
P6_TA(2005)0463 

Olympisch bestand  

Resolutie van het Europees Parlement over het olympisch bestand tijdens de Olympische 

Winterspelen in Turijn in 2006   

 

Het Europees Parlement, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 april 2004 over een olympisch bestand1, 

– gezien de in 2003 door de Verenigde Naties unaniem aangenomen resolutie over het 

bouwen aan een vreedzame en betere wereld door middel van sport en het olympisch 

ideaal", 

– gezien de in de Millenniumverklaring gedane oproep tot inachtneming van het olympisch 

bestand, 

– gezien de gemeenschappelijke verklaring van juli 2005 van het Internationaal Olympisch 

Comité (IOC), het organisatiecomité van de Olympische Winterspelen in Turijn en de 

Italiaanse autoriteiten, waarin zij toezeggen zich in te zetten voor de naleving van het 

olympisch bestand, voor de veiligheid van de Spelen en een breed opgezet programma van 

evenementen dat burgers van de hele wereld in de gelegenheid stelt na te denken over het 

olympisch bestand en de waarden die dit bestand belichaamt te bevorderen,  

– gelet op artikel 108, lid 5 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de 20ste Olympische en Paralympische Winterspelen van 10 tot 

26 februari 2006 plaatsvinden in Europa, in Turijn, 

B. overwegende dat het idee van een olympisch bestand (ekecheiria) teruggrijpt op een oude 

Griekse traditie, namelijk het staken van alle vijandelijkheden tijdens de Olympische 

Spelen, 

C. overwegende dat het olympisch bestand in het moderne tijdperk de uiting is van de wil van 

de mensheid een wereld tot stand te brengen die gebaseerd is op de beginselen van eerlijke 

competitie, menselijkheid, broederlijkheid en verdraagzaamheid, en dat het dus een brug 

vormt tussen de oude traditie en de grote uitdagingen van de hedendaagse wereld: 

instandhouding van een globale vrede, multiculturele dialoog, begrip en samenwerking 

tussen de volkeren, 

D. overwegende dat de vredesduif, met op de achtergrond de traditionele olympische vlam, het 

symbool is van het olympisch bestand, waarbij de duif een van de idealen van de 

olympische beweging belichaamt (de sport als een middel om een vreedzame en betere 

wereld tot stand te brengen) en de vlam de warmte symboliseert die de olympische spelen 

de mensen in de hele wereld brengt, 

E. overwegende dat de Olympische Spelen, de Olympische Winterspelen en de Paralympische 
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Spelen, waarvan jongeren de pioniers zijn, de duurzaamheid van het atletische ideaal 

moeten garanderen en de geest van het door onze cultuur en beschaving verschafte erfgoed 

weerspiegelen, en dat het bestand een model is van eerbiediging van het ideaal van het 

vreedzaam samenleven van de volkeren, 

1. is verheugd over de activiteiten van de Werkgroep sport voor ontwikkeling en vrede van de 

Verenigde Naties, die de idealen van het olympisch bestand overal in de wereld omzet in 

concrete acties; 

2. verwelkomt de door de Verenigde Naties ondernomen pogingen om te verkrijgen dat een 

staakt-het-vuren in acht wordt genomen in de regio's waar oorlog wordt gevoerd, en roept 

de betrokken partijen ertoe op gedurende de Olympische Spelen een bestand in acht te 

nemen; 

3. spoort de Commissie ertoe aan in haar acties op het gebied van ontwikkeling en 

vredeshandhaving en bij de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen meer het 

accent te leggen op de door de sport geboden mogelijkheden; 

4. verwelkomt de actie van de internationale stichting olympisch bestand en is van oordeel dat 

de Europese Unie daaraan actief moet deelnemen; 

5. verzoekt de Raad alle lidstaten, toetredingslanden, kandidaat-lidstaten en buurlanden, 

alsmede alle landen die deelnemen aan de Olympische en Paralympische Winterspelen in 

Turijn, ertoe aan te sporen het olympisch bestand gedurende de Olympische Spelen, en ook 

daarna, in acht te nemen; 

6. spoort de Raad en de Commissie ertoe aan het IOC te steunen bij zijn inspanningen om via 

de sport vrede en wederzijds begrip te bevorderen; 

7. herinnert de Raad aan zijn toezegging deze kwestie om de twee jaar opnieuw te behandelen 

en naar aanleiding van de Olympische en Paralympische Winterspelen in Turijn in 2006 

zijn steun aan het olympisch bestand te bevestigen; 

8. verzoekt de Raad en de Commissie bij te dragen aan de naleving van het bestand tijdens de 

Olympische Winterspelen in Turijn door een speciale manifestatie te organiseren, die in het 

Europees Parlement kan plaatsvinden; 

9. verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om bij te dragen aan de naleving van het 

olympisch bestand en de totstandbrenging van vrede in de wereld;  

10. verzoekt de Raad en de Commissie vertegenwoordigers naar Turijn te sturen bij de 

openings- en sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Turijn in 2006; 

11. verzoekt de Raad en de Commissie er bij het IOC en het organisatiecomité van de Spelen in 

Turijn op aan te dringen dat de vlag van de Europese Unie duidelijk wordt afgebeeld in de 

signalering waarin de organiserende stad naar aanleiding van de Spelen zal voorzien, en 

wordt toegevoegd aan de vlaggen die worden gehesen daar waar de wedstrijden 

plaatsvinden; 

12. is van oordeel dat het olympisch bestand meer behelst dan alleen maar een oproep tot een 

kortstondige onderbreking van vijandelijkheden, en verwelkomt wat dat betreft de in Turijn, 



Jeruzalem en Sarajevo genomen educatieve en interconfessionele initiatieven; 

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 

regeringen van de lidstaten en de landen die deelnemen aan de Olympische Winterspelen en 

Paralympische Spelen in Turijn, alsmede aan de secretaris-generaal van de Verenigde 

Naties en de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. 

 


