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Attīstība un sports  

Eiropas Parlamenta rezolūcija par attīstību un sportu  

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2003. gada 17. novembra rezolūciju 58/5 ar 

nosaukumu "Sports kā līdzeklis izglītības, veselības, attīstības un miera veicināšanai", 

– ņemot vērā ANO 1989. gada Konvenciju par bērna tiesībām, 

– ņemot vērā Maglingenas 2003. gada 18. februāra deklarāciju, kas sniegta starptautiskajā 

konferencē par sporta un attīstības jautājumiem, 

– ņemot vērā ziņojumu par turpmāko pasākumu konferenci 2003. gada 13.-14. novembrī 

Amsterdamā, 

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu, 

A. tā kā 2005. gads ir Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktais starptautiskais sporta un 

fiziskās audzināšanas gads, 

 

B. tā kā šā starptautiskā gada mērķi ir radīt pareizus nosacījumus attīstības programmām un 

projektiem, kas lielākā mērā pamatojas uz sportu, 

 

C. tā kā fiziskās audzināšanas un sporta projekti var palīdzēt sasniegt Tūkstošgades mērķus, jo 

īpaši attiecībā uz tādām jomām kā veselība, izglītība, sociālā mobilizācija, dzimumu 

līdztiesība, vide un miers cilvēku starpā, 

D. tā kā sports var pozitīvi ietekmēt sociālo integrāciju un kohēziju, starpkultūru dialogu, 

izpratni vides jomā un bērnu reintegrāciju pēckonfliktu situācijās, piemēram, par bērniem 

— kareivjiem, 

E. tā kā sporta projekti attīstības jomā ir projekti ar nelielām izmaksām, bet ar nozīmīgu 

ietekmi, 

F. tā kā saskaņā ar Konvenciju par bērna tiesībām bērniem ir tiesības piedalīties spēlēs, 

G. tā kā jaunattīstības valstīs pašreiz dzīvo 60 miljoni cilvēku, kas ir invalīdi; tā kā invalīdu 

intereses un rūpes jaunattīstības pasaulē bieži vien netiek atbilstoši risinātas, 

H. tā kā ANO Attīstības programmas (UNDP) 1995. gada ziņojumā ir konstatēts, ka attīstība 

bez īpašiem centieniem, kas stimulētu sieviešu vienlīdzīgu dalību, izkropļo attīstības 

procesu attiecībā uz ikvienu, 

1. atzinīgi vērtē to, ka Apvienoto Nāciju Organizācija 2005. gadu ir noteikusi par Starptautisko 

sporta un fiziskās audzināšanas gadu, jo sports un fiziskā audzināšana ir lielisks līdzeklis, 

lai veicinātu izglītību, veselību, attīstību un mieru, jo īpaši attiecībā uz sabiedrības 



 

neaizsargātajām iedzīvotāju grupām, tādam kā bērni un invalīdi; 

2. uzsver sporta nozīmīgās izglītojošās un sociālās funkcijas un tā nozīmi ne tikai attiecībā uz 

fizisko attīstību, bet arī tā kapacitāti tādu sociālo vērtību veicināšanā kā komandas gars, 

godīga konkurence, sadarbība, iecietība un solidaritāte; 

3. atzīst sporta organizāciju sociālo nozīmīgumu, kas ir pilsoniskās sabiedrības neatņemama 

daļa un apvieno visdažādāko sabiedrības slāņu cilvēkus ar visa veida intelektuālo un 

kulturālo sagatavotību, sākot no viszemākā līmeņa līdz elitārajam līmenim; 

4. uzsver, ka, lai padarītu efektīvāku sporta ieguldījumu attīstībā, ir jāattīsta arī paša sporta 

pieejamība; 

5. uzsver, ka sporta projekti var būt kā visaptverošs līdzeklis, lai palielinātu izglītības, 

vispārējās veselības, HIV/AIDS apkarošanas, miera stiprināšanas un sociālās izstumtības, 

vardarbības, nevienlīdzības, rasisma un ksenofobijas apkarošanas kapacitāti;  

6. aicina Komisiju izskatīt iespēju atbalstīt uz sportu pamatotas attīstības programmas un 

projektus, paredzot tam līdzekļus budžetā; 

7. aicina Komisiju veicināt pētījumu par to projektu rezultātiem, kurus ir īstenojušas attīstības 

veicināšanas organizācijas un sporta organizācijas attīstības un sporta jomā, par politikas 

iespējām šajā jomā un par ES, dalībvalstu un/vai nevalstisko organizāciju iespējamo lomu 

attīstības un sporta jautājumos; 

8. aicina Komisiju veidot programmas, lai panāktu skolotāju fiziskās audzināšanas zināšanu 

un pieredzes palielināšanu tādas attīstības jomā, kas sasniegta ar sporta palīdzību; 

9. aicina Padomi nepārprotami iekļaut sportu un attīstību tajās dalībvalstu politikas jomās, 

kuru mērķis ir panākt nabadzības samazināšanu, kā arī aicina Padomi un Komisiju 

sadarboties ar dalībvalstu un starptautiskajām sporta organizācijām, lai sasniegtu šos 

mērķus;  

10. Pilnībā atzīst sieviešu tiesības brīvi piedalīties sporta pasākumos un mudina, lai vairāk 

sieviešu piedalītos sporta un attīstības pasākumos, atzīst dzimumu līdztiesību par sporta 

mērķi pasākumiem attīstības jomā un uzsver, ka vispasaules konferences par sieviešu un 

sporta jautājumiem ir panākušas nozīmīgu progresu sieviešu sporta jomā visā pasaulē; 

11. mudina starptautiskas un dalībvalstu iestādes, kas nodarbojas ar sporta jautājumiem, un ar 

sportu saistītas organizācijas izstrādāt un īstenot sadarbības pasākumus un projektus 

attīstības jomā, kas ir saderīgi ar nodrošināto visu līmeņu izglītību, lai palīdzētu sasniegt 

Tūkstošgades attīstības mērķus; 

12. aicina īpašu uzmanību pievērst tam, lai sporta pasākumi, kā arī visi dzīves aspekti būtu 

pieejami invalīdiem, ņemot vērā to nozīmi invalīdu rehabilitācijā un sociālajā integrēšanā, 

piemēram, mobilizējot vietējā līmeņa veselības aprūpes darbiniekus un piešķirot pilnvaras 

vietējām pašvaldībām, palielinot līdzekļus ekspertīzēm un atbalstam; 

13. Aicina apmācīt žurnālistus, lai novērstu stereotipu veidošanu, diskrimināciju un rasismu 

sporta reportāžās; 

14. mudina starptautisku sporta spēļu organizētājus un finansētājus veikt ieguldījumus 



jaunattīstības valstu vietējās pašvaldībās; 

15. atzinīgi vērtē gaidāmo pasaules augstākā līmeņa sanāksmi par fiziskās audzināšanas 

jautājumiem, kas no 2005. gada 2.-3. decembrim notiks Maglingenā, Šveicē; 

16. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 

parlamentiem un valdībām, ĀKK un ES padomei un Apvienotajai parlamentārajai 

asamblejai, ANO ģenerālsekretāram un Āfrikas Savienībai. 


