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 Једна од главних спортских тема овог лета свакако је расизам, који се није ограничио
само на САД после смрти Џорџа Флојда, већ се прелио на читаву земаљску куглу. А када
је расизам у питању понешто занимљиво има да каже некадашњи први човек Формуле 1
Берни Еклстон.

  

  На питање шта Формула 1 треба да уради поводом овог питања, Еклстон је изнео став
о којем ће се сигурно причати.   

- Мислим да се нико око тога није нарочито узрујавао. Возачи су били сувише заузети
тиме да побеђују на тркама и друге ствари мало су биле у њиховом фокусу. Мислим да је
сама Формула 1 превише заузета да би се бавила питањем расизма. Стварно бих се
изненадио да се Формула 1 и сви њени актери озбиљно тиме бави. Мислим да се то
дигло на превише велики ниво у јавности. Једни мисле да нису једнаки, други мисле
такође. Знам да су у многим случајевима црнци већи расисти од белаца - рекао је
Еклстон.

  

Актуелни светски шампион и најдоминантнији возач данашњице Луис Хамилтон озбиљно
је у јавности покренуо антирасистичку кампању. Међутим, делује да се у спорту она не
схвата довољно озбиљно. Сам Еклстон имао је занимљиву поруку за Британца.

  

- Надам се да он то не схвата сувише озбиљно. Био бих несрећан када би било тако.
Ипак, мислим да то не утиче нарочито на њега.
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Наравно, моментално је уследила реакција менаџмента Формуле 1, у којем се истиче
потпуно неслагање са Еклстоновим наводима. Наравно, ово нису први контроверзни
ставови некадашње алфе и омеге најбржег циркуса по овом питању. Умео је и раније да
се истиче изјавама да Хитлер није прави диктатор, између осталих, а један од његових
пријатеља био је вођа британских фашиста Макс Мозли.

  

(Спорт клуб)
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