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Kehitysyhteistyö ja urheilu   

Euroopan parlamentin päätöslauselma kehityksestä ja urheilusta 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 17. marraskuuta 2003 antaman päätöslauselman 

(58/5) urheilusta koulutuksen, terveyden, kehityksen ja rauhan edistämiskeinona, 

 

– ottaa huomioon vuonna 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista, 

 

– ottaa huomioon 18. helmikuuta 2003 annetun Magglingenin julkilausuman, joka 

laadittiin urheilun ja kehityksen kansainvälisessä konferenssissa, 

 

– ottaa huomioon selonteon Amsterdamissa 13. ja 14. marraskuuta 2003 järjestetystä Next 

step -konferenssista, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan, 

 

A.  ottaa huomioon, että YK on julistanut vuoden 2005 kansainväliseksi urheilun ja 

liikuntakasvatuksen vuodeksi, 

 

B.  ottaa huomioon, että kansainvälisen vuoden yhtenä tavoitteena on luoda oikeat 

edellytykset urheilupainotteisemmille kehitysohjelmille ja -hankkeille, 

 

C.  katsoo, että liikuntakasvatus ja urheiluhankkeet saattavat edistää vuosituhannen 

kehitystavoitteiden saavuttamista etenkin terveyden, koulutuksen, sosiaalisen 

liikkuvuuden, tasa-arvon, ympäristön ja kansojen välisen rauhan kaltaisten aiheiden 

yhteydessä, 

 

D.  katsoo, että urheilu voi edistää sosiaalista osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta, kulttuurien 

välistä vuoropuhelua, ympäristötietoisuutta ja lasten, etenkin lapsisotilaiden, 

integroimista uudelleen yhteiskuntaan konfliktien jälkiselvityksessä, 

 

E.  katsoo, että kehitteillä olevat urheiluhankkeet ovat kustannuksiltaan alhaisia mutta 

vaikutuksiltaan merkittäviä, 

 

F.  ottaa huomioon, että lapsilla on lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti 

oikeus leikkiä, 

 

G.  ottaa huomioon, että kehitysmaissa asuu 60 miljoonaa vammaista; katsoo, että 

kehitysmaiden vammaisten etuja ja huolenaiheita ei oteta usein riittävästi huomioon, 

 

H.  ottaa huomioon, että YK:n kehitysohjelman vuonna 1995 laatimassa inhimillisen 

kehityksen raportissa todetaan, että kehitystyö, jossa ei samalla toteuteta erityisiä toimia 

naisten tasa-arvoisen osallistumisen varmistamiseksi, vääristää kehitysprosessia 

kaikkien kannalta, 



 

1. pitää myönteisenä, että YK on julistanut vuoden 2005 kansainväliseksi urheilun ja 

liikuntakasvatuksen vuodeksi, koska urheilu ja liikuntakasvatus ovat erinomaisia tapoja 

koulutuksen, terveydenhuollon, kehityksen ja rauhan edistämiseksi etenkin 

haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten lasten ja vammaisten kannalta; 

 

2. korostaa urheilun merkittäviä koulutuksellisia ja sosiaalisia tehtäviä ja urheilun 

merkitystä niin fyysiselle kehitykselle kuin joukkuehengen, rehdin kilpailun, yhteistyön, 

suvaitsevaisuuden ja solidaarisuuden kaltaisten sosiaalisten arvojen edistämiselle; 

 

3. tunnustaa urheilujärjestöjen sosiaalisen merkityksen, koska ne ovat kiinteä osa 

kansalaisyhteiskuntaa ja saattavat yhteen ihmisiä kaikista eri yhteiskuntaluokista 

intellektuelleista ja kulttuurisista taustoista aina ruohonjuuritasolta eliittiin saakka;  

 

4. korostaa, että jos urheilun on tarkoitus olla merkittävää kehityksen kannalta, itse 

urheilun saatavuutta on kehitettävä; 

 

5. korostaa, että urheiluhankkeet saattavat olla poikkileikkaavia keinoja, joiden avulla 

voidaan kehittää koulutusta, terveydenhuoltoa yleensä, hi-viruksen/aidsin torjuntaa ja 

rauhanrakentamista ja torjua sosiaalista syrjäytymistä, väkivaltaa, epätasa-arvoa, 

rasismia ja muukalaisvihaa; 

 

6. kehottaa komissiota harkitsemaan urheiluperusteisten kehitysohjelmien ja hankkeiden 

tukemista näihin tehtäviin kohdennettavan talousarvion avulla; 

 

7. kehottaa komissiota teettämään selvityksen kehitysyhteistyö- ja urheilujärjestöjen 

toteuttamien, kehitystä ja urheilua koskevien hankkeiden tuloksista, tätä alaa koskevan 

politiikan potentiaalista ja EU:n, jäsenvaltioiden ja/tai kansalaisjärjestöjen mahdollisesta 

roolista kehitys- ja urheiluasioissa; 

 

8. kehottaa komissiota luomaan ohjelmia, joilla huolehditaan liikuntakasvatusta antavien 

opettajien valistamisesta ja kokemuksesta urheiluun perustuvan kehitystyön suhteen; 

 

9. kehottaa neuvostoa sisällyttämään nimenomaisesti urheilun ja kehitystyön köyhyyden 

vähentämistä koskevaan kansalliseen politiikkaan, ja pyytää neuvostoa ja komissiota 

tekemään yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten urheilujärjestöjen kanssa näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi;  

 

10. tunnustaa naisten täysimääräisen oikeuden osallistua vapaasti urheilutoimintaan ja 

kannustaa naisia osallistumaan enenevässä määrin kehitystyöhön ja urheiluun ja 

määrittelee sukupuolten välisen tasa-arvon yhdeksi urheilun tavoitteista 

kehitysaloitteissa ja korostaa, että naisia ja urheilua käsitelleet maailmankonferenssit 

ovat edistäneet merkittävästi naisten urheilua kaikkialla maailmassa; 

 

11. kannustaa kansainvälisiä ja kansallisia urheiluelimiä ja urheilua koskevia järjestöjä 

laatimaan ja panemaan täytäntöön kaikentasoisen koulutuksen kanssa yhteensopivia 

kumppanuusaloitteita ja kehityshankkeita, joilla edistetään vuosituhannen 

kehitystavoitteiden saavuttamista;  

 



12. edellyttää, että on kiinnitettävä erityistä huomiota vammaisten urheilutoimintaan 

osallistumiseen, sekä osallistumiseen muilla elämän osa-alueilla, sillä se on erittäin 

merkittävää vammaisten kuntoutuksen ja yhteiskuntaan osallisuuden kannalta, ja katsoo, 

että tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi aktivoimalla paikallistason terveydenhuoltoalan 

työntekijöitä ja tarjoamalla paikallisyhteisöille asiantuntemusta ja tukivälineitä; 

 

13. vaatii toimittajien kouluttamista, jotta urheilu-uutisoinnista saadaan karsittua 

stereotyypittely, syrjintä ja rasismi; 

 

14. kannustaa kansainvälisten urheilutapahtumien järjestäjiä ja sponsoreita investoimaan 

kehitysmaiden paikallisyhteisöihin; 

 

15. pitää myönteisenä, että liikuntakasvatuksesta järjestetään 2. ja 3. joulukuuta 2005 

Sveitsin Magglingenissä maailman huippukokous; 

 

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, AKT-maiden ja EU:n neuvostolle ja 

yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle, YK:n pääsihteerille ja Afrikan 

unionille. 

 

 


