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Vystymasis ir sportas  

Europos Parlamento rezoliucija dėl vystymosi ir sporto   

 

Europos Parlamentas, 

 

– atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 17 d. JT Generalinės asamblėjos priimtą rezoliuciją 

58/5 pavadinimu „Dėl sporto kaip priemonės švietimui, sveikatai, vystymuisi ir taikai 

skatinti“, 

 

– atsižvelgdamas į 1989 m. JT Vaiko teisių konvenciją,  

 

– atsižvelgdamas į 2003 m. vasario 18 d. Maglingeno deklaraciją, priimtą Tarptautinėje 

konferencijoje dėl sporto ir vystymosi, 

 

– atsižvelgdamas į pranešimą dėl 2003 m. lapkričio 13-14 d. Amsterdame vykusios Kito 

žingsnio konferencijos, 

 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį, 

 

A. kadangi Jungtinės Tautos paskelbė 2005-uosius Tarptautiniais sporto ir fizinio lavinimo 

metais, 

 

B. kadangi vienas iš Tarptautinių metų tikslų yra sukurti tinkamas sąlygas labiau su sportu 

susijusioms vystymosi programoms ir projektams įgyvendinti, 

 

C. kadangi fizinio lavinimo ir sporto projektai gali padėti siekti Tūkstantmečio vystymosi 

tikslų, ypač atsižvelgiant į sveikatos apsaugos, švietimo, socialinės mobilizacijos, lyčių 

lygybės, aplinkos apsaugos sritis ir taikos palaikymą,  

 

D. kadangi sportas gali turėti teigiamos įtakos socialinei įtraukčiai ir sanglaudai, kultūrų 

dialogui, sąmoningumo aplinkos apsaugos klausimais ugdymui ir pakartotinai vaikų, 

gyvenčių pokonfliktinėmis sąlygomis, pvz., vaikų – kareivių, socialinei reintegracijai, 

 

E. kadangi sporto projektai vystymesi yra žemų kaštų bei stipraus poveikio, 

 

F. kadangi pagal Vaiko teisių konvenciją vaikai turi teisę žaisti, 

 

G. kadangi besivystančiose šalyse gyvena 60 milijonų žmonių su negalia; kadangi 

besivystančiose šalyse į neįgaliųjų interesus ir poreikius dažnai per mažai atsižvelgiama, 

 

H. kadangi JT vystymo programos 1995 m. Žmonijos vystymosi ataskaitoje buvo pažymėta, 

kad vystymasis, nededant ypatingų pastangų suteikti moterims galimybę lygiomis 

teisėmis dalyvauti visuomeniniame gyvenime, iškreipia visos visuomenės vystymosi 

procesą, 

 



1. Sveikina Jungtines Tautas, paskelbusias 2005-uosius Tarptautiniais sporto ir fizinio 

lavinimo metais, nes sportas ir fizinis lavinimas yra puikios priemonės švietimo, 

sveikatos, vystymosi ir taikos skatinimui, ypač pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms, 

pvz., vaikams ir neįgaliesiems; 

 

2. pabrėžia didelę ugdomąją ir socialinę sporto reikšmę ir jo svarbą net tik fiziniam 

vystymuisi, bet ir jo įtaką diegiant socialines vertybes, pvz., komandinę dvasią, sąžiningą 

konkurenciją, bendradarbiavimą, toleranciją ir solidarumą; 

 

3. pripažįsta sporto organizacijų socialinę svarbą, nes jos yra sudėtinė pilietinės visuomenės 

dalis ir suburia skirtingų visuomeninių, intelektinių ir kultūrinių sluoksnių žmones, nuo 

paprastų žmonių iki elito; 

 

4. pabrėžia, jog siekiant, kad sportas būtų veiksminga vystymosi priemonė, būtina jį 

padaryti lengviau pasiekiamą; 

 

5. pabrėžia, kad sporto projektai gali tapti visuotinėmis priemonėmis kurti švietimo ir 

sveikatos apskritai pajėgumus, užkirsti kelią ŽIV (AIDS), kurti taiką ir padėti kovoti su 

socialine atskirtimi, prievarta, nelygybe, rasizmu bei ksenofobija; 

 

6. ragina Komisiją išnagrinėti galimybes remti su sportu susijusias vystymosi programas ir 

projektus skiriant jiems biudžeto lėšų; 

 

7. ragina Komisiją skatinti tirti vystymosi ir sporto organizacijų įgyvendintų vystymosi ir 

sporto projektų rezultatus, šios srities politikos potencialą ir galimą ES, valstybių narių ir 

(arba) nevyriausybinių organizacijų vaidmenį vystymesi ir sporte; 

 

8. ragina Komisiją kurti programas, skirtas fizinio lavinimo mokytojų žinioms ir patirčiai su 

sportu susijusio vystymosi srityje didinti; 

 

9. ragina Tarybą vienareikšmiškai įtraukti sporto ir vystymosi klausimus į nacionalines 

skurdo mažinimo politikas; ragina Tarybą ir Komisiją, siekiant šių tikslų, bendradarbiauti 

su nacionalinėmis ir tarptautinėmis sporto organizacijomis;  

 

10. visapusiškai pripažįsta moterų teisę laisvai dalyvauti sporte ir skatina aktyvesnį moterų 

dalyvavimą sporte ir vystymesi, apibrėžia lyčių lygybę kaip su sportu ir vystymusi 

susijusių iniciatyvų tikslą, ir pabrėžia, kad pasaulinės konferencijos tema „Moterys ir 

sportas“ turėjo teigiamos įtakos moterų sportui visame pasaulyje;  
 

11. ragina tarptautines ir nacionalines sporto įstaigas ir su sportu susijusias organizacijas kurti 

ir įgyvendinti partnerystės iniciatyvas ir vystymosi projektus, atitinkančius visų lygių 

mokyklinį ugdymą, kad taip būtų prisidėta siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų; 

 

12. ragina skirti ypatingą dėmesį tam, kad neįgalieji galėtų sportuoti – turint omenyje sporto 

svarbą neįgaliųjų reabilitacijai ir socialinei įtraukčiai, taip pat visiems neįgaliųjų 

gyvenimo aspektams, pvz., vietoje mobilizuojant sveikatos apsaugos darbuotojus ir 

sustiprinant vietos bendruomenes suteikus joms specialių žinių ir paramos priemonių; 

 

13. ragina mokyti žurnalistus vengti stereotipų, diskriminacijos ir neskleisti rasizmo sporto 

reportažuose; 



 

14. ragina tarptautinių sporto renginių organizatorius ir rėmėjus investuoti į besivystančių 

šalių vietos bendruomenes; 

 

15. džiaugiasi 2005 m. gruodžio 2–3 d. Maglingene, Šveicarijoje, vyksiančiu pasaulio 

aukščiausio lygio susitikimu fizinio lavinimo klausimais; 

 

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 

parlamentams ir vyriausybėms, AKR ir ES ministrų tarybai ir jungtinei parlamentinei 

asamblėjai, JT Generaliniam Sekretoriui ir Afrikos Sąjungai. 

 


