsanlar bu beceriye 
sahip. Dernekdeki çeşitlilik de bize işte bu özelliği kullanma olanağını verir. 

Ben başka türlü yapamıyorum 
işte, bu benim genlerimde var, 
bir şey yapamayız, bu benim 

kültürüm işte

Sen başka türlü yapamazsın 
zaten, senin genlerinde var bu, 

bir şey yapamayız, bu senin 
kültürün işte.
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hakarET VE rahaTSıZlıklarDa Doğru DaVranıȘ İlE İlgİlİ ÖnErİlEr  
Hep duyulur: „Futbol’da hakaret olur, bu hep böyleydi, hep böyle de olacak.“ aynı 
zamanda antrenörler, hem kendi çocuklarını hem de takımdaki diğer oyuncuları 
bağırarak eleştirip kötüledikleri için velilerden şikayetçidirler. Bu yetmiyormuş gibi bir de 
takımdaki oyuncunun (sanılan) kökeni, ten rengi, cinsel tercihi, cinsiyeti veya görüntüsü 
nedeniyle bütün takıma hakaret edilir. Bir çok genç yetenek, bu yüzden spora olan 
ilgilerini yitiriyor ve böylelikle dernekler bu yetenekleri kaybediyor. Burada açıklanan 
öneriler bu tarz rahatsızlıklara karşı koymayı, ayırımcı ve kırıcı sözlere rağmen eğlen-
ceyi yitirmemeyi hedefliyor. 

sporda yarışırken oyun esnasında konsantrasyonun mutlaka korunması ve rahatsız-
lıklara kulak verilmemesi çok önemlidir. Bu yüzden kendi davranışlarımızı sorgulayıp 
kendimize uygun bir strateji bulmamız gerekir.

hEDEFlEr – rahaTSıZlıklara VE hakarETlErE TEpkı gÖSTErDığımDE 
nEyı hEDEFlıyorum?  
■	 Hakareti etkisiz kılarak hücumun havasını mı söndürmeli?  
■	 sözlerle yenip karşımdakini gülünç duruma mı sokmalı?  
■	 Öfkemi yatıştırıp karşımdaki kişinin susmasını/gitmesini/terk etmesini mi sağlamalı?  
■	 Dikkati kendime ve bu duruma mı çekmeli? 
■	 Başkalarıyla dayanışmam mı gerek?  
■	 Hakareti sorgulayıp aynı zamanda iyi bir iletişim mi sağlamalı? 
■	 sadece zıt fikiri mi söylemek ya da görüş değişimini mi başlatmalı? 
■	 Bu davranışı not edip hukkuki sonuçları tehdit etmek veya hukuki işlemleri başlatmalı mı?1  
■	 …

1  Örneğin: spor Birliği’ne veya styria ayrımcılığa Mücadele Dairesi’ne (antidiskriminierungsstelle  
 steiermark) bildiri. (Broşürün sonundaki yardım ve destek olanaklarına bakın.)

HaKaret ve raHatsIZLIKLarDa
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DuymaZDan gElİp Sakİn kalmak  
Kışkırtan kişiyi, en çok, onun sözlerine kulak vermeyip duymazdan gelmek veya hiç 
algılamamak kızdırır. Özellikle oyun esnasında bulunan oyuncuların hakaret eden kişi-
lerle iletişim kurmaması ve sakin bir anda hakeme bildirmesi veya kendisi tepki vermesi 
çok önemlidir

Soru Sormak  
soru soran kişi konuşmayı yönlendiren kişidir ve şef posiyonundadır. Başkalarını kendi 
tarafına çekebilmek için soru sormak iyi bir yöntemdir.

paraDokS cEVaplar, alay VE mıZah  
İnsanları güldüren kişi daha güçlüdür. Șaka ve alay kışkırtıcıların gücünü azaltır. Çoğu 
zaman (ama ne yazıkki her zaman değil) komik cevaplar durumu sakinleştirebilir.

Sizde sadece yaban-
cılar oynuyor!

Geldiğiniz yere defolup 
gidin pis yabancılar!

Kimi kastediyorsunuz? 
Yabancı pasaportu olanları 
mı ya da tipik Avuyturyalıya 

benzemeyenleri mi? Ayrıca tipik 
Avusturyalı neye benzer?

David Alaba, Alex Dragović,  
Marko Arnautović, Michael Harnik, 
Marcel Koller veya şarkıcı Heino’yu 

mu kastediyorsunuz?

strateJİLer – 
BaNa HaNGİsİ UYar? Ne UYar BaNa?
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BEn mESajları  
Ben mesajları ile doğrudan hücum etmeden değerlendirmeler yapmak mümkün.

İhTıyaÇları TEkrarlamak, ÖZETlEmEk VE Sorgulamak  
tekrarlama, özetleme ve sorgulama, öfkesini bağıra bağıra belirten kişiye, ciddiye 
alındığı hissini verir. Bu strateji de ortamı sakinleştirir, fakat daha fazla zaman ve yorum 
gücü gerektirir. 

Oyuncu değiştir antrenör! 
Neden değiştir miyorsun? Marcel, 

seni beceriksiz, seni numaracı! 
Bu salak, neden hala bu pozisyonda 

oynuyor?!

Oyuna konsantre 
olamıyorum, lütfen bağırmayı 

keser misiniz! 

Çok fazla yabancı 
var burada!

Takımımızdaki oyuncuların  
bir çoğunun anne ve babaları 

Avusturya doğumlu olmaması sizi 
rahatsız ediyor galiba. 

Oyuncularımız Avusturya’da 
yaşamıyor olsaydı, sizin için ne değişecekti 

acaba? O zaman daha mutlu mu ola-
caktınız?
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kEnDınE gÜVEnErEk cEVap VErmEk – Bu orTamDa ÜST poSıyonDa 
Durup karşı hÜcuma gEÇmEk  
Kışkırtıcılar bizden üstümüze alınmamızı ve hakaretlere sinirlenmemizi bekler. ama 
onların saldırılarını onlara karşı kullanmamızı, gerektiğinde ilerisini de düşüneceğimizi 
veya komik bir şekilde cevap vereceğimizi hiç beklemezler. 

aBarTılı onay VE DEVamını DÜşÜnmEk  
söylenenleri iyice abartan kişi, karşı tarafda düşünme yaratır. 

Tabiki, ne sandınız, 
ama sizin gibi iğrenç birine şans 

vereceğimizi hiç düşünmeyin!

Evet, haklısınız! 
Ama sadece bana ayak uydursunlar, 
kesinlikle sizin gibi insanlara değil! 

O zaman size katılırım.

Siz hepiniz ibnesi-
niz ya!

Yabancıların hepsi 
buraya ayak uydurmalı!
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SÖZlÜ olarak ÜÇ aDım aTmak  
■	 durumu adlandır 
■	 kişisel üzüntünü açıkla 
■	 değişim talep et 

mÜTEESSır olanlara DESTEk olmak  
Bir kişiye oyun esnasında veya oyun sonrasında hakaret edildiğinde, çoğunlukla herkes 
hakaret eden kişiye odaklanır. Malesef hakaretlere mağdur kalan kişi çoğu zaman 
unutulur. Kırıcı şeyler söylendiyse, olumlu canlandırıcı sözler, olumsuz enerjiyi yeni bir 
kuvvete dönüştürür ve gerekli sakinliği yaratır, böylece uygun bir şekilde davranılır ve 
uygun verim kaydedilir. 

İlgılı Spor Bırlığı’nE BılDırı VEya hukkukı SonuÇlara BaşVuru  
spor faaliyetlerinde ırkçı (köken veya din ile ilgili), eşcinsel düşmanı (eşcinselliği ile 
ilgili) veya seksist (cinsiyet ile ilgili) hakaretlerle karşılaşıldığında bu durum kesinlikle 
bildirilmelidir. Gerektiğinde sonuçlara başvurabilmek için olayları yazılı olarak not 
etmek de çok önemlidir. Bir çok spor Birliklerinin kendi kuralları vardır ve spor esnasın-
da yapılan ayrımcılığı uygun bir şekilde cezalandırırlar. Bu tarz hakaretlerde styria 
acrımcılığa Mücadele Dairesi’ne (antidiskriminierungsstelle steiermark) başvurulabilir 
(tel: +43 / (0)316 / 714 137).

Sizi gidi yumuşaklar, 
bu kız takımına karşı bile 

yenemezsiniz siz! Sözleriniz gerçekten kadınları 
aşalayıcı. Bu beni çok rahatsız 
ediyor. Buna derhal son verin!
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agrESyon VE BEDEnSEl SalDırılarDa Doğru DaVranıȘ İlE İlgİlİ 
ÖnErİlEr  
Burada belirtilen stratejiler, özellikle bedensel şiddet ile ilgili davranışlar hakkındadır. 
Bir çok kez, sadece küçük bir adım bile kışkırtmaları, saldırıyı etkisiz hale getirebilir. 
Burada tarif edilen stratejiler cesaretlendirmeyi, yeni bir şeyi denemeyi ve tehlikeli 
anlardan (futbol, hendbol veya buz hokeyi gibi saldırı ağırlıklı spor dallarında sık sık 
görüldüğü gibi) kaçınmak için yeni yollar bulmayı ve böylece yaratıcı, sakin ve zekice 
başedebilmeyi hedefler. Bu noktada da, göz önünde bu hedefi tutmak çok önemlidir

hEDEFlEr – agrESyon VE BEDEnSEl SalDırılara rEakSıyon gÖSTEr-
DığımDE hEDEFım nEDır?  
■	 Kavga edip, spor birliğinden uzaklaşma cezası alma riskine girmek, aynı zamanda  
 müessir fiil yüzünden adli sicil dosyama sabıka almak ve üstüne üstlük burnumu mu  
 kırdırmak?  
■	 saldırıyı etkisiz hale mi getirmek?  
■	 Kendi emniyetimi mi sağlamak?  
■	 Bu durumdan çıkmayı mı saplamak?  
■	 agresif kişinin ilgisini başka şeye mi çekmek?  
■	 Kendime ve bulunduğum duruma mı ilgiyi çekmek? 
■	 Müteessir olan kişileri mi desteklemek?

aGresYON ve BeDeNseL saLDIrILar
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olay kurBanı olmamak!  
sadırıya uğradığında boyun eğmene gerek yok! var olduğunu göstermek ve dik 
durmak, duruma kendi damganı vurmak demektir! Biz kendi senaryomuzu yazabiliriz, 
saldıran kişi ile temasın bozulmamasını sağlayabiliriz, göz teması ve iletişim kurabi-
liriz ya da iletişimin devam etmesini sağlayabiliriz. saldırıcı kişiler kurbanları donup 
kaldıklarında, boyun eğdiklerinde ve onların saldırı esnasında yenilme ihtimalinden güç 
alırlar. 

konuşmak VE DınlEmEk!  
Ortada açık olanları neden söylemeyelim veya öz güvenle konuşmayalım ki? Yüksek 
sesle ve net şekilde konuş! Karşı tarafın veya hücum eden kişinin ne dediğini iyice dinle! 
Onun cevaplarından bir sonraki adımlar okunabilir!  

Saygı gÖSTEr – TEhDıT ETmE VEya hakarET ETmE!  
saldıran kişi hakkında aşağılayıcı sözler söylemek, durumun kontrol dışına çıkmasına 
sebep olur! Korkutup tehdit etme, agresif kişiyi daha çok tetikler! Karşımızdaki kişinin 
davranışları eleştirilmelidir, ancak onu kişisel olarak küçümsemeden (dil açısından net 
şekilde – ses tonumuzla yatıştırarak). 

rİSkİ ÖlÇmEk – yarDım İSTEmEk!  
Hangi kişisel riske kendimi atmaya hazır olup olmadığımı genelde önceden düşünmem 
çok önemlidir! Çoğu kez durumu birisine hemen bildirmek ve yardım çağırmak, hiç bir 
şey yapmayıp; ne araya girmek ne de araya girmemek kararını almakdan çok daha 
doğrudur. 

Sakİn kalmak! 
Panik ve telaşı önlemek, durumu sakinleştirebilir. Hızlı hareketler refleks olan hareketleri 
uyandırabilir. İçine dönük, sakin kişiler daha yaratıcıdır ve çoğu zaman başkalarına da 
sakinleştirici etkileri olur!  

akTİF olmak – korkuDan Donup kalmamak! 
Küçük bir şeyi yapmak, büyük kahramanlıklarla ilgili hayaller kurmaktan ise daha iyidir. 
Bir kişi şiddete tanık olduğunda, kendi olanakları çerçevesinde mücadele etmeye hazır 
olduğunu belirtmelidir. tek bir adım, kısa bir söz, herhangi bir eylem, durumun farklı bir 
yön almasını sağlar, başkalarının da araya girmesinde teşvik edici olabilir.   

kaÇmak VEya orayı TErk ETmEk 
saldırı eylemli durumlarda bazen geri çekiliş veya hızlı adımlarla orayı terk ediş en iyi 
çözüm olabilir. Çünkü sadece sinirlerini boşaltmak isteyen ve boşa koşan kimse kesinli-
kle kaybeden olur.  

strateJİLer BaNa HaNGIsI DaHa UYGUN? 
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yarDım İSTEmEk, DESTEk almak!  
anonim bir kitleye yönelik çağrıda bulunmak çoğu zaman hayal kırıcı olarak sonuçlan-
abilir. Çevrede bulunan insanlara, kişisel olarak hitap edildiğinde, yardım etmeye 
daha eğimli olurlar. Bir kişi ilk adımı attığında, bu genellikle başka insanları da aynısını 
yapmakda teşvik eder. 

komık ol! 
Her durumun „ister istemez“ komik yanları vardır, bunları sadece açıklığa çıkartmak 
gerekir. Bu en kolay oyunculuk yetenekleriyle elde edilir. Mizahın gevşetici tesiri vardır 
ve kontrolden çıkma dinamiğini durdurur.  

SÜrprİZ ETkİSİnİ kullan – ÇElİşkİlİ şEkİlDE mÜDahalE ET!  
Şiddet ile tehdit edildiğinde, o kişi o an karşı tarafın hapşurmasını beklemez örneğin. 
Oyunculuk yeteneği olmayanlar da herhangi beklenmedik bir şey yapabilirler. Bu 
noktada yaratıcı olmak, zaman kazanmak ve belki de agresyonu daha başlamadan 
durdurmak gerekir.  

BEDEnSEl TEmaSDan kaÇın!  
Bir kişinin yardımına koşulduğunda, kesinlikle saldıran kişiye/kişilere dokunulmamalı, 
ancak daha büyük sayıda olunduğunda, grup olarak sakinleştirmeyi elde etmek için, o 
kişi/ler sıkı tutulabilir. Bedensel temas, genellikle daha çok şiddete yol açabilen sınırın, 
aşılmasıdır. Gerekirse, mağdur olan kişi ile doğrudan iletişim kurmak daha kolaydır.

(Kaynak: http://www.rohanda.de/33.html, Niko reinberg tarafından biraz değiştirilip ek bilgiler ilave 

edilmiştir.)

Bu bölümde işbirliği, Fairplay, hazır cevaplılık ve de-kontrolden çıkma konuları ile ilgili 
alıştırmalar açıklanır. „Futbol ve cesaret“ adındaki proje çerçevesinde, bu alıştırmalar 
düzenlenmiş, denenmiş ve sürekli olarak düzeltilmiştir. alıştırmalar tek olarak günlük 
antrenmana dahil edilebilir veya hepsi „temiz spor ve cesaret“ ağırlıklı özel bir antren-
man çerçevesinde uygulanabilir.  

aLIȘtIrMaLar ve YÖNteMLer 
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STop anD go (alıştırma)  
anahtar sözcükler: dikkat, varma, ısınma, kapsama alanı algılayışı,  
teknik, hız değişikliği, algılama 
 
süre: 10-30 dakika| Yaş: 9+ | takım büyüklüğü: 3-100 
Malzeme: kişi başına bir top (Bu alıştırmayı topsuz da yapmak mümkün!), gerekirse 
küçük bir alanı belirlemek için küçük huniler kullanılabilir

uygulama VE aÇıklama  
Bütün oyuncular belirlenmiş bir sahada bulunmakta (kişibaşı aşağı yukarı 2-4 m²) 
ve topu o alan içerisinde sağa, sola, aşağı, yukarı yönlendirmelidir. tüm oyuncuların 
hemen hemen birbirine eşit aralıklarla sahada bulunmalarına dikkat edilmeli, alanın 
herhangi bir yerinde grupların oluşmamasına dikkat verilmelidir. Daha sonra birlikte hız 
değişiklikleri ve durma egzersizleri yapılır.

STop“ unD „go“ 
sahada bir süre koştuktan sonra „stop“ ve „Go“ kumandaları eklenir. Dışarıdan 
„stop“ denildiğinde, hepsi bir an önce durmalı, böylece o anki kapsama alanındaki 
bölüşüm görülür, „Go „denildiğinde şimşek hızıyla devam edilir. 

„konuşmaDan“  
Șimdi oyunculardan biri birdenbire durup kımıldamadan „stop“ sinyalini verme-
li. Diğerleri çok dikkatli olup hızlıca bu komutu algılayıp durmalı. tüm oyuncular 
kıpırdamadan durduğunda, yine oyunculardan biri, oyunu belirgin şekilde harekete 
geçirerek, devam ettirebilir. takım ne kadar uyum içerisinde olursa, dişardan izleyen 
kişi için görünmeyen kumandaların hangi oyuncu tarafından verildiğini görmek o kadar 
zorlaşır. takım birlik olarak çalışır.

Hız değışıklığı uygula 
3 hız seviyesini alıştır: 1 = maksimal hız, 2 = orta hız, 3 = yavaşlatılmış devinim. 
Değiştirilerek hız hem dışarıdan hem içeriden belirlenebilir. Dikkat: Biraz kafa karıştırıcı 
olabilir!

uyarı VE DEğışTırmElEr 
Dikkat seviyesini yükseltmek için bir sonraki aşamada, „stop“ denildiğinde, kapalı göz-
lerle oyunculara etraflarındaki kişiler veya eşyalar hakkında soru sorulabilir. Örneğin: 
Peter nerede duruyor? Mavi çorapları olan birisi nerede duruyor? Kilisenin kulesi 
ne tarafta? Bu alıştırma daha küçük çocuklara uygulandığında, bir konu belirlemek 
yardımcı olur (örneğin saha uzay olsun, takım üyeleri de uzayda uçan kuyruklu yıldız 
veya roket).

taKIM KUrMa ve DİKKat 
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ÜÇgEn alışTırma (alıştırma) 
anahtar sözcükler: dikkat, ısınma, kapsama alanı algılayışı,  
hız değişikliği, algılama

süre: 5-20 dakika | Yaş: 9+ | takım büyüklüğü: 5-100
Malzeme: gerekirse kişi başına bir top, küçük bir alanı kapsamak için mevcut ise küçük 
huniler

uygulama VE aÇıklama 
Herkes küçük bir alanda bulunmalı (aşağı yukarı kişi başına 2-4 m²) ve bu alan içe-
risinde herhangi bir yerde durabilir. Dikkat ve kapsama alanı algılayışı temellerinde 
kurulmuş, kendi kendine yürüyen bir sistem oluşur. 

Bır kışı SEÇ 
Herkes (kim olduğunu söylemeden) oyunculardan birini seçsin. 

harEkET oluşTur 
Bir sinyal üzerine seçtikleri kişi arasında sürekli aynı mesafeyı bırakma ile görevlendir. 

İkıncı Bır oyuncu SEÇTır 
Herkes (yine kim olduğunu belirtmeden) ikinci bir kişi seçsin. Şimdi herkesin odak-
landıkları iki kişi var. 

harEkET oluşTur 
Oyuncuları bir sinyalle seçtikleri kişiler arasındaki mesafeleri eşit tutmakla görevlendir. 
Bu şekilde kendi kendine yürüyen bir sistem oluşur. 

kım Bana aynı mESaFEDE Duruyor? 
Bu alıştırmanın sonunda kimin kime bağlı olduğu sorusu sorulabilir. 

DıkkaT
Bu alıştırma yüksek seviyede dikkat gerektirir. 
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Sumo gÜrEşcıSı (alıştırma) 
anahtar sözcükler: anlaşma, ritim duygusu, özgüven, öz kontrol, sağlam bas-
ma becerisi, ses oluşturma becerisi, dayanışmaalter: 6+ | Dauer: 10 Minuten |  
 
Yaş: 6+ | süre: 10 dakika | takım büyüklüğü: 6-100 | Malzeme: yok

uygulama VE aÇıklama  
sumo güreşcisi adımlarıyla „HeY“-grubu sesi ile „HO“-grubuna karşı yarışır.

gruplara ayırma 
takım, iki gruba ayrılır: „HeY“ ve „HO“ grupları. Her iki grubun üyeleri, omuz omuza 
bir sıraya girer, diğer grupla yüz yüze (gruplar arasındaki mesafe aşağı yukarı 8 metre 
olur). 

„hEy“ gruBu Sağ ayakla Başlar! 
Başlangıçdaki hedef, grup halinde eş zamanda sumo güreşcisi gibi (bacağını yanla-
masına kaldırıp sertçe yere basarak) diğer grubun üzerine doğru adım atarak ve aynı 
zamanda „HeY“ veya „HO“ (hangi gruba ait oluşuna bağlı) diye haykırarak ilerle-
mek.

rEVanş VErılEBılır VEya Bır kaÇ kErE TEkrarlanaBılır!  
sonunda daha çok bağıra bilen grup kazanır. antrenör kimin kazandığını veya kaybet-
tiğini belirler. son turda yükselen enerji oranı tokalaşarak veya çak yaparak boşaltılır.

DıkkaT  
Bu alıştırmada oyuncularda enerji oluşur, bu enerji her turla birlikte artmalı. Grupların 
daha iyi/uygun oluşturulması, oluşan enerjiyi belirler. 
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kaÇan VE hırSıZ (alıştırma) 
anahtar sözcükler: iş birliği, güç, strateji, dayanışma 

süre: 5-45 dakika | Yaş: 6+ | takım büyüklüğü: 7-13 | Malzeme: yok
 

uygulama VE aÇıklama 
İnsanlardan oluşturulan bir çembere, dışarıdan bir hırsız içeri girmeyi başarmalı, içerde 
kitli kalmış birisi de kaçmayı başarmalı

gÜÇlÜ Bır ÇEmBEr oluşTurulur
İki kişi gönüllü olarak kaçan ve hırsız olarak belirlenir. Kaçması gereken çemberin 
içerisine girer, hırsız çemberin dışında kalır. . 

Bır kışı ıÇErı gırmEyE Çalışmalı – DığErı Dışarı Çıkmaya Çalışmalı.
Çemberin içerisinde bulunan kaçan kişi, dışarı çıkmayı denemeli. Dışarıda bulunan 
hırsızın görevi de çemberin içine girebilmek. İkisi de hedefine ulaştığında düdük 
çalar. Ondan sonra yerler değiştirilir, hırsız ve kaçan kişi çembere alınır, aralarından 
başka iki kişi onların yerini alır. 
 
Oyunun sonunda herkes en azından bir kere hırsız veya kaçan kişi posiyonunda 
olmalı. Çemberi kırmakla ilgili kurallar, oyunun başında belirlenmeli ve yaş seviyesi-
ne uygun olmalıdır.
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ağ oluşTurma (alıştırma) 
anahtar sözcükler: uyum, dikkat, top tekniği, koordinasyon, konsantrasyon, 
pas verme, zamanlama, toplu bakış

süre: 20 dakika | Yaş: 11+ | takım büyüklüğü: 5-24
Malzeme: 4-5 top, varsa huni

aÇıklama VE uygulama 
Bütün takım çember şeklinde yer alır. Bu çemberdeki oyuncular aynı sıralamada önce 
bir tane topla daha sonra da fazla topla birbirine pas verir. 

paSların SıraSı BElırlEnmElı
en başda kesin bir sıra belirlenir ve bu sıra alıştırma bitene kadar değişmez (örneğin 
oyuncu a, oyuncu B’ye pas verir, oyuncu B, oyuncu c’ye pas verir vesaire. sıradaki son 
kişi yine en baştaki a oyuncusuna topu atar ve oyun baştan devam eder). İkinci turla 
devam etmeden önce küçük bir öneri: oyuncular kimden pası aldıklarını akıllarında 
tutsunlar. 

Topların SayıSını arTTır
İki turdan sonra antrenör ikinci, üçüncu turdan sonra üçüncü, dördüncü turdan sonra 
dördüncü, beşinci turdan sonra beşinci topu oyuna sokabilir. Öneri: topu karşılayacak 
kişi ile göz teması kurulduğunda pas verilsin - gerektiğinde o kişiye ismiyle seslenilsin. 
Bu şekilde topun, gitmesi gerektiği yere kesin olarak ulaşması sağlanır. top, kendiliğin-
den ilerleyip doğrudan atıldığında bu oyun başarılıdır. 

harEkETlEnDır
Hedef, küçük kapsama alanında sağa sola, yukarı aşağa koşup, pas verme oyununu, 
önce bir tane sonra daha fazla top ile oynayarak uygulamak. 

Başka DEğışıklıklEr uygula
Bir top elle atılabilir, diğeri ayak ile. Çok antrenmanlı gruplarda bir top ters yöne 
hareket edilebilir, örneğin „kırmızı“ top..
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gorDıon DÜğÜmÜ (alıştırma) 
anahtar sözcükler: dayanışma, koordinasyon, riayet, strateji

Yaş: 6+ | süre: 15 dakika | takım büyüklüğü: 5-30
Malzeme: yok, mevcutsa kolları uzunlaştıran malzeme (sopa, kısa ipler gibi)  

aÇıklama VE uygulama
birbirine dolaşmış ellerden oluşan Gordion Düğümü, takım tarafından çözülmesi gerek. 

Başlama ÇEmBErı – DÜğÜm oluşTurma
Oyuncular yere bakar, sonra gözlerini kapatır ve ellerini ortaya uzatır. sonra öne doğru 
küçük adımlar atar. Kör halde bir el yakalamaya çalışılır. Her el karşı bir (!) el bulduğun-
da, tekrar gözler açılabilir. eller artık bırakılmamalı.

BırBırını TuTarak karışıklık ÇÖZÜlÜr
Bir sonraki adımsa müşterek halde düğümü çözmek. Düğüm, ancak ilerisi düşünül-
düğünde ve birbirine doğru ilerlendiğinde çözülür.

DıkkaT
Her elin sadece bir eli tuttuğuna ve herkesin başka bir kişinin iki elini değil sadece bir 
elini tutmasına dikkat edilmelidir. Bu alıştırmadan sonra, şöyle sorular sorulabilir: Bu 
alıştırmayı yapabilmek için ne önemlidir? takım olarak güçlü olmamız için ne önemli-
dir? 
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„Takım olarak Sınıra kaDar İlErlEmEk“ (alıştırma) 
anahtar sözcükler: uyum, iş birliği, dikkat, güç, farklı oyuncular ile uyum sağla-
mayı öğrenme, karşımdaki kişide maksimum verim uyandırma

Yaş: 6+ | süre: 10-30 dakika | takım büyüklüğü: 2-100 | Malzeme: yok 

aÇıklama VE uygulama
Maksimum baskı („Push“) ve maksimum çekim („Pull“) gücü tek tek oyuncular arasın-
da test edilir bu alıştırmada. Kazanmak veya kaybetmek önemsizdir, önemli olanı, 
oyuncuların birbirleriyle baş etmeleri ve kas gücünü arttırarak ve azaltarak elde edilen 
sonuçları öğrenmeleridir.

İkİşEr gruplar İlE Başlanır
takıma, ikişer gruplar oluşturmaları ve karşı karşıya durup ellerini karşısındaki eşleştiği 
kişinin omuzlarına koyması söylenir. 

„puSh“ (ıT).
İşaret üzerine tüm gücümüz ile birbirimizi yerinden itmeye çalışmalıyız. Karşımızdaki 
kişinin biraz güç kaybettiğini hissettiğimizde kendimizi biraz geri çekmeliyiz. ancak 
karşımızdaki kişi fazla kuvvet kullanarak bizi zorladığında yine daha sıkı itip direnmeliyiz. 
Bir kaç defa eşleştiğim kişiyi değiştirmek iyi olur, çünkü böylece diğer oyuncular benim ne 

kadar güçlü olduğumu öğrenebilir, ben de diğer oyuncuların ne kadar güçlü olduklarını 
daha iyi öğrenirim 

yEnı VaryaSyonlar DEnE
■	 vücudun başka yerlerini kullan: örneğin omuz omuza, popo popoya, sırt sırtta,  
 ayak ayağa  vesaire.
■	 vücudun farklı yerlerini karışık kullan: örneğin omuz alına vesaire
■	 vücudun en güçlü ve/veya en zayıf yerleri birbirini karşılıklı itsin

„pull“ (ÇEk). 
Yine ikişer gruplar oluşturulsun: karşılıklı durulsun (ayaklar birbirine çok yakın olarak) 
ve eller bileklerden tutulsun. Yavaşca her iki kişi de kendini bacaklar gergin ve uzatılmış 
halde geriye bıraksın. Gerilme elde edildiğinde, bu çift yavaşca dizlerinin üzerine gelir 
ve sonra popolarını yere değdirdikden sonra yine ayağa kalkar. 

VaryaSyonlar
■	 aynı hareket dörder kişilik gruplar ile de uygulanabilir: sıkı duruşa ve ayakların  
 omuz genişliğinde açık olmasına dikkat edilmelidir
■	 Yarım grup ile (fotoğrafa bak)
■	 sonra tüm grup ile (fotoğrafa bak)

DıkkaT
Bu alıştırmadan sonra takıma: „Bu hareketin takım sporu ile ne alakası var?“ sorusu 
sorulabilir.

Kaynak: Boal, augusto: Zulmedilenler tiyatrosu – oyuncular ve oyuncu olmayanlar için alıştır-
malar ve oyunlar, suhrkamp-verlag: Frankfurt 1979
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TEşVık klıplErı: ÇElışmElErDE araya gırmE (alıştırma) 
anahtar sözcükler: hazırlık, antrenman girişi, düşünmeye teşvik etme, video 
analizi, profesyonel spordaki agresyon ile baş etme

Yaş: 11+ | süre: 5-10 dakika | Malzeme: Laptop, İnternet bağlantısı, mevcut ise 
ekran ve hoparlör 

uygulama VE aÇıklama:
Profesyonel spordaki eskalasyon ve de-eskalasyonları multimedya desteğiyle analiz 
edilir. analiz sonrası, takımın tecrübelerine dayanarak de-eskalasyon stratejileri to-
planır. 

VıDEo analıZı ılE Başla
Uluslararası futboldan eskalayson veya de-eskalasyon ile sonuçlanan oyun sahneleri 
gösterilir. „videolara soyunma odasında/takım evinde bakılsın „
■	 Ibrahimović – van Bommel
 http://www.youtube.com/watch?v=cvjmg-j-Hk4&feature=related 

■	 Zidane – Materazzi 
 http://www.youtube.com/watch?v=gZtOm3nOct8 

Takıma, klıplEr ılE ılgılı Sorular SorulSun
Klipleri sorgulama amaçlı, şöyle sorular sorulabilir:
■	 Bu durumda yanlış ya da doğru ne oldu? 
■	 Başka nasıl bir reaksiyon gösterebilirdi? 
■	 Oradaki olay/durum oyunu nasıl etkiledi? 
■	 Șampiyona maçlarında sizin ne gibi tecrübeleriniz oldu?

DıkkaT:
amaç, öncelikle gençlerle birlikte, saldırı durumlarında yeni/veya farklı davranışlar 
için stratejiler bulmak. İşaret parmağını kaldırma örneğiyle yanlış davranışları ayıpla-
mak bazen gerekli olsa da bu alıştırmanın hedefi değildir. amaç yeni bakış açıları ve 
davranış imkanları sunmakdır.

De-esKaLasYON ve HaKaretLerDe 
UYGUN DavraNIȘ 
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„Çılgınlar“ (antrenman oyunu) 
anahtar sözcükler: dikkat, de-eskalasyon, konsantrasyon, strese direnme  
 
Yaş: 11+ | süre: 20-30 dakika 
Malzeme: 1 top, 1 takım için üstüne geçirme tişörtleri, alıştırma yönetimi için 2 kişi 

uygulama VE aÇıklama
Normal antrenman maçına, takım yönetimi tarafından oyuna bilinçli olarak provoka-
syonlar ve bedensel saldırıIar yerleştirilir. Bu alıştırma için takım ve antrenör arasında 
güven ortamı şart koşar. (İstek üzerine: bu alıştırmadan önce teşvik kliplerine ve onlarla 
ilgili alıştırmalar da yapılabilir).

Takımlara BÖlmE
Gençler iki takıma bölünür. 

rahaTSıZlık FakTÖrlErİ uygula – proVokaSyon uyanDır
antrenör, hem provoke eden kişinin hem de hakem rolünü oynayacağını bildirir. 
Oyuncular, bu rollerin kısa dönem için oynanacağının bilincinde olmalıdır. Șimdi oyn-
anacak maçda, gençler antrenör ekibi tarafından, provokasyon görecekler ve agresif 
oyunculara tepki vermeleri ve onlarla baş etmek için uygun strateji bulmaları için teşvik 
edilecekler

kım proVokE olmaya haZır? 
Bu alıştırmayı başlatmadan önce, gençlerle ayrıntılı olarak konuşmak çok önemlidir, 
çünkü bir çok genç, yetişkinlerin provokasyonlarından rahatsızlık duyar. Gönüllülük 
burada çok önemli bir prensipdir. Her bir takımda antrenör ekibinden bir kişi „çılgını“ 
oynayacak, ikinci bir kişi de hakem rolüne girecek. 

Takımların Farklı gÖrEVlErı 
“Çılgın“ takımındaki oyuncuların görevi, sakinleştirici olarak hareket etmek ve „çılgını“ 
bir an önce farklı stratejiler uyguluyarak bu hassas ve aniden kontrolden çıkabilecek 
durumdan uzaklaştırmak ve böylece de kırmızı kart almamalarını sağlamak. Provoka-
syonlarla karşılaşan oyuncular da oyunun akıcılığını mümkün olduğunca bozmadan 
provokasyonların gücünü azaltmaya çalışmalıdır. Bunu becermek hiç de kolay değildir. 

oyuna Başla! – FırSaT olDuğunDa rahaTSıZlık FakTÖrÜ uygula
antrenör aktif olarak „çılgını“ oynar ve sürekli olarak oyun duraksadığında rahatsızlık ver-
ir, oyunun akıcılığını bozar, agresif davranır, provokasyon uyandırır, iter ve hakaret eder. 

ESkalaSyon TEhlıkESı olSa Da, oyuna konSanTraSyonla DEVam 
EDılmElı! 
Mümkün olduğunca oyuna devam etmeli, ilgi başka yere kaymamalı ve her şeye 
rağmen oyun tablosu üzerindeki kontrol kaybedilmemeli. Oyuna devam edebilen ve 
gerektiğinde başarılı olarak doğrudan sakinleştirmeyi sağlayan kişi, başarılı olur. Bu 
noktada farklı stratejiler uygulamak mümkün (şiddet durumlarında uygun davranışlarla 
ilgili önerilere da bak).

ara Sıra DurDur!
Her provokasyon sonrası oyunu durdurmak mümkündür, böylece hep birlikte provo-
kasyon ve buna gösterilen tepki hakkında tartışılabilir. Gerekirse provoke olan kişi 
doğrudan Feedback alabilir. eminiyetli bir çerçeve oluşturmak ve bu oyunda sadece 
bir „çılgının“ olduğunu (bunun da antrenör olduğunu) tekrarlamak gerekir

rol TESlımı!
Oyun bittikten sonra, antrenörler mutlaka „çılgın rollerini“ bıraktıklarının altını çizerek 
belirtmelilerdir. Bu alıştırmanın sonunda tek tek veya grup halinde oyuncuların provoka-
syonlara gösterdikleri tepki/davranış hakkında konuşulabilir. Bu alıştırma çok yoğun ve 
yorucu olduğu için arkasından normal bir bitirme oyunu yapılması önerilir. 
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aÇıklama VE uygulama 
takımdaki oyunculara tek tek bu güvenli ortamda oyun oynayarak sık kullanılan küfür-
lere mücadele etme olanağı sunulur. Oyuncular birbirlerini izlerken, diğerlerinin böyle 
durumlarda nasıl davrandıklarına bakabilirler, hakaretlerde doğru buldukları davranış 
stratejilerini benimseyebilirler. 

kÜFÜr BırıkTırmEk
Bu alıştırmanın başında gençlere, maçlarda ve günlük hayatlarında hangi küfür ve 
hakaretlerle karşılaştıkları sorulur. Belirtilen örnekler not edilir ve daha sonra çalışma 
bazı olarak kullanılır. 

kÜFÜr EDEn kışı kÜFÜr ETmEklE nE ElDE ETmEyE Çalışır? 
antrenör ekibi, takıma küfür eden bir kişinin küfür ederek ne elde etmek istediğini sorar. 
takımın sık kullanılan küfürlere karşı hangi stratejileri uygulamayı bildiğini ve bu strate-
jilerin küfür eden kişinin amacına ulaşamaması için nasıl kullanılabileceği sorulur. Bu 
esnada stratejiler toplanır ve proje çerçevesinde grubun çalışma temeli olarak kullanılır. 

parkur ılE Başlamak 
Klasik teknik parkur sonrası, asıl alıştırma başlar. Gönüllü oyuncular sırayla saha 
kenarından gelen küfürlere ve hakaretlere (bunu yine bir antrenör üstlenir) nasıl tepki 
gösterecekleri hakkında çalışırlar ve bu şekilde kendileri ne tür davranışa, ne tür tepkiye 
daha yatkın olduklarını öğreneceklerdir. 

hEp BırlıkTE rEFlEkSıyon 
Oyunculara, tüm süreci izleyip farklı reaksyonlar denedikten sonra, sorgulama amaçlı 
sorular sorulabilir: Nasıl geçti benim için? Benim için hangisi başarılıydı? Oyun sırasın-
da hangisi daha ugun olurdu? 
Hakaretlerin temelini, bu alıştırmaya başlamadan önce hazırlıkda toplanan örnekler 
oluşturur. alıştırma sonrası, gençlerle birlikte bu broşürde sunulan hakaretlere karşı 
doğru davranışla ilgili stratejiler konuşulabilir.  

DıkkaT
Bu alıştırma çok zordur ve takım ve antrenör arasında derin güven ortamına ihtiyaç 
duyar. Bundan dolayı gönüllülük, hassaslık ve sorgulama imkanlarının sunulması en üst 
ilkeler sayılır.

Seni gerizekalı! 

haZır cEVap olma alışTırmaSı  
anahtar sözcükler: kendini üstün tutma stratejileri tanımak, provokasyonların 
gücünü azaltmak, hazır cevaplılık, soğukkanlılık, de-eskalasyon 

Yaş: 13+ | süre: 20-30 dakika | Malzeme: 1 top, üzerine giymek için tişört, mevcut 
ise asıl oyuna başlamadan önce parkur hazırlamak için malzeme 

Peki sizin ne tür  
hobileriniz var?
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Bärsch, tim: 125 Übungen zur Gewaltprävention.  
Das Praxisbuch für anti-Gewalt- und Deeskalationstrainings, BoD: Norderstedt 2011. 
(Șiddet önlemi için 125 alıştırma. Şiddete karşı, de-eskalasyon antrenmanı için pratik 
kitap)

Boal, augusto: theater der Unterdrückten – Übungen und spiele  
für schauspieler und Nicht-schauspieler, suhrkamp-verlag: Frankfurt 1979. 
(Zulmedilenler tiyatrosu – oyuncular ve oyuncu olmayanlar için alıştırmalar ve oyunlar)

Bischof, Karin / schindlauer, Dieter, 2010: Z’ruckred’n – Handbuch zur  
argumentation gegen vorurteilsbehaftete Parolen (PDF). Download unter:  
http://www.sinnfabrik.at/wp-content/uploads/zruckredn_argumentationshandbuch.pdf 

(Önyargılı parolalara karşı deliller getirme kılavuzu)

Hufer, Klaus-Peter: argumentationstraining gegen stammtischparolen. Materialien und 
anleitungen für Bildungsarbeit und selbstlernen, Wochenschau-verlag: schwalbach/
taunus 1999. 
(Birahane parolalarına karşı savunma antrenmanı)

OKUMa ÖNerİLerİ 

SErVıcESTEllE Faırplay-VıDc. VıElE FarBEn. Eın SpıEl. 
(Faırplay-VıDc SErVıS yErı. Bır Çok rEnk. ama Bır oyun.) 
FairPlay’in (temiz oyunun) artık, spor ve kültürler arası konuları ile ilgilenen, vIDc’de 
yerleşmiş olan, servis ve danışmanlık dairesi mevcuttur. arabuluculuk işlevleri ve ağ 
kurma faaliyetlerinin birleşme noktası ve emansipasyon ve partisipasyon eylemleri için, 
Fairplay, başvuru ve danışma dairesi olarak çalışmaktadır ve ayrıca futbolda ayrımcılık 
(ve ayrımcılığa karşı) ve çeşitlilik faktörleri konularında uzman merkez olarak gün-
demdedir. Bu servis dairesi, aynı zamanda da izleme aracıdır, futbol alanındaki ırkçı 
olayları kaydeder. İrkçılıkla ilgili raporlar kayıt edilir ve ilgili makamlara (Bundesliga, 
ÖFB, UeFa, Kulüplere vesaire) iletilir. Bu servis sunumu, dernekler, okullar, NGO’lar, 
insan hakları organizasyonları ve özel kişiler tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir. 
tel: +43 (0)1 713 35 94e-Mail: fairplay@vidc.org
http://fairplay.vidc.org/“http://fairplay.vidc.org 

 

carıTaS SıQ!
sIQ Projesi!, sporun sosyal-integratif potansiyelini bütün çeşitlikleri dahil olmak üzere 
değerlendirmeyi kendine hedef almıştır ve ayrıca entegrasyon sunularını önemli bir 
unsur ile genişletmeyi hedef almıstır. Başvuru üzerine, derneklerde bu konuyla ilgili bilgi 
verecek eleman sağlayabiliriz. 
İletişim için: Mag. Michael teichmann, +43 / (0)676)/ 88015 345 
e-Mail: m.teichmann@caritas-steiermark.at 
http://www.caritas-steiermark.at/hilfe-einrichtungen/interkultur-sport/siq-sport-integration-qualifikation 

 

anTıDıSkrımınıErungSSTEllE STEıErmark  
(STyrıa ayrımcılıkla mÜcaDElE DaırESı)
stigergasse 2, 8020 Graz, tel: +43 / (0)316 / 714 137
e-Mail: buero@antidiskriminierungsstelle.steiermark.at
http://www.antidiskriminierungsstelle.steiermark.at 

veLİLer, DerNeKLer ve sPOrDa 
aKtİF OLaNLar İÇİN DesteK 
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muT-Traınıng (cESarET anTrEnmanı) 
http://www.youtube.com/watch?v=3lrjr6ouHNM

STar WarS – ZıVılcouragE (STar WarS – mEDEnİ cESarET)
http://www.youtube.com/watch?v=j_4Z3xvXa68

DEESkalaTıon Von gEWalT (ȘıDDET DE-ESkalaSyonu)
http://www.youtube.com/watch?v=fxhYflLjlUY 

grEıF Eın! (araya gİr!)
http://www.youtube.com/watch?v=r05JkwPGGNk 

ZıVılcouragESpoT auS oBErÖSTErrEıch 
(oBErÖSTErrEıch EyalETı’nDEn mEDEnı cESarET klıBı)
http://www.youtube.com/watch?v=fbvWiFyHJ3o 

ZıVılcouragE? So WırD ES gEmachT 
(mEDEnİ cESarET mİ? BÖylE olur İşTE!)
http://www.youtube.com/watch?v=ytaru5IcaIa&feature=related 

KavGa DUrUMLarINDa araYa 
GİrMe KONUsU İLe İLGİLİ KLİPLer

mag. nıko rEınBErg
1977 doğumludur, Kültür ve sosyalantropoloji dallarında üniversite eğitimi almıştır, 
Graz, Zebra derneğinde organizasyon tasarımcısıdır, 2012’den itibaren Graz, cari-
tas sIQ! „Fußball und Mut“ (futbol ve cesaret) inisyatifinde rol alır. 2003 yılından bu 
yana, viyana, Zara derneğinde çeşitlilik ve medeni cesaret eğitmeni olarak çalışmakt-
adır. Farklı derneklerde amatör futbolculuk yapmıştır: Fc Purkersdorf (1984-2003), 
Usc altlichtenwarth (2004-2006), Deportivo Faro de Bucerias/meksikan amatör ligi 
(2006-2007).

mag. marTın VıErEgg 
1976 doğumludur, Pedagoji dalında tahsillidir,tiyatro Pedagojisi bölümü ve „spielend 
Leben Lernen – theaterarbeit in sozialen Feldern“ (Oynayarak Yaşam Öğrenmek – 
sosyal alanlarda tiyatro işi) adlı tiyatro pedagoji kursu mezunudur, 2005’den bu yana 
Interact – Werkstatt für theater und soziokultur’de (Interact - tiyatro ve sosyokültür 
atelyesi’nde) çalışmakdadır, Männerberatung steiermark (styria erkekler Danışman-
lığı’nda) serbest meslekli eleman olarak çalışmaktadır.

ÖZEl TEşEkkÜrlErımıZ  
Florian schrank ve Markus adler’e gider. Kendileri bize Futbol ve cesaret adlı projenin 
ilk senesinde stajyer olarak, Feedback verip, yardımcı antrenör olarak azimli bir şekilde 
bize destek oldular.

YaZarLar




