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RESOLUCIJA O STRPNOSTI IN ŠPORTU 

   

   

Evropski ministri, odgovorni za šport, so se sestali v Lizboni 17. in 18. maja 1995 na svoji 8. konferenci, 
kjer so razpravljali o preteklem delu Sveta Evrope glede univerzalnosti športa in potrebe po tem, da v 
športu ne prihaja do diskriminacije v kakršnikoli obliki. Prav posebno so razpravljali o:  

�         Resoluciji komiteja ministrov (76)41 o načelih politike športa za vse ter še prav posebno o 
1. členu Dodatka, v katerem je zapisano, da "mora imeti vsak posameznik pravico do 
sodelovanja v športu";  

�         svoji Resoluciji o športu v družbi, ki so jo sprejeli na 2. konferenci (London, 1978); v njej so 
poudarili, da "nasprotujejo diskriminaciji v športu, ki temelji na rasi, veri, politiki ali kakšnih 
drugih merilih...";  

�         svoji Resoluciji o športu za izseljence, ki so jo sprejeli na  3. konferenci (Palma de Majorca, 
1981). V njej so izrazili prepričanje, "da je šport pomemben kot sredstvo, ki omogoča večjo 
udeležbo izseljencev v življenju države gostiteljice", ter svojo skrb za to, "da bi morala načela 
športa za vse veljala za vse ljudi, še posebno pa za najmanj privilegirane skupine".  Ocenili so 
tudi, "da je dolžnost vseh, da se z vsemi razpoložljivimi sredstvi borijo ... proti dejavnikom, ki 
imajo neželen učinek na sodelovanje izseljencev v športu v družbi, kjer so se naselili.";  

�         svoji Resoluciji o športu za družbeno zapostavljene in obrobne skupine, ki so jo sprejeli na 
4. konferenci (Malta, 1984);  

�         svojih Resolucijah o apartheidu v športu, ki so jih sprejeli na  5. in 6. konferenci (Dublin, 
1986 in Reykjavik, 1989). Izrazili so izredno zadovoljstvo, da v Južni Afriki ni več apartheida 
ter zatrdili, da je treba ta načela uporabiti, kjer koli se pojavi kakršnakoli diskriminacija;  

�         evropski Listini o športu in Kodeksu športne etike (priporočila Komiteja ministrov št. 
R(92)13 in R(92)14) in še posebno o 4. členu evropske Listine o športu;  

�         delu stalnega komiteja evropske Konvencije o nasilju gledalcev  in o izgredih na športnih 
prireditvah, posebej na nogometnih tekmah. Ta komite se ukvarja z rasno in ksenofobično 
zlorabo in diskriminacijo na nogometnih tekmah;  

�         pomembnem delu Odbor za razvoj športa, ki se ukvarja z  načini, kako lahko šport ponudi 
več možnosti zapostavljenim skupinam, da sodelujejo v družbi oziroma se vanjo vključijo.  

   

Opozorili so na ?Načrt akcije proti rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu in nestrpnosti?, ki so ga sprejeli 
na vrhu voditeljev držav in vlad članic Sveta Evrope (Dunaj, oktober 1993), v skladu s katerim moramo 
mobilizirati vse sektorje Organizacije v boju proti tem nesprejemljivim pojavom.  

   

Kritizirali so dejstvo, da so nekatere oblike športa zelo pogosto ustvarile pretvezo za izbruhe 
nestrpnosti in nasilja, ki so bili včasih po značaju rasistični ali ksenofobični.  
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Kljub temu so bili prepričani v ogromen potencial športa, ki je podlaga za medkulturna srečanja in 
razumevanje, delavnica za socializacijo in integracijo - še posebno zapostavljenih skupin - in šola 
demokracije.  

   

Menili so, da lahko zaradi tega razloga Odbor za razvoj športa in stalni komite evropske Konvencije o 
nasilju gledalcev in o izgredih na športnih prireditvah s poudarkom na nogometnih tekmah na svojih 
področjih pomembno prispevata k izvajanju Načrta akcije s krepitvijo glavnih ciljev njihovega dela:  

�            nediskriminacija v športu in dostopnost športa za vse,  

�            zavračanje nasilja in ozračja, ki povzroča nasilje, in boj proti temu,  

�            šport kot dejavnik socializacije in integracije,  

�            šport kot šola demokracije in državljanskih vrednot.  

   

Pri načrtovanju podobe skupinskega duha in solidarnosti ter spodbujanju medsebojnega razumevanja 
in spoštovanja so upoštevali potencial športa, še posebej zaradi intenzivne medijske odzivnosti, ki 
šport približa široki in navdušeni javnosti.  

   

Poudarili so, da nosijo znane ekipe in športne zvezde posebno odgovornost, saj zlasti mladini 
predstavljajo vzornike.  

   

1.       Izrazili so svojo podporo Načrtu akcije in evropski mladinski akciji proti rasizmu, ksenofobiji, 
antisemitizmu in nestrpnosti, v tem kontekstu pa so pozdravili predlog nizozemskega ministra, da 
bi organizirali večje srečanje, ki bi se ga udeležili mladi športniki, osebe iz sveta športa, mediji in 
ljudje s pomembnimi funkcijami, prikazali pa bi, kako se ljudje, ki se ukvarjajo s športom, borijo 
proti nestrpnosti.  

   

2.       Na nacionalni ravni se bodo lotili:  

�           sodelovanja v  evropski mladinski akciji proti rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu in 
nestrpnosti, in sicer tako, da bodo povečali prispevek športnega sektorja, še posebno s 
pomočjo akcij, katerih cilj bi bil izboljšati zavest in spremeniti vedenje;  

�           možnosti, kako bodo še naprej razvijali ukvarjanje s športom, in sicer tako, da bodo 
izboljšali športne zmogljivosti, še posebno na področjih, kjer je nestrpnost poseben problem, 
pri čemer bodo po potrebi sodelovali s pristojnimi športnimi organizacijami;  

�           spodbujanja izobraževanja športnih učiteljev, trenerjev in organizatorjev za boj proti 
rasizmu in nestrpnosti.  
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3.       Povabili bodo Komite ministrov, naj:  

�           naprosi Odbor za razvoj športa, da svoje zavzemanje za strpnost v  športu in s pomočjo 
športa, podpre še s tem, da  

           spodbudi razvoj dejavnosti, v katerih je šport šola za demokratične ideale, 
in okrepi delo v zvezi s športom kot sredstvom za socialno udeležbo in 
integracijo, kot je zapisano v evropskem Manifestu o mladini in športu in 
Deklaraciji o pomembnosti športa za družbo, ki sta bila sprejeta na tej 
konferenci;  

           preuči, v sodelovanju z Upravnim odborom za medije (UOMM), potencialni 
prispevek medijev pri pospeševanju strpnosti s pomočjo športa;  

�           podpre srečanje o strpnosti s pomočjo športa, ki ga bo organizirala nizozemska vlada.  

   

4.       Prosili bodo stalni odbor  evropske Konvencije o nasilju gledalcev, naj:  

�           okrepi tisti  del svojega dela, ki je posvečen boju proti vsem oblikam diskriminacije in 
nestrpnosti v športu in naj v ta namen sestavi načrt akcije;  

�           v sodelovanju z drugimi zainteresiranimi partnerji razvije sredstva za spremljanje 
izvajanja ukrepov, ki so namenjeni boju proti diskriminaciji in spodbujanju sovraštva in nasilja 
na nekaterih športnih prireditvah;  

�           preuči, s katerimi  drugimi sredstvi bi morda lahko zagotovili, da bodo športne prireditve 
potekale mirno in v športnem duhu, ki temelji na medsebojnem spoštovanju vseh 
zainteresiranih.  
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********************************************** 

Tega dokumenta ni dovoljeno nepooblaščeno razmnoževati ali distribuirati 
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