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Rozdział 1 

 

Problem bezpieczeństwa stadionowego 
na meczach piłkarskich w Szwecji 

 

Magdalena Czakon1 

 

 

Streszczenie: 

Praca ukazuje problem chuliganizmu w Szwecji, zarówno w przeszłości, jak i w chwili 
obecnej, na historycznym tle tego zjawiska na świecie. Choć chuliganizm stadionowy nigdy nie 
stanowił znaczącego problemu w tym kraju, to jednak kilka incydentów wywołało poważną 
debatę na temat bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich w Szwecji. Na podstawie 
dostępnej literatury i przeprowadzonego badania (w formie wywiadu bezpośredniego 
z ekspertem ds. organizacji meczów jednego z czołowych klubów piłkarskim w tym kraju) 
stwierdzono, iż choć poziom zapewnianego bezpieczeństwa kibicom podczas meczów jest 
właściwy, to największy problem stanowią zamieszki przenoszące się poza stadion piłkarski. 
Natomiast najwłaściwszą odpowiedzią na to wyzwanie jest odpowiednia komunikacja między 
klubami, społeczeństwem, policją i rządem. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo stadionowe, chuliganizm, piłka nożna, klub piłkarski, 
Szwecja 

 

Wstęp 

Piłka nożna to sport stanowiący fenomen na skalę światową. Miliony kibiców śledzą 

od lat rozgrywki piłkarskie zarówno na poziomie międzynarodowym, krajowym, jak i lokalnym. 

Sponsorzy inwestują ogromne sumy w rozwój i promocję tego sportu, a rozmach 

przygotowań, związanych z organizacją odbywających się co cztery lata Mistrzostw Świata 

                                                                 
1 Magdalena Czakon – Uniwersytet Jagielloński 
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w Piłce Nożnej, można porównać jedynie do organizacji Igrzysk Olimpijskich – są to bez 

wątpienia od lat dwie największe sportowe imprezy na świecie.  

Każda impreza piłkarska jest dużym wyzwaniem jeśli chodzi o zagwarantowanie 

kibicom nie tylko komfortowych warunków do podziwiania widowiska, ale przede wszystkim 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Wiele krajów, głównie europejskich, przez szereg 

lat walczyło z problemem chuliganizmu stadionowego. Zapewnienie odpowiedniego 

bezpieczeństwa rzeszom kibiców udających się na mecze jest do dziś poważnym wyzwaniem 

w wielu państwach, w tym także w Polsce. Nadal zdarzają się przypadki, kiedy przez agresywne 

zachowania pseudokibiców, włodarze stadionów są zmuszeni zamykać całe sektory czy nawet 

stadiony podczas meczów, które w konsekwencji są rozgrywane przy pustych trybunach 

– takie zdarzenia mają miejsce także podczas rozgrywek polskiej Ekstraklasy, na przykład 

w roku 2014, kiedy to zamknięto cały stadion Legii Warszawa (Bator 2014). Powyższa sytuacja 

uderza nie tylko w kibiców, ale i w klub czy właściciela stadionu, który traci przychody z tytułu 

sprzedaży biletów, a często też jest narażony na utratę sponsorów. Polska od wielu lat 

nieustannie stara się poprawić kwestię bezpieczeństwa stadionowego, jednak liczne przykłady 

z ostatnich lat pokazują, iż jeszcze wiele pozostaje do zrobienia.  

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie, jak z kwestią bezpieczeństwa na stadionach 

przez szereg lat radziła sobie Szwecja, co może stanowić także pewną propozycję działań 

dla osób zajmujących się poprawą bezpieczeństwa stadionowego w Polsce. Pierwsza część 

artykułu opisuje krótko historię piłki nożnej i chuliganizmu na świecie, zaś część druga 

przedstawia przejawy chuliganizmu w Szwecji. Obie te części wykorzystują dostępną literaturę 

przedmiotu, zarówno polsko- jak i anglojęzyczną oraz najnowsze statystyki dotyczące skali 

zachowań chuligańskich w Szwecji w 2013 roku. W części trzeciej przedstawiono sposoby 

zapobiegania problemowi w Szwecji oraz wyzwania, jakie stoją aktualnie przed tym krajem 

w tej kwestii. Ta część artykułu powstała na podstawie wywiadu semi-ustrukturyzowanego 

z Mazdakiem Shiasi, ekspertem do spraw organizacji meczów piłkarskich, odpowiedzialnym 

za obsługę stadionu Myresjöhus Arena w Växjö należącego do klubu Östers IF (występującego 

w najwyższej lidze klubowych rozgrywek w Szwecji – Allsvenskan). 
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Fenomen popularności światowego futbolu oraz 
towarzyszące mu zjawisko chuliganizmu 

Piłka nożna to sport, którym interesują się kibice na całym świecie, bez względu na kraj 

pochodzenia, wiek, płeć czy status społeczny. Niezmiennie od wielu lat stanowi 

najpopularniejszy sport na świecie, posiadający około 3,5 miliarda fanów (Lipoński 2012).  

Gry z piłką były od wieków popularne w różnych cywilizacjach, często bardzo od siebie 

odległych. To w tych zabawach można doszukiwać się początków piłki nożnej. Warto zwrócić 

uwagę, iż piłki używano do gry zarówno w starożytnych Chinach, Grecji, Rzymie, 

jak i w Ameryce w czasach przed Kolumbem. Znali ją też Eskimosi, Indianie, Aborygeni 

i Celtowie. Z historycznego punktu widzenia bardzo ważne jest pojawienie się futbolu 

na Wyspach Brytyjskich - to tam po raz pierwszy, w XIX wieku, spisano jego zasady. W Anglii 

założono także pierwszy na świecie narodowy związek piłkarski, Anglicy też stopniowo zaczęli 

propagować rozwój futbolu w Europie, a później także na całym świecie. Choć gry z piłką były 

od wieków popularne w różnych częściach świata, to właśnie Brytyjczycy niezmiennie 

przypisują sobie ,,odkrycie” tego sportu, a także jego rozwój i wzrost popularności. Chociaż 

trudno dokładnie określić, w jakim stopniu mają oni rację, faktem bezsprzecznym jest, iż gra 

z piłką (wykonywaną dawniej zwykle ze zwierzęcego pęcherza) przeszła bardzo długą drogę, 

zanim stała się światowym fenomenem uwielbianym przez tłumy kibiców, a także sportem 

uprawianym powszechnie zarówno przez małe dzieci, jak i dorosłych mężczyzn i kobiety 

(Lipoński 2012). 

Nie ma chyba innego sportu, o którym tyle by dyskutowano, pisano prac naukowych 

i analitycznych, który stanowiłby dla wielu kibiców rodzaj religii i któremu towarzyszyłyby tak 

duże pieniądze – zarówno jeśli chodzi o kwoty przeznaczane na organizację największych 

imprez piłkarskich, płace profesjonalnych zawodników czy też o niebagatelne sumy, które 

najlepsze kluby świata są w stanie przeznaczyć na zakup nowego zawodnika. Przy tym 

wszystkim naturalne jest, że ze sportem tym nierozerwalnie łączą się różne 

kontrowersje:  korupcja, afery dopingowe czy też zjawisko chuliganizmu stadionowego, który 

w żadnym innym sporcie nie rozwinął się tak silnie, jak w przypadku piłki nożnej. Od wielu lat 
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jest to poważny problem, będący często trwale związany z rozgrywkami futbolu w danym 

kraju, ale mający także zdecydowanie międzynarodowy zasięg.  

Termin ,,chuliganizm” pojawił się po raz pierwszy w języku angielskim (skąd później 

został zapożyczony także przez inne języki) pod koniec XIX wieku. Miał on pierwotnie określać 

gangi składające się z awanturniczych młodych ludzi. Prawdopodobnym jest, iż nazwa 

ta została utworzona poprzez przekształcenie nazwiska ,,Houlihan”, które nosiła irlandzka 

rodzina, mieszkająca w Londynie w II połowie XIX wieku. Jej członkowie byli znani w całym 

mieście z drobnych kradzieży oraz skłonności do nadużywania przemocy (Dunning 2002). 

W języku polskim termin ,,chuliganizm” oznacza obecnie przede wszystkim lekceważenie 

przyjętych norm społecznych i etycznych, jak również awanturnicze, wulgarne zachowania 

(Drabik, Sobol 2007). 

W latach osiemdziesiątych XX wieku termin ,,chuliganizm” zmienił nieco swoje 

pierwotne znaczenie, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Stało się tak głównie w wyniku 

nasilenia się zachowań o charakterze agresywnym, niebezpiecznym i przestępczym, głównie 

wśród fanów określonych klubów i drużyn piłkarskich. Zachowania te przejawiały się w dużej 

mierze w stosunku do kibiców drużyny przeciwnej podczas meczów na stadionach, ale także 

w sytuacjach pozastadionowych. Czasem takie akty agresji były kierowane także w stosunku 

do piłkarzy drużyn przeciwnych (Dunning 2002). Warto jednak zaznaczyć, iż omawiany termin 

nie jest precyzyjny i określa również bardzo wiele innych zachowań odnoszących się do fanów 

futbolu. Często to słowo bywa nadużywane przez polityków czy media (Dunning 2002).  

Pierwsze socjologiczne badania nad fenomenem i wieloaspektowością zjawiska 

chuliganizmu były przeprowadzane na Uniwersytecie w Leicester w późnych latach 

siedemdziesiątych XX wieku jako pewnego rodzaju odpowiedź na ogromną skalę zachowań 

chuligańskich, jakie w tamtym okresie towarzyszyły rozgrywanym w Wielkiej Brytanii meczom 

piłki nożnej. Jednak państwo brytyjskie było tylko jednym z krajów, nie tylko europejskich, 

które przez wiele lat dotykały i częściowo nadal dotykają problemy chuligaństwa 

na stadionach i zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa kibicom. Mimo to właśnie 

z kibicami, a właściwie z chuliganami z tego kraju jest związany jeden z najbardziej tragicznych 

incydentów we współczesnej historii zamieszek stadionowych. Sytuacja wydarzyła się w roku 
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1985 na stadionie Heysel w Brukseli podczas finałowego meczu Pucharu Europy pomiędzy 

Juventusem Turyn a Liverpoolem F.C. Zamieszki rozpoczęły się niespełna godzinę 

przed rozpoczęciem meczu. Kibice angielskiej drużyny zdołali przedrzeć się przez ogrodzenie 

na stadionie oddzielające ich od kibiców włoskich, a następnie ich zaatakowali. Fani Juventusu 

uciekając w popłochu, tratowali siebie nawzajem, a niektórzy zostali przygnieceni wysoką 

ścianą, która załamała się pod naporem spanikowanego tłumu. W wyniku tych zamieszek 

zginęło 39 kibiców, a ponad 600 zostało rannych. Za główne przyczyny tak wielkiej tragedii 

uznaje się niewystarczającą liczbę policjantów obecnych na stadionie, jak również zły stan 

techniczny stadionu niespełniającego norm bezpieczeństwa (Dunning 2002). A jak wiadomo 

są to jedne z podstawowych elementów, które powinny być zapewnione bezwzględnie 

podczas organizacji meczu, w szczególności na tak wysokim poziomie rozgrywek. 

Tragicznych incydentów na stadionach, gdzie w wyniku zamieszek podczas meczów 

zginęło nawet kilkadziesiąt osób, było znacznie więcej, nie tylko w Europie. Znane są przypadki 

z Turcji (rok 1964, kiedy to śmierć poniosło 55 osób), Argentyny (rok 1968, 47 ofiar) 

czy Związku Radzieckiego (rok 1982, 23 ofiary). To pokazuje, że nie tylko Europa przez wiele 

lat była bezsilna w walce z chuliganizmem stadionowym. Te wydarzenia nie tylko każdorazowo 

szokowały opinię publiczną, ale były też mocnym bodźcem zarówno dla polityków w wielu 

krajach, jak i klubów i związków sportowych do podjęcia zdecydowanych prób walki z taką 

sytuacją (Dunning 2002). 

Jednym ze sposobów walki z chuliganizmem stadionowym, stosowanym przez Unię 

Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), był zakaz gry w europejskich rozgrywkach 

przez klub, którego kibice dopuszczali się brutalnych zachowań chuligańskich. Wykluczanie 

z rozgrywek zaczęły także stosować krajowe związki piłkarskie.  

Poprzez nieustanne wprowadzanie nowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa 

stadionowego, zarówno przez UEFA, jak i Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA), 

w ciągu ostatnich lat ochrona kibiców podczas meczów piłkarskich uległa zdecydowanej 

poprawie. Nie oznacza to, iż problem chuliganizmu zniknął zupełnie, ale dzięki jasnym 

oraz należycie egzekwowanym przepisom wprowadzanym przez UEFA i FIFA w zakresie 

bezpieczeństwa stadionowego na całym świecie, dużo mniej prawdopodobny wydaje się dziś 



M. Czakon – Problem bezpieczeństwa stadionowego na meczach piłkarskich w Szwecji 
 

 

-------------------- 
K. Nessel, E. Wszendybył-Skulska (red.) - Młodzi o sporcie 2014. Bezpieczeństwo i organizatorzy imprez sportowych 

13 
 

 

tragiczny scenariusz wydarzeń ze stadionu Heysel w Brukseli czy Hillsborough w Wielkiej 

Brytanii. W zakresie tworzenia regulacji i dokumentów prawnych odnoszących 

się do bezpieczeństwa stadionowego, jak również bezpieczeństwa na wszelkiego typu 

masowych imprezach sportowych, UEFA od wielu lat ściśle współpracuje z Unią Europejską.  

Bardzo ważnym, a przy tym jednym z pierwszych międzynarodowych aktów prawnych, 

mających uregulować sytuację bezpieczeństwa stadionowego, była Europejska Konwencja 

nr 120 przyjęta przez Radę Europy w 1985 roku jako swojego rodzaju odpowiedź na zdarzenia 

ze stadionu Heysel. Konwencja dotyczyła ,,przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez 

sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej’’. Ważne w dokumencie jest zwrócenie 

uwagi na konieczność współpracy międzynarodowej w kwestii zapewnienia odpowiedniego 

bezpieczeństwa uczestnikom imprezy sportowej. Państwa, które podpisały konwencję, tym 

samym stanęły przed koniecznością uregulowania kwestii bezpieczeństwa imprez masowych 

w krajowym prawodawstwie, co nigdy wcześniej nie miało miejsca i stanowiło bardzo duży 

krok w przyczynieniu się do poprawy bezpieczeństwa na stadionach. Po latach uznano, iż ten 

dokument stanowi swojego rodzaju konstytucję w zakresie walki z chuliganizmem 

stadionowym oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa imprez sportowych. 

Dokument uregulował m.in. takie kwestie, jak zakres działań policji, odpowiednią wymianę 

informacji czy właściwą liczbę pracowników służb porządkowych obecnych na meczu. 

Co ważne zwrócono także uwagę na odpowiednie zabezpieczenie terenów wokół obiektu 

sportowego oraz tras dojazdowych (Kopczyk 2012).  

Od 1985 roku po wydarzeniach na Heysel zdano sobie sprawę, iż chuliganizm 

stadionowy może stać się zjawiskiem, które zagraża i burzy właściwy ład społeczny 

oraz funkcjonowanie społeczeństwa jako całości. Tym samym ta kwestia stała się nie 

mniejszym problemem od zagadnień związanych z terroryzmem, narkomanią 

czy alkoholizmem. Należy też pamiętać, iż sport ulega nieustannej globalizacji, co łączy 

się z dużą mobilnością zarówno sportowców, jak i kibiców. Z tego powodu tak ważna jest 

właśnie kwestia międzynarodowej współpracy i właściwego przepływu informacji w zakresie 

bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. Dotyczy to m.in. przekazywania informacji 

między krajami na temat niebezpiecznych, zorganizowanych grup, które mogą stanowić 
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zagrożenie dla porządku publicznego, a mają zamiar uczestniczyć w masowych imprezach 

sportowych. Tę kwestię reguluje Traktat o Unii Europejskiej z 1997 roku. Warto zwrócić też 

uwagę na wydaną w 2002 roku Decyzję Rady UE zobowiązującą każde państwo członkowskie 

do stworzenia narodowego punktu informacyjnego dla piłki nożnej, mającego charakter 

policyjny. Punkt taki powinien posiadać uaktualnianą na bieżąco bazę z dokumentami, 

w których opisane zostało szacunkowe ryzyko wystąpienia przejawów chuligaństwa przez 

kibiców określonego klubu czy danej drużyny narodowej. Posiadanie i wymiana takich 

informacji może okazać się niezbędna do odpowiedniego zabezpieczenia określonych 

wydarzeń sportowych i właściwej reakcji i przygotowania się służb porządkowych. Z tych analiz 

mogą korzystać także punkty informacyjne innych krajów (Kopczyk 2012). Również UEFA 

nieustannie pracuje nad regulacjami na temat infrastruktury stadionowej i poprawy 

bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich. Bardzo ważnym przepisem wprowadzonym 

przez tę instytucję jest absolutny nakaz zapewnienia wszystkim kibicom wydarzenia 

piłkarskiego numerowanych miejsc siedzących na stadionie, aby nie dopuścić 

do przeładowania stadionu, a w konsekwencji braku możliwości zapanowania nad tłumem. 

Podobnie bramy wejściowe i wyjściowe na stadion muszą być zaprojektowane tak, 

aby uniknąć zatoru widzów, a okolice stadionu muszą być oznaczone tak, aby pokierować 

widzów na ich sektory. W trosce o bezpieczeństwo kibiców gości powinno im zostać 

udostępnione nie mniej niż 5% całkowitej pojemności stadionu, w jego odpowiednio 

wydzielonej części (UEFA 2006). 

Liczne regulacje i podejmowane działania legislacyjne od lat osiemdziesiątych 

XX wieku, zarówno przez organy Unii Europejskiej, jak i UEFA i FIFA, przyczyniły się 

bez wątpienia do poprawy bezpieczeństwa na stadionach oraz przeciwdziałania 

chuliganizmowi. Należy jednak pamiętać, iż jest to w dalszym ciągu bardzo duże wyzwanie dla 

światowego sportu. Większość uczestników wydarzeń sportowych to osoby respektujące 

przyjęte normy i ważne jest, aby w walce z chuliganizmem stadionowym respektować 

i przestrzegać prawa większości tak, aby nic nie działo się kosztem kibiców, którzy po prostu 

mają ochotę wziąć udział w meczu piłkarskim (Kopczyk 2012). 
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Przejawy chuliganizmu stadionowego w Szwecji 

Mieszkańcy Skandynawii uznawani są za ludzi spokojnych, cichych i opanowanych 

i trudno znaleźć zarówno w Szwecji, jak i Danii, Finlandii czy Norwegii przypadki tak 

drastycznych przejawów masowego chuliganizmu wśród kibiców, jakie występowały 

w przeszłości na przykład w Wielkiej Brytanii. Jednak te kraje nie są wolne od aktów przemocy 

stadionowej, a bezpieczeństwo masowych imprez sportowych stanowi tutaj bardzo ważną 

kwestię.  

Pierwszym odnotowanym przejawem chuliganizmu przez fanów piłki nożnej w Szwecji 

były zdarzenia z 1946 roku z Malmö, kiedy to setki kibiców lokalnego klubu zaatakowały 

autobus przewożący drużynę piłkarską mającą tego dnia rozegrać mecz z drużyną z Malmö 

(Carnibella 1996). Warto zwrócić uwagę zarówno na dużą liczbę kibiców biorących udział w 

tym wydarzeniu, jak i na rok – 1946. Jest to stosunkowo wczesna data, w porównaniu 

do okresu, w którym zaczęły rozwijać się na masową skalę przejawy chuliganizmu 

stadionowego, np. w Wielkiej Brytanii.  

Jednak rozwój zjawisk o charakterze chuligańskim nastąpił w Szwecji, podobnie 

jak w innych krajach europejskich, głównie w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Nie był 

to jednak jedyny okres, kiedy te zjawiska miały miejsce. Przykładowo w roku 1995 

odnotowano aż około trzydziestu poważnych przypadków masowego chuliganizmu na terenie 

całego kraju.  

Większość odnotowanych przez szereg lat przypadków chuliganizmu w Szwecji jest 

związanych z grupami pseudokibiców popierających kluby ze Sztokholmu: AIK (grupa Black 

Army), Djurgården, (grupa Blue Saints) oraz Hammarby (Grupa Bajen Fans). Związane jest 

to z faktem, iż w Szwecji problem chuliganizmu stadionowego pojawia się przede wszystkim 

na poziomie meczów ligowych, natomiast w praktyce nie występuje podczas meczów 

międzynarodowych.  

Choć problem chuliganizmu w Szwecji występuje w dużo mniejszej skali niż w innych 

europejskich krajach, a według badań przeprowadzonych na kibicach trzech wyżej 

wspomnianych szwedzkich klubów, jedynie ok. 1% z nich byłoby skorych do ,,rozpoczęcia bójki 
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podczas meczu” (Andersson i Radamann 1996), to jednak władze podejmują odpowiednie 

działania w zakresie maksymalizacji poprawy bezpieczeństwa na stadionach. Przykładem jest 

m.in. ,,22-punktowy program” utworzony z myślą przeciwdziałania przemocy wśród kibiców. 

Dokument nakłada przede wszystkim odpowiedzialność na kluby piłkarskie w kwestii 

zapewnienia kibicom odpowiedniego bezpieczeństwa. Wszelkie przejawy agresji i rasizmu 

są absolutnie zakazane na stadionach. W przypadku jakichkolwiek burd na stadionie w trakcie 

meczu na klub organizujący spotkanie jest nakładana bardzo duża kara. Takie rozporządzenia 

w pewnym stopniu przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa podczas rozgrywania 

szwedzkich meczów klubowych (Andersson i Radamann 1996). Bardzo ważna była też uchwała 

podjęta przez szwedzką federację piłkarską w 2000 roku wprowadzająca nakaz instalacji 

kamer na wszystkich stadionach w kraju, na których rozgrywane są mecze najwyższej 

szwedzkiej ligi piłkarskiej, Allsvenskan (O’Connor 2014).  

Chociaż mogłoby się wydawać, iż problem chuliganizmu został w Szwecji opanowany, 

to jednak w marcu 2014 roku całym krajem wstrząsnęła wiadomość o zamordowaniu kibica 

sztokholmskiego klubu Djurgården. Zginął w drodze na mecz (Davies 2014). Należy pamiętać, 

iż Djurgården to jeden z trzech szwedzkich klubów, których kibice najczęściej dopuszczali 

się przejawów chuliganizmu. Przy okazji tej tragedii pojawił się po raz kolejny problem 

występujący już w Szwecji wcześniej: kibice walczą ze sobą nie na stadionie w trakcie meczu 

czy bezpośrednio przed nim, ale w innych częściach miasta (Carnibella 1996). Był to drugi 

w historii chuliganizmu w Szwecji przypadek śmierci kibica piłkarskiego. Pierwszy miał miejsce 

w 2002 roku kiedy to kibic sztokholmskiego AIK został zamordowany przez pseudokibiców 

klubu IFK Göteborg (Christenson 2010). Niepokojącym może wydawać się fakt, iż mimo tego, 

że szczyt zachowań chuligańskich dotknął szwedzką piłkę w latach osiemdziesiątych ubiegłego 

wieku, to jednak oba przypadki śmierci kibiców miały miejsce właśnie na początku wieku 

obecnego. Zwraca się także uwagę, iż w ciągu ostatnich lat w Szwecji głównym problemem 

związanym z chuliganizmem nie są bójki pomiędzy kibicami różnych drużyn (choć oba 

przypadki śmierci kibiców wynikały właśnie z takich porachunków). Jest nim natomiast 

zwracanie się kibiców przeciwko swojemu klubowi w momencie jego niepowodzeń. Trzeba też 

pamiętać o tym, iż Szwecja nie jest światową potęgą, jeśli chodzi o męską piłkę nożną 
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(w przeciwieństwie np. do kobiecej drużyny narodowej, która od lat znajduje się w światowej 

czołówce). Brak sukcesów międzynarodowych może więc doprowadzać szwedzkich kibiców 

do frustracji powodującej akty chuliganizmu (Christenson 2010).  

Najnowsze statystyki podają, iż w 2013 roku 650 osób zostało zatrzymanych w Szwecji 

z powodu dokonania rożnego rodzaju aktów przemocy zaliczanych do chuliganizmu 

stadionowego (O’Connor 2014). Stanowi to ok. 3% wszystkich osób zorganizowanych 

w klubach kibica czy innego typu oficjalnych organizacjach wspierających szwedzkie kluby. 

Nie jest to zbyt duża ilość, ale te 3% sprawiają, że pozostałe 97% fanów tego sportu cierpi 

i zyskuje nieprzychylną opinię w społeczeństwie. Może to m.in. oddziaływać na decyzje 

sponsorów odnośnie dalszej chęci wspierania klubu, którego kibice nie mają dobrej reputacji. 

Ponadto w Szwecji na mecze piłkarskie zwykle przychodzą cale rodziny. Powtarzające, bądź 

nasilające się akty przemocy stadionowej (albo pozastadionowej) mogą zniechęcać sporą 

liczbę kibiców do uczęszczania na mecze (O’Connor 2014).  

Czy 650 zatrzymanych osób to duża liczba w porównaniu na przykład do innych krajów 

europejskich, w których od lat występuje problem chuliganizmu? Przykładowo w Wielkiej 

Brytanii w 2011 roku aresztowano 3089 osób zamieszanych w przestępstwa mające znamiona 

chuliganizmu (www.politics.co.uk 26.08.2014). Choć liczba ta wydaje się duża, należy 

pamiętać, że w tym kraju na mecze uczęszcza około 40 milionów kibiców rocznie, co jest liczbą 

czterokrotnie wyższą od samej populacji Szwecji - ok. 9,6mln ludności. 

Biorąc pod uwagę sytuację w Polsce, która również od wielu lat zmaga się 

z pseudokibicami, statystyki podają, że łącznie w roku 2013 polska policja postawiła zarzuty 

1818 osobom zamieszanych w czyny o charakterze chuliganizmu (Pietraszewski 2014). Znowu, 

zważając na bardzo dużą liczbę kibiców, którzy uczęszczają na mecze w naszym kraju, stosunek 

zatrzymanych w Polsce do tych zatrzymanych w Szwecji nie wydaje się przeważający. Czy więc 

Szwecja zaczyna sobie nie radzić z problemem agresywnych kibiców, czy to tylko suche dane 

statystyczne, które nie do końca dobrze opisują rzeczywistość? Odpowiedzią mogłyby 

być statystyki w podziale ze względu na charakter i rodzaj chuligańskich wybryków, które 

niestety, nie są udostępniane.  

http://www.politics.co.uk/
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Przeciwdziałanie chuliganizmowi stadionowemu w Szwecji  – 
studium przypadku 

Problem chuliganizmu stadionowego i wszystkich aktów agresji z nim związanych 

dotyka także same kluby piłkarskie, dla których podejmowanie odpowiednich przedsięwzięć 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas meczu staje się jednym z najważniejszych 

obszarów działalności.  

Według Mazdaka Shiasi (eksperta ds. organizacji meczów, pracującego dla grającego 

w najwyższej szwedzkiej lidze piłkarskiego klubu Östers IF) podczas przygotowań 

do organizacji meczu piłkarskiego najważniejszym czynnikiem jest odpowiednia komunikacja 

pomiędzy klubami mającymi rozgrywać spotkanie. Każdy klub najlepiej zna swoich kibiców, 

również te grupy o skłonnościach chuligańskich, więc ważne jest, aby tego typu informacje 

były przekazywane z klubu do klubu. Kluczowe jest także profesjonalne przygotowanie 

imprezy pod każdym względem. Często bardzo mała rzecz czy incydent, na który nie zwrócono 

wcześniej uwagi, może wywołać awanturę. Ponadto rzeczą podstawową dla zapewnienia 

bezpieczeństwa kibicom jest opracowanie właściwego planu bezpieczeństwa, angażując 

w obsługę stadionu zarówno pracowników klubu i organizatorów meczu, jak i odpowiednią 

ilość policji. Ta ,,odpowiednia ilość’’ ma w tym przypadku kluczowe znaczenie. Ważne jest, 

aby policjantów nie było zbyt dużo, gdyż nadmierna ich liczba może źle oddziaływać zarówno 

na nastroje zwyczajnych kibiców, jak także tych mających skłonności do zachowań 

chuligańskich.  

Jak potwierdza Shiasi, w Szwecji problem zachowań chuligańskich dotyczy wciąż 

przede wszystkim kibiców trzech sztokholmskich klubów, czyli AIK, Djurgården oraz 

Hammarby. Natomiast nigdy w historii klubu Östers IF nie doszło do jakiegokolwiek incydentu 

o znamionach chuliganizmu stadionowego w czasie meczu. Wynikać to może z faktu, iż klub 

Östers IF znajduje się w małym mieście, podobnie jak pozostałe kluby grające w Allsvenskan 

(poza wspomnianymi wcześniej klubami sztokholmskimi). W małych miastach kibice są od lat 

oddani temu samemu klubowi, nie jest ich także zbyt wielu, co zmniejsza automatycznie 

szanse na pojawienie się wśród nich jednostek mogących podejmować działania agresywne. 
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To powoduje, iż mecze piłkarskie w mniejszych miastach są zwykle bardzo radosnymi, 

spokojnymi wydarzeniami, na które przychodzą całe rodziny. 

Niemniej w większych miejscowościach problem chuliganizmu wciąż występuje, w tym 

także poza stadionami. W celu ograniczenia zachowań chuligańskich na arenach, na wzór 

Wielkiej Brytanii, zlikwidowano w obiektach miejsca stojące i zastąpione je krzesełkami. 

Niestety nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, a jeśli nawet zaobserwowano pewne 

zmniejszenie chuligaństwa na stadionach, to raczej na skutek jego przeniesienia poza areny 

piłkarskie. Według Shiasi powodem przeniesienia zachowań chuligańskich poza obiekty 

piłkarskie jest chęć pseudokibiców popierających dany klub do uniknięcia przez niego zapłaty 

kary finansowej (w przypadku wystąpienia aktów agresji na trybunach w trakcie meczu klub 

musi zapłacić surową karę).  

Trudno jest znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle przejawy chuliganizmu 

mają wciąż w Szwecji miejsce. Być może, podobnie jak w innych krajach, dla wielu kibiców ich 

ukochany klub stanowi najważniejszą część ich życia. Utożsamiają się z nim bezgranicznie. 

Słynne jest zdanie byłego menedżera klubu Liverpool FC: ,,Niektórzy ludzie wierzą, że piłka 

nożna to sprawa życia i śmierci. Jestem bardzo zawiedziony takim podejściem, gdyż mogę 

zapewnić, ze futbol to dużo, dużo więcej’’. W tym kontekście, według Mazdaka Shiasi 

najważniejsze zadanie, przed jakim stoją kluby piłkarskie w Szwecji, to próba przekonania 

kibiców, iż futbol można wspierać najlepiej przez pozytywne zachowania, na czym zyskuje 

również sama reputacja danego klubu na arenie ogólnokrajowej i międzynarodowej. Istotne 

jest również zaangażowanie całego społeczeństwa, które często jest zdania, że chuliganizm 

jest jedynie problemem piłki nożnej. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy to kluby mogą 

w pewien sposób kontrolować zachowania chuligańskie na stadionach, ale już nie poza nimi. 

Dlatego też kluczowa staje się więc skuteczna komunikacja między klubem, społeczeństwem, 

policją i rządem.  
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Podsumowanie 

Piłka nożna od lat zmaga się z problemem chuliganizmu wśród kibiców. Ta kwestia jest 

w pewien sposób przypisana do futbolu, gdyż tak agresywne zachowania są domeną prawie 

wyłącznie kibiców piłkarskich. Jednocześnie problem wydaje się mieć charakter powszechny 

i występować w bardzo wielu krajach. Wnioski płynące z pracy, dotyczące przejawów 

chuliganizmu w Szwecji podczas meczów piłkarskich, mogą wydawać się umiarkowanie 

optymistyczne. Co prawda w roku 2013 zatrzymano w całym kraju aż 650 osób, które dopuściły 

się czynów chuligańskich podczas meczu, ale nie jest to jeszcze liczba na tyle duża, aby można 

było mówić o prawdziwym zagrożeniu i niepokojącej wielkości zjawiska. Niezależnie jednak 

od statystyk podczas organizacji każdego meczu piłkarskiego najważniejsze jest jego 

profesjonalne przygotowanie w każdym aspekcie, bez pomijania żadnych detali tak, aby mieć 

pewność, iż kibicom zapewnia się maksimum bezpieczeństwa. Równie ważna jest 

komunikacja, nie tylko ze wszystkimi pracownikami organizującymi mecz, ale także z drużyną 

przeciwną. Natomiast największym problemem związanym z bezpieczeństwem, przed jakim 

dziś stoi szwedzki futbol, jest przeniesienie się zamieszek poza stadiony. Jedynym sposobem 

na walkę z tym zjawiskiem jest ścisła i efektywna współpraca klubu z policją, ale także z rządem 

i społeczeństwem. 
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The issue of security of football matches in Sweden 

The paper presents the problem of both past and present hooliganism in Sweden with 
reference to the worldwide experience. Football hooliganism was never a serious problem 
in this country, however several incidents provoked the debate about security during football 
matches. According to the available literature and the research (in form of direct interview 
with a match organization officer of one of top football clubs in Sweden) it was found that 
although the level of fans’ security during matches is correct, the biggest problem are the riots 
outside the football stadium. 

Keywords: football, hooliganism, security problem, Sweden 
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