PROČ MÍR PROSTŘEDNICTVÍM SPORTU?
1. Tvorba míru
V srdci každé snahy o budování míru spočívá lidský aspekt. Mír by neměl být chápán jen jako
nepřítomnost války, ale také jako neustále se rozvíjející a vyvíjející kvalita vztahů. Mír vyžaduje, aby lidé
uznávali lidství druhých a jejich vztahovou propojenost a vzájemnost. Budování vztahů mezi různými
skupinami může vést k transformaci konfliktu.

2. Sport
Sport v tomto smyslu poskytuje platformu pro vývoj, tvorbu a upevňování lidské interakce a přispívá ke
zlepšování vztahů mezi znesvářenými stranami. Proto ve spojení sportu a budování míru tkví základní
hodnota podpory lidských vztahů. Během sportu a přenosu jeho hodnot vzniká energie, která lidem
umožňuje překonávat opakující se násilí a exkluzi, a posunout se tak k udržitelnějším mírovým vztahům.

3. Mír prostřednictvím sportu
Sport může poskytnout prostředí pro vytváření sociálního networkingu a budování vztahů. Lidé se
prostřednictvím sportu mohou sejít a usilovat o stejný cíl, čímž zároveň podporují úctu a vytváření
společenství s ostatními lidmi. Všechny tyto aspekty jsou klíčové pro budování mírových procesů. Sport
sám o sobě však mír zajistit nemůže, nemůže ani řešit složité sociální problémy. Sport by měl ale být
považován za velmi účinný nástroj v rámci širší výbavy nástrojů pro rozvoj, a měl by být používán
holistickým způsobem a doplňovat tak další mírotvorné strategie.

4. Způsoby, kterými sport přispívá k mírotvorným procesům
Sport přitahuje lidi z celého světa, a tato přitažlivost
překonává národní, kulturní, politické i jazykové rozdíly.
Univerzální oblíbenost

Spojování lidí

Sociální inkluze

Platforma pro rozvoj

Propagace kultury míru a lidských práv

Sport je přirozeně sociální proces, který k sobě
přivádí
komunity
a
jedince,
spojuje
je
prostřednictvím společných cílů.
Sport
k sobě
přivádí
odlišné
společenské,
ekonomické a kulturní skupiny v rámci společnosti,
vytváří pocit sdílené identity mezi skupinami, které
by k sobě jinak mohly chovat nedůvěru, či by se
mohly chovat přímo nepřátelsky či násilně.
Sportovní programy mají potenciál zlepšovat a
urychlovat snahy o rozvoj, zvláště v souvislosti
s realizací cílů udržitelného rozvoje Spojených
národů.
Sport je nejlepší způsob, jak učit společenským
hodnotám, jako je respekt, tolerance, solidarita,
týmová práce a férovost; přispívá k tvorbě na kultuře
založených mírových hodnot a lidských práv.
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Transformace konfliktu

Potenciál k suverenitě, motivaci a inspiraci

Holistický a komplexní charakter

Sport hraje důležitou roli u obnovy dialogu opozičních
stran, když už jsou ostatní cesty komunikace na místní a
mezinárodní úrovni uzavřené. U druhé zmíněné úrovně
může být sport nástrojem diplomacie, neboť dokáže
opětovně budovat silné vztahy mezi státy.
Sport má schopnost dávat suverenitu, motivaci a
inspirovat jedince a jejich komunity tím, že nabízí
naději a pozitivní náhled na budoucnost.
Sport lze považovat za holistický nástroj se
schopností
čelit
rozličným
sociálním
a
ekonomickým výzvám. Může tak propagovat zdraví a
bránit nemocem, posilovat rozvoj mládeže, zlepšovat
vzdělanost, pečovat o genderovou rovnoprávnost,
podporovat zaměstnanost a ekonomický rozvoj, a navíc
nabízí
inkluzi
osob
s postižením.

5. Klíčové citáty
„Sport má jedinečnou a nezaměnitelnou schopnost sjednocovat lidi, překonávat etnické, náboženské a sociální
rozdíly. Jsem si jist, že sport může být v dlouhodobém horizontu službou míru.”
Albert II., kníže monacký
-

„Sport má moc měnit svět."
Nelson Mandela

„Spojme se a společně propagujme více inkluzivní, mírovější svět prostřednictvím univerzálních hodnot a
principů sportu.”
Wilfried Lemke, odborný poradce generálního tajemníka OSN pro Sport za rozvoj a mír
„Sport je přirozený partner, pokud jde o ambiciózní agendu, jež povede globální rozvoj v následujících 15
letech.“
Thomas Bach, předseda MOV
„Sport je jedinečný a mocný nástroj sloužící k propagaci důstojnosti, rovnosti a nezcizitelných práv každého člena
lidské rodiny. Je hnací silou pozitivních společenských změn.“
Ban Ki- moon, bývalý generální tajemník OSN
“Sport je mocný nástroj a pozitivní výsledky hnutí za mír prostřednictvím sportu dokazují, že může výrazně
přispět k mírotvornému procesu.”
Joel Bouzou, prezident organizace Peace and Sport
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