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LAUDATIO:
MARCO MARTINIELLO
Marco Martiniello is professor sociologie aan
de ULiège (Universiteit van Luik). Hij is ook
de medeoprichter en directeur van CEDEM
(Centres d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations), onderzoeksdirecteur frs-FNRS en
Vice-decaan onderzoek aan de Faculté de
Sciences Sociales van de ULiège.
Zijn onderzoeksdomeinen zijn onder andere
het migratiebeleid, burgerschap, de multiculturele samenleving en minderheden in Europa en Noord-Amerika. Hij heeft ook een
grote interesse in sport als instrument van
integratie in de multiculturele samenleving.
Naast zijn academische werk heeft Martiniello verschillende onderscheidingen gekregen. Hij werd in 2015 benoemd tot ereburger van Luik en in 2017 tot Ridder in de
Orde van de Ster van Italië.
Op een moment dat de wereld van het Belgische professionele voetbal één van de donkerp32

ste perioden van zijn geschiedenis meemaakt,
gekenmerkt door schandalige zaken die momenteel gerechtelijk onderzocht worden; en
in een tijd waarin de sociale cohesie in onze
multiculturele samenleving achteruitgaat en
waarin uitsluiting elke dag terrein wint, komt
deze Burgerschapsprijs uitgereikt aan Michel
Pradolini op het juiste moment.
De laureaat investeert reeds een aantal jaren al
zijn energie in het uitdragen van een gezonde
visie van sport, door te laten zien hoe voet-
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bal een instrument kan zijn van gedeeld burgerschap en een strijdmiddel voor een betere
maatschappelijke integratie.
Het project City Pirates dat hij heeft opgericht
en waarvoor hij zich ten volle inzet, is op veel
manieren boeiend en stimulerend. In de eerste plaats heeft het een hoge educatieve toegevoegde waarde. Het brengt jongeren echte
sportieve waarden bij zoals solidariteit, respect,
inspanning en levensvreugde. Op die manier
draagt het bij aan het herstel van de schade
veroorzaakt door het spektakelvoetbal en de
verschillende corrupte ontsporingen ervan.
In tweede instantie bevordert dit project het
dagelijkse multiculturele samenleven door jongeren van alle achtergronden, alle huidskleuren
en alle godsdiensten deel te laten uitmaken van
éénzelfde gezamenlijk avontuur waarin iedereen zijn of haar rechtmatige plaats heeft. Dit
project is dan ook een echt tegengif tegen de
verschillende vormen van racisme en uitsluiting die het samen handelen in onze gediversifieerde samenleving steeds meer aantasten.
Daarnaast maakt dit project het mogelijk op
een effectieve manier tegen sociale uitsluiting
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te strijden door jongeren uit alle socio-economische achtergronden in staat te stellen hun
favoriete sport te beoefenen, die - het moet
toegegeven worden- niet meer toegankelijk is
voor alle budgetten.
Door zijn onbaatzuchtigheid, zijn werk en zijn
enthousiasme geeft of hergeeft Michel Pradolini een glimlach aan een stadsjeugd die vaak te
vroeg met volwassen levensproblemen wordt
geconfronteerd. Hij geeft optimisme terug aan
diegenen die overtuigd zijn dat het uitsluitingsen vervreemdingsbeleid geen oplossing biedt
voor de globale uitdagingen waar we voor
staan. Hij toont eigenlijk dat iedereen in staat
is zaken te veranderen via een duidelijk en oprecht engagement voor democratische en humanistische waarden die ook in het Europese
project centraal staan. Kortom, dit project geeft
de echte waarde terug aan het te vaak gebruikte begrip ‘burgerschap’, door te tonen dat wij
hier van jongs af samen aan kunnen bouwen,
via verschillende instrumenten waaronder zeker ook het voetbal.

