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Olympisk våbenhvile  

Europa-Parlamentets beslutning om olympisk fred under de olympiske vinterlege i Torino 

i 2006   

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til sin beslutning af 1. april 2004 om olympisk fred1, 

 

- der henviser til den resolution, som FN vedtog enstemmigt i 2003 med titlen "Udvikling 

af en fredelig og bedre verden gennem sport og olympiske idealer", 

 

- der henviser til, at der i millenniumerklæringen er medtaget en appel om olympisk fred, 

 

- der henviser til den fælles erklæring, som Den Internationale Olympiske Komité (IOC), 

organisationskomitéen for de olympiske vinterlege i Torino og de italienske myndigheder 

udsendte i juli 2005 med et løfte om at holde olympisk fred, garantere sikkerheden under 

legene og udarbejde et omfattende program med arrangementer, der gør det muligt for 

mennesker over hele verden at tænke over og fremme den olympiske fred og dens 

værdier, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5, 

 

A. der minder om, at de 20. olympiske vinterlege og de paralympiske lege finder sted i 

Europa, nærmere betegnet i Torino den 10.-26. februar 2006, 

 

B. der fremhæver, at idéen med olympisk fred (ekecheiria) stammer fra det antikke 

Grækenland, og at alle fjendtligheder ifølge denne tradition skal ophøre under de 

olympiske lege, 

 

C. der henviser til, at den olympiske fred i vor tid er et udtryk for menneskehedens vilje til at 

opbygge en verden baseret på principperne om fairplay, humanisme, broderskab og 

tolerance, idet der således slås bro mellem den gamle tradition og den moderne verdens 

store udfordringer, såsom bestræbelserne på at opretholde verdensfreden, skabe dialog 

mellem de forskellige kulturer og fremme forståelsen og samarbejdet mellem folkene, 

 

D. der anfører, at olympisk fred symboliseres af fredsduen med den traditionelle olympiske 

flamme i baggrunden, og at duen repræsenterer én af den olympiske bevægelses idealer - 

at udnytte sport til at skabe en fredelig og bedre verden - og flammen den varme, som de 

olympiske lege bringer ud til alle mennesker i verden, 

 

E. der understreger, at de olympiske sommerlege, vinterlegene og de paralympiske lege med 

de unge i pionerrollen er det atletiske ideals garanter og afspejler ånden i vor kulturelle 

arv og civilisation, og at den olympiske fred er et tegn på respekt for idealet om folkenes 

fredelige sameksistens, 
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1. glæder sig over arbejdet i De Forenede Nationers Task Force om Sport i Udviklingens og 

Fredens Tjeneste, som bringer den olympiske freds idealer til udtryk i konkrete tiltag 

verden over; 

 

2. bifalder De Forenede Nationers bestræbelser på at standse kamphandlingerne i krigsramte 

områder og tilskynder de involverede parter til at nedlægge deres våben under De 

Olympiske Lege; 

 

3. tilskynder Kommissionen til at lægge større vægt på mulighederne for at udnytte sporten i 

sit udviklingsarbejde og fredsskabende arbejde og i sine bestræbelser på at opfylde 

millenniummålene;  

 

4. glæder sig over arbejdet i den internationale stiftelse til fremme af olympisk fred og er af 

den opfattelse, at Den Europæiske Union bør inddrages i dette arbejde; 

 

5. anmoder Rådet om at tilskynde alle medlemsstater, tiltrædelseslande, kandidatlande og 

nabolande samt alle de lande, der deltager i de olympiske vinterlege og de paralympiske 

lege i Torino, til at respektere og opretholde den olympiske fred under legene og i tiden 

derefter; 

 

6. anmoder indtrængende Rådet og Kommissionen om at støtte IOC i dennes bestræbelser 

på at fremme fred og forståelse gennem sport; 

 

7. minder Rådet om dets forpligtelse til at tage dette spørgsmål op hvert andet år og 

bekræfte, at det støtter den olympiske fred i forbindelse med vinterlegene og de 

paralympiske lege i Torino i 2006; 

 

8. opfordrer Rådet og Kommissionen til med et særligt arrangement, der kunne finde sted i 

Europa-Parlamentet, at bidrage til opretholdelsen af den olympiske fred under de 

olympiske vinterlege i Torino; 

 

9. forpligter sig til at gøre alt for at sikre, at den olympiske fred opretholdes, og at der skabes 

fred i hele verden; 

 

10. opfordrer Rådet og Kommissionen til at udsende en delegation til Torino til åbnings- og 

afslutningsceremonien for de olympiske vinterlege i 2006; 

 

11. opfordrer Rådet og Kommissionen til at tilskynde IOC og organisationskomitéen for 

legene i Torino til at acceptere EU-flagets synlige tilstedeværelse på de skilte, som 

legenes værtsbyer opstiller, og på selve konkurrencestederne; 

 

12. mener, at den olympiske fred handler om mere end en kort afbrydelse af konflikter, og 

glæder sig i den forbindelse over de tværreligiøse og perspektivrige initiativer i Torino, 

Jerusalem og Sarajevo; 

 

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne i 

medlemsstaterne og i deltagerlandene i de olympiske vinterlege og de paralympiske lege i 

Torino, De Forenede Nationers generalsekretær og formanden for Den Internationale 

Olympiske Komité. 


