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Olümpiarahu  

Euroopa Parlamendi resolutsioon olümpiarahu kohta Torino 2006. aasta 

taliolümpiamängude ajal 

 

Euroopa Parlament, 

 

– võttes arvesse oma 1. aprilli 2004. aasta resolutsiooni olümpiarahu kohta1; 

 

– võttes arvesse ÜROs 2003. aastal ühehäälselt vastu võetud resolutsiooni "Rahumeelse ja 

parema maailma ehitamine spordi ja olümpiaideaalide abil"; 

 

– võttes arvesse, et olümpiarahu järgimise üleskutse on lisatud aastatuhande 

deklaratsiooni; 

 

– võttes arvesse Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK), Torino taliolümpiamängude 

korralduskomitee ja Itaalia ametivõimude 2005. aasta juulis tehtud ühisavaldust, milles 

nad lubavad olümpiarahu, turvalisi mänge ja tihedat ürituste programmi, mis annavad 

kõikidele inimestele kogu maailmas võimaluse mõtiskleda olümpiarahu üle ning 

edendada sellega seotud väärtusi; 

 

– võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5, 

 

A. arvestades, et XX taliolümpia ja paraolümpia toimuvad Euroopas, Torinos 10.–26. 

veebruarini 2006; 

 

B. arvestades, et olümpiarahu kontseptsioon (ekecheiria) pärineb antiik-Kreekast ja 

tähendab igasuguse vaenutegevuse katkestamist olümpiamängude ajaks; 

 

C. arvestades, et meie ajastul väljendab olümpiarahu inimkonna soovi ehitada üles ausa 

võistluse, humanismi, vendluse ja sallivuse põhimõtetele rajanev maailm, mis kujutaks 

endast muistseid traditsioone ning tänaseid suuri väljakutseid, nagu ülemaailmse rahu 

säilitamine, erinevate kultuuride vaheline dialoog ning rahvastevaheline mõistmine ja 

koostöö, ühendavat silda; 

 

D. arvestades, et olümpiarahu sümbol on rahutuvi traditsioonilise olümpiatule taustal, 

kusjuures tuvi esindab üht olümpialiikumise ideaali – spordi kasutamist rahumeelse ja 

parema maailma ehitamiseks – ja tuli sümboliseerib soojust, mida olümpiamängud 

annavad kogu maailmale; 

 

E. arvestades, et olümpiamängud, taliolümpia ja paraolümpia, mille pioneerid on noored, 

tagavad spordiideaalide kestmajäämise ning nende vaimus elab edasi meie kultuuri ja 

tsivilisatsiooni pärand; arvestades ühtlasi, et olümpiarahu on rahvaste rahumeelse 

kooseksisteerimise musternäide, 

 

                                                 
1   ELT C 103 E, 29.4.2004, lk 816. 



1. tervitab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni töörühma tegevust seoses spordi kui arengu 

ja rahu edendaja käsitlemisega, mis oma konkreetse ülemaailmse tööga peegeldab 

olümpiarahu ideaale; 

 

2. tervitab ÜRO püüdeid saavutada sõdivates piirkondades relvarahu, ning manitseb 

sõdivaid pooli kogu olümpiamängude kestel olümpiarahust kinni pidama; 

 

3. nõuab tungivalt, et komisjon asetaks oma arengu- ja rahuvalvetegevuses ning 

aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel suurema rõhu spordi võimalustele;  

 

4. tervitab Rahvusvahelise Olümpiarahu Sihtasutuse tööd ja usub, et Euroopa Liit peaks 

selles töös aktiivselt osalema; 

 

5. palub nõukogul tungivalt soovitada kõikidel liikmesriikidel, liituvatel, kandidaat- ja 

naaberriikidel ning kõikidel Torino taliolümpiamängudel ja paraolümpial osalevatel 

riikidel austada nimetatud mängude ning järgnevate taliolümpiate ja paraolümpiate ajal 

olümpiarahu; 

 

6. palub nõukogul ja komisjonil toetada ROKi jõupingutusi rahu ja üksteisemõistmise 

edendamiseks spordi abil; 

 

7. tuletab nõukogule meelde tema kohustust kõnealune küsimus iga kahe aasta tagant läbi 

vaadata ja kinnitada toetust olümpiarahule 2006. aasta Torino olümpiamängude ja 

paraolümpia ajal; 

 

8. kutsub nõukogu ja komisjoni aitama kaasa olümpiarahu austamisele Torino taliolümpia 

ajal, korraldades spetsiaalse ürituse, mis võiks aset leida Euroopa Parlamendis; 

 

9. võtab ülesande teha kõik, mis on tema võimuses, et tagada olümpiarahu järgimine ja 

kehtestada maailmas rahu; 

 

10. kutsub nõukogu ja komisjoni üles saatma esindajaid 2006. aasta Torino taliolümpia ava- 

ja lõputseremooniale; 

 

11. kutsub nõukogu ja komisjoni julgustama ROKi ja Torino olümpiamängude 

korralduskomiteed kasutama mängude puhuks linna ülespandavas märgistuses nähtaval 

kohal Euroopa Liidu lippu ja tagama samuti selle olemasolu võistluste 

toimumiskohtades; 

 

12. usub, et olümpiarahu on palju enamat kui üleskutse vaenutegevuse lühiajaliseks 

katkestamiseks ning sellega seoses tunneb heameelt koolituslike ja uskudevaheliste 

algatuste üle Torinos, Jeruusalemmas ja Sarajevos; 

 

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

liikmesriikidel ja Torino taliolümpial ja paraolümpial osalevatele riikide valitsustele, 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile ning Rahvusvahelise 

Olümpiakomitee presidendile. 


