
We zitten midden in het Europees kampioenschap voetbal.  
De Rode Duivels zijn geplaatst voor de achtste finales. Tot zover het  
goede nieuws. Maar een valse noot in het mooie voetballiedje heet … racisme.

Voor de eerste match van de Belgische nationale 
ploeg tegen Rusland was het al prijs. De Belgische 
spelers én het scheidsrechtersteam knielden in 
het gras. Dat is een symbool tegen racisme op en 
naast het voetbalveld, voor diversiteit en als steun 
voor de actie Black lives matter. De Russische 
ploeg weigerde te knielen. En de 30.000 Russische 
supporters floten de Belgen uit. Romelu Lukaku, 
een van de Belgische sterspelers, reageerde: ‘Ik 
vecht voor diversiteit. Niet alleen voor de zwarte 
gemeenschap, maar ook voor de vrouwen. Kleur, 
seksualiteit, geloof, het maakt niet uit. Iedereen 
moet gerespecteerd worden.’

‘Terug naar de bossen!’
Vooral zwarte voetballers moeten het vaak ont-
gelden. Supporters roepen hen de meest gruwe-
lijke verwensingen toe. Romelu Lukaku: ‘Suppor-
ters van bepaalde ploegen roepen: “Banaan, vuile 
neger.” Ongelooflijk eigenlijk. Als kind kregen we 
heel wat te verduren van ouders langs de zijlijn. 
Nu krijg ik veel te verduren van volle tribunes in 
Italië.’ Niet alleen Lukaku krijgt geregeld de volle 
laag. Ook Kassandra Missipo, een zwarte speel-
ster bij Anderlecht,  maakte zulke zaken mee in 
het vrouwenvoetbal. ‘Ze riepen me toe: “Ga terug 
naar de bossen, vuile makak.” Vanaf dat moment 
voelde ik me heel verschillend en het is onmoge-
lijk om dat te vergeten.’

Luella Martinez
Roberto Martinez is de coach van de Belgische 
nationale voetbalploeg. Volgens hem is diversi-
teit bij de Rode Duivels absoluut geen probleem 
meer. Om verdraagzaamheid in het voetbal 
te promoten heeft hij nu ook steun gekregen 
van zijn dochtertje Luella. Future generation is 
against racism heet hun project. Het wil kinderen 
bewustmaken van racisme via de media en de 
scholen. Voor Luella Martinez is het duidelijk: 
‘Mijn papa zegt dat als je tegen een bal wil trap-
pen, je voeten het belangrijkst zijn. Niet de kleur 
van je huid of je kleren. Al weet ik wel dat hij 
rood het mooist vindt …’ Samen met haar vrien-
den Amadou, Saul en Anaé heeft ze een campag-
nefoto laten maken. Samen tegen racisme, samen 
voor verdraagzaamheid. ‘Je hoort nog van ons,’ 
zegt Luella, ‘want wij zijn … de volgende genera-
tie tegen racisme!”
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Tegen racisme 
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Rode Duivels-coach Roberto Martinez samen met zijn dochter en haar vrienden in hun actie tegen racisme in de sport.


