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Skriftlig förklaring, i enlighet med artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning, om 
diskriminering inom idrott1

1. Idrott är ett användbart verktyg när det gäller att ta itu med samhällsutmaningar, t.ex. 
kampen mot verbalt och fysiskt våld och diskriminerande beteende.

2. Fallet med domaren Jesús Tomillero är utan tvekan en sorglig påminnelse om att 
homofobi är allestädes närvarande inom idrotten, både mot och mellan idrottsutövare.

3. Idrott bör gå utöver skillnader och göra det möjligt för alla att sträva efter att uppnå bästa 
möjliga resultat, oberoende av ras, etniskt ursprung, kön och sexuell läggning.

4. Genom Lissabonfördraget infördes en övergripande klausul som ålägger unionen att 
bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

5. Kommissionen uppmanas därför att 

– uppmuntra medlemsstaterna att permanent skriva in idrott i program och tjänster för 
att bidra till en verklig integration av alla grupper som riskerar diskriminering, och 
uppmana idrottsorganisationerna att införa ändamålsenliga utbildningsprogram för 
yrkesmässigt verksamma och frivilligarbetare i syfte att förebygga och bekämpa alla 
former av diskriminering eller rasism,

– i nära samarbete med rådet, medlemsstaterna och ledande nationella idrottsorgan åta 
sig att ta itu med alla typer av diskriminering, däribland rasism, ”genusfobi” 
(gender phobia), homofobi och transfobi.

6. Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till rådet 
och kommissionen.

1 Enligt artikel 136.4 och 136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en 
majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna 
och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.


