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Ontwikkeling en sport  

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over ontwikkelingshulp en sport   

 

Het Europees Parlement, 

– onder verwijzing naar Resolutie 58/5 van de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties van 17 november 2003 over sport als middel ter bevordering van onderwijs, 

gezondheid, ontwikkeling en vrede, 

– gelet op het VN-Verdrag van 1989 inzake de rechten van het kind, 

– gezien de Verklaring van Magglingen van 18 februari 2003 door de Internationale 

Conferentie over Sport en Ontwikkeling, 

– gezien het verslag over de Volgende Stap-conferentie die op 13 en 14 november 2003 is 

gehouden in Amsterdam, 

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

A. overwegende dat 2005 het Internationaal Jaar van de Verenigde Naties is voor sport en 

lichamelijke opvoeding, 

B. overwegende dat een van de doelen van het Internationaal Jaar erin gelegen is de juiste 

voorwaarden te scheppen voor meer ontwikkelingsprogramma's en -projecten op de 

grondslag van sport, 

C. overwegende dat projecten op het gebied van lichamelijke opvoeding en sport een bijdrage 

kunnen leveren tot verwezenlijking van de Millennium Ontwikkelingsdoelen, met name 

inzake sectoren zoals gezondheid, onderwijs, maatschappelijke krachtenbundeling, 

gelijkheid van man en vrouw, milieu en vrede onder de mensen, 

D. overwegende dat sport een positieve rol kan spelen bij maatschappelijke integratie en 

samenhang, dialoog tussen culturen, inzicht in het milieu en herintegratie van kinderen in 

situaties na conflicten, bij voorbeeld kindsoldaten, 

E. overwegende dat sportprojecten in het kader van ontwikkelingshulp weinig kosten en veel 

opleveren, 

F. overwegende dat kinderen volgens het Verdrag inzake de rechten van het kind, het recht 

hebben om te spelen, 

G. overwegende dat er in ontwikkelingslanden 60 miljoen gehandicapten leven; dat de 

belangen en problemen van gehandicapten in ontwikkelingslanden veelal op ontoereikende 

wijze worden aangepakt, 

H. overwegende dat in het UNDP-verslag over de ontwikkeling van de mens (IPPT) wordt 

gesteld dat ontwikkeling zonder specifieke maatregelen om voor vrouwen  participatie op 



basis van gelijkheid mogelijk te maken, het ontwikkelingsproces voor iedereen verstoort, 

1. is verheugd over het feit dat 2005 door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot internationaal 

jaar van sport en lichamelijke opvoeding, daar sport en lichamelijke opvoeding uitstekende 

middelen zijn om onderwijs, gezondheid, ontwikkeling en vrede te bevorderen, met name 

voor kwetsbare groepen in de samenleving zoals kinderen en gehandicapten; 

2. wijst met nadruk op de belangrijke opvoedkundige en sociale functies van sport en de 

betekenis ervan, niet alleen voor de lichamelijke ontwikkeling, maar ook omdat het 

maatschappelijke waarden kan bevorderen, zoals het vermogen in een ploeg te spelen, 

eerlijke wedijver, samenwerking, verdraagzaamheid en solidariteit; 

3. erkent de maatschappelijke betekenis van sportorganisaties, die onlosmakelijk deel vormen 

van de maatschappij en waarin mensen samenkomen van alle klassen, intellectuele en 

culturele achtergronden, van de basis tot en met de elite; 

4. wijst erop dat de beschikbaarheid van sport zelf moet worden ontwikkeld, wil sport 

doelmatig zijn voor de ontwikkeling; 

5. wijst erop dat sportprojecten een universeel middel kunnen zijn voor de opbouw van 

vermogen in onderwijs, gezondheid in het algemeen, HIV/Aids-preventie, totstandbrenging 

van vrede en ter bestrijding van maatschappelijke uitsluiting, geweld, diverse vormen van 

ongelijkheid, racisme en vreemdelingenhaat; 

6. verzoekt de Commissie te overwegen ontwikkelingsprogramma's en -projecten op de 

grondslag van sport te steunen door middel van een specifieke begroting; 

7. verzoekt de Commissie te bevorderen dat de resultaten worden onderzocht van projecten die 

in verband met ontwikkeling en sport verwezenlijkt zijn door ontwikkelings- en 

sportorganisaties, de mogelijkheden van beleid in deze sector en de eventuele rol die EU, 

lidstaten en/of NGO's kunnen spelen op het gebied van ontwikkeling en sport; 

8. verzoekt de Commissie programma's op te zetten ter vergroting van kennis en ervaring van 

leraren lichamelijke opvoeding in de sector ontwikkeling via sport; 

9. verzoekt de Raad sport en ontwikkeling uitdrukkelijk op te nemen in het nationaal beleid ter 

beperking van de armoede, en verzoekt Raad en Commissie met nationale en internationale 

sportorganisaties samen te werken om deze doelen te bereiken; 

10. erkent het volwaardige recht van vrouwen om vrij deel te nemen aan sportactiviteiten en 

moedigt vrouwen aan intensiever aan sport deel te nemen en omschrijft de gelijkheid van 

mannen en vrouwen als een doel in sport voor ontwikkelingsinitiatieven en wijst er met 

nadruk op dat de Wereldconferenties Vrouwen en Sport in de hele wereld aanzienlijke 

vooruitgang hebben opgeleverd op het gebied van vrouwensport; 

11. moedigt internationale en nationale sportorganen en organisaties die banden hebben met 

sport aan samenwerkingsinitiatieven en ontwikkelingsprojecten op te zetten en ten uitvoer 

te leggen die verenigbaar zijn met het onderwijs dat op ieder niveau wordt gegeven om de 

Millennium Ontwikkelingsdoelen te verwezenlijken; 

12. verzoekt om bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid van sportactiviteiten en alle 



aspecten van het leven voor gehandicapten, gezien het belang ervan voor revalidatie en 

maatschappelijke integratie van gehandicapten, door bij voorbeeld zorgpersoneel op 

plaatselijk niveau in te zetten en door plaatselijke gemeenschappen in staat te stellen in actie 

te komen door middel van meer deskundigheid en ondersteunende instrumenten; 

13. dringt erop aan dat journalisten worden opgeleid om stereotypen, discriminatie en racisme 

te weren uit verslagen over sportevenementen;  

14. moedigt organisatoren en sponsors van internationale sportmanifestaties aan te investeren in 

plaatselijke gemeenschappen in ontwikkelingslanden; 

15. is verheugd over de Wereldtop inzake lichamelijke opvoeding die op 2 en 3 december 2005 

in Magglingen, Zwitserland wordt gehouden; 

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

regeringen en parlementen van de lidstaten, de ACS-EU Raad van ministers en de Paritaire 

Parlementaire Vergadering, de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie.  

 


