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Olympiarauha 

Euroopan parlamentin päätöslauselma olympiarauhasta Torinon talviolympialaisten 2006 

aikana 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon 1. huhtikuuta 2004 antamansa päätöslauselman olympiarauhasta1, 

 

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yksimielisesti vuonna 2003 hyväksymän 

päätöslauselman rauhanomaisen ja paremman maailman rakentamisesta urheilun ja 

olympia-ajatuksen avulla, 

 

– ottaa huomioon vuosituhatjulistuksessa esitetyn vetoomuksen olympiarauhan 

noudattamisesta, 

 

– ottaa huomioon Kansainvälisen olympiakomitean ja Torinon talviolympialaiset 

järjestävän komitean sekä Italian viranomaisten yhdessä heinäkuussa 2005 antaman 

julistuksen olympiarauhan ja kisojen turvallisuuden puolesta sekä laajasta ohjelmasta, 

jonka ansiosta ihmiset kaikkialla maailmassa voivat valmistella olympiarauhaa ja 

edistää sen arvoja, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan, 

 

A. ottaa huomioon, että kahdennetkymmenennet talviolympialaiset ja talviparalympialaiset 

pidetään Euroopassa Torinossa 10.–26. helmikuuta 2006, 

 

B. ottaa huomioon, että olympiarauhan käsite (ekecheiria) juontaa juurensa antiikin 

helleenisestä perinteestä, jonka mukaisesti kaikki vihollisuudet lopetettiin 

olympiakisojen ajaksi, 

 

C. ottaa huomioon, että meidän aikanamme olympiarauha on ilmaus ihmiskunnan halusta 

rakentaa maailma, joka perustuu reilun kilpailun, humanismin, veljeyden ja 

suvaitsevuuden periaatteille, ja muodostaa siten silta vanhasta perinteestä 

nykymaailman suuriin haasteisiin, joita ovat maailmarauhan säilyttäminen, kulttuurien 

välinen vuoropuhelu ja kansojen välinen ymmärtämys ja yhteistyö, 

 

D. ottaa huomioon, että olympiarauhaa symboloi rauhankyyhkynen, jonka taustalla on 

perinteinen olympiatuli, että kyyhkynen edustaa olympialiikkeen ihanteita (urheilun 

käyttämistä rauhanomaisen ja paremman maailman rakentamiseen) ja että tuli 

symbolisoi lämpöä, jota olympialaiset tuovat kaikkeen maailmaan, 

 

E. katsoo, että olympiakisat, talviolympialaiset ja paralympialaiset, joissa nuoriso on 

avaamassa uusia uria, takaavat urheiluaatteen pysyvyyden, ovat kuva kulttuurimme ja 
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sivilisaatiomme perustalla olevasta henkisestä perinnöstä, ja että olympiarauha on 

mallina ihanteellisesta kansojen rauhanomaisesta rinnakkainelosta, 

 

1. pitää ilahduttavana Yhdistyneiden Kansakuntien urheilu kehityksen ja rauhan 

palveluksessa -työryhmän toimintaa, jonka käytännön työssä kaikkialla maailmassa 

kuvastuvat olympiarauhan ihanteet; 

 

2. pitää ilahduttavina Yhdistyneiden Kansakuntien toteuttamia aloitteita tulitauon 

saavuttamiseksi sota-alueilla ja kannustaa osapuolia, joita asia koskee, kunnioittamaan 

tulitaukoa olympiakisojen koko keston ajan; 

 

3. kehottaa komissiota tuomaan esille urheilun mahdollisuudet kehitystyössä ja rauhan 

ylläpitämisessä sekä vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa; 

 

4. pitää ilahduttavana kansainvälisen olympiarauhasäätiön toimia ja katsoo, että Euroopan 

unionin olisi osallistuttava tähän toimintaan; 

 

5. pyytää neuvostoa kehottamaan kaikkia jäsenvaltioita, unioniin liittyviä valtioita, 

ehdokasvaltioita ja naapurivaltioita sekä kaikkia Torinon talviolympialaisiin ja 

talviparalympialaisiin osallistuvia maita noudattamaan olympiarauhaa kisojen aikana ja 

jatkamaan sitä sen jälkeen; 

 

6. kehottaa neuvostoa ja komissiota tukemaan Kansainvälistä olympiakomiteaa sen 

ponnistuksissa rauhan ja yksimielisyyden edistämiseksi urheilun avulla; 

 

7. muistuttaa neuvostoa sen lupauksesta tarkastella tätä asiaa kahden vuoden välein ja 

vahvistaa tukensa olympiarauhalle Torinon talviolympialaisissa ja paralympialaisissa 

vuonna 2006; 

 

8. kehottaa neuvostoa ja komissiota edistämään olympiarauhan noudattamista Torinon 

talviolympialaisten aikana järjestämällä erityistapahtuman, joka voitaisiin pitää 

parlamentissa; 

 

9. sitoutuu tekemään kaiken voitavansa turvatakseen olympiarauhan noudattamisen ja 

saattaakseen rauhan vallitsemaan maailmassa; 

 

10. kehottaa neuvostoa ja komissiota lähettämään edustajia Torinoon vuoden 2006 

talviolympialaisten avajaisiin ja päättäjäisiin; 

 

11. kehottaa neuvostoa ja komissiota rohkaisemaan Kansainvälistä olympiakomiteaa ja 

Torinon olympialaiset järjestävää komiteaa hyväksymään se, että Euroopan unionin 

lippu on avoimesti näkyvillä niiden merkkien joukossa, joita tapahtuman järjestävä 

kaupunki ottaa käyttöön kisojen johdosta, ja läsnä itse kilpailupaikoilla; 

 

12. katsoo, että olympiarauha on enemmän kun kehotus lopettaa vihollisuudet vähäksi aikaa 

ja sen vuoksi pitää ilahduttavina koulutuksellisia ja uskontojen välisiä aloitteita 

Torinossa, Jerusalemissa ja Sarajevossa; 

 

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden ja Torinon talviolympialaisiin ja paralympialaisiin osallistuvien maiden 



hallituksille sekä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille ja Kansainväliselle 

olympiakomitealle. 

 

 


