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Areng ja sport  

Euroopa Parlamendi resolutsioon arengu ja spordi kohta  

 

Euroopa Parlament, 

 

– võttes arvesse ÜRO peaassamblee  poolt 17. novembril 2003. aastal vastu võetud  

resolutsiooni 58/5 pealkirjaga "Sport kui hariduse, tervise, arengu ja rahu edendamise 

vahend"; 

 

– võttes arvesse ÜRO 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni; 

 

– võttes arvesse 18. veebruari 2003. aasta rahvusvahelise spordi- ja arengukonverentsil 

vastu võetud Magglingeni deklaratsiooni; 

 

– võttes arvesse aruannet 13. - 14.  novembril 2003 Amsterdamis toimunud Järgmise 

sammu konverentsi kohta; 

 

– võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5, 

 

A. arvestades, et aasta 2005 on ÜRO rahvusvaheline spordi ja kehakultuuri aasta; 

 

B. arvestades, et rahvusvahelise spordiaasta üks eesmärk on luua õiged tingimused 

enamateks spordil rajanevateks arengukavadeks ja -projektideks; 

 

C. arvestades, et kehakultuuri ja spordiprojektid võivad aidata saavutada aastatuhande 

arengueesmärke, eriti tervise, hariduse, sotsiaalse mobilisatsiooni, soolise 

võrdõiguslikkuse, keskkonna ja rahuga seonduvate teemade osas; 

 

D. arvestades, et sport võib mängida positiivset rolli sotsiaalse kaasatuse ja ühtekuuluvuse, 

kultuuridevahelise dialoogi, keskkonnaküsimuste mõistmise ja laste, näiteks 

lapssõdurite taasintegreerimise osas konfliktijärgsetes olukordades;  

 

E. arvestades, et arendatavad spordiprojektid on "vähekulukad, kuid ulatusliku mõjuga"; 

 

F. arvestades, et lapse õiguste konventsiooni kohaselt on lastel õigus mängida; 

 

G. arvestades, et  arengumaades elab 60 miljonit puudega inimest; arvestades, et 

arengumaades ei pöörata küllaldast tähelepanu puudega inimeste huvidele ja 

probleemidele; 

 

H. arvestades, et ÜRO arenguprogrammi (UNDP) 1995. aasta inimarengu aruandes 

märgiti, et areng konkreetsete jõupingutusteta naistele võrdse osalemise võimaluste 

andmiseks moonutab kõigi arenguprotsessi, 

 



1. tervitab 2005. aastat kui ÜRO rahvusvahelise spordi ja kehakultuuri aastat, sest sport ja 

kehakultuur on suurepärased hariduse, tervise, arengu ja rahu edendamise vahendid, 

eelkõige ühiskonna ohustatud rühmades, nagu lapsed ja puudega inimesed; 

 

2. rõhutab spordi märkimisväärseid hariduslikke ja sotsiaalseid ülesandeid ning tähtsust 

mitte ainult kehalise arengu seisukohalt, vaid ka võimet edendada sotsiaalseid väärtusi, 

näiteks meeskonnavaimu, ausat konkurentsi, koostööd, sallivust ja solidaarsust; 

 

3. tunnistab spordiorganisatsioonide märkimisväärset sotsiaalset tähtsust 

kodanikuühiskonna lahutamatu osana ja kõikidest sotsiaalsetest klassidest ja erineva 

vaimse ning kultuurilise taustaga inimeste ühendajana rohujuurte tasandist eliidini, 

viimane kaasa arvatud; 

 

4. rõhutab, et spordi enda kättesaadavust tuleb arendada, et sport võiks olla tõhus 

arenguvahend; 

 

5. rõhutab, et spordiprojektid võivad olla valdkondadevaheline vahend suutlikkuse 

tõstmiseks hariduse, üldise tervishoiu, HIV/AIDSi ennetamise ja rahu tagamise 

valdkonnas ning võitluses sotsiaalse tõrjutuse, vägivalla, ebavõrdsuse, rassismi ja 

ksenofoobia vastu; 

 

6. kutsub komisjoni üles kaaluma spordipõhiste arengukavade ja -projektide toetamist 

sihtotstarbelise eelarve kaudu; 

 

7. kutsub komisjoni üles edendama uurimuse koostamist, mis käsitleb arengu- ja 

spordiorganisatsioonide läbiviidud projektide mõju arengule ja spordile, selle valdkonna 

poliitika potentsiaali ja ELi, liikmesriikide ja/või valitsusväliste organisatsioonide 

võimalikku rolli arengus ja spordis; 

 

8. kutsub komisjoni üles looma programme kehalise kasvatuse õpetajate teadmiste ja 

kogemuste arendamiseks "areng läbi spordi" valdkonnas; 

 

9. kutsub nõukogu üles otseselt kaasama sporti ja arengut vaesuse vähendamisele suunatud 

riiklikkusse poliitikasse ning kutsub nõukogu ja komisjoni üles tegema koostööd riikide 

ja rahvusvaheliste spordiorganisatsioonidega nende eesmärkide saavutamiseks;  

 

10. tunnistab naiste täielikku õigust spordis vabalt osaleda ja julgustab naiste enamat 

osalemist spordis ja arengus, määratleb soolise võrdõiguslikkuse kui ühe eesmärgi 

spordi kui arengualgatuse arendamisel ning rõhutab, et ülemaailmsed konverentsid 

teemal "naised ja sport" viisid suurte edusammudeni naisspordi valdkonnas kogu 

maailmas; 

 

11. julgustab rahvusvahelisi ja riikide spordiorganeid ja spordiga seotud organisatsioone 

töötama välja ja rakendama õppetegevuse kõigil tasanditel antava haridusega ühilduvaid 

partnerlusalgatusi ja arendusprojekte, et aidata aastatuhande arengueesmärke saavutada; 

 

12. nõuab erilise tähelepanu pööramist puudega inimeste juurdepääsule sporditegevusele, 

samuti kõigile eluvaldkondadele, arvestades selle tähtsust puudega inimeste 

rehabilitatsioonis ja sotsiaalsel kaasamisel, näiteks rakendades tervishoiutöötajaid 



kohalikul tasandil ning tõstes kohalike kogukondade suutlikkust asjatundlikkuse 

arendamise ja tugivahendite abil; 

 

13. nõuab ajakirjanike koolitamist, et kaotada stereotüüpsed käsitlused, diskrimineerimine 

ja rassism spordisündmuste kajastamisel; 

 

14. julgustab rahvusvaheliste spordiürituste korraldajaid ja sponsoreid investeerima 

kohalikesse kogukondadesse arengumaades; 

 

15. tervitab eelseisvat ülemaailmset kehakultuuri alast tippkohtumist, mis toimub 2.–3. 

detsembril 2005 Šveitsis Magglingenis; 

 

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

liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, AKV-ELi ministrite nõukogule ja 

parlamentaarsele ühisassambleele, ÜRO peasekretärile ja Aafrika Liidule. 


