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Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere
gedragsregels vast te leggen bjj het nasreven van de positieve waarden in dejeugdsport.
We verklaren dat

0p het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelef
We verwelkomen sponsoring van organlsaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst
met hei pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingeo
van de jeugdsport

nastrevenr de ontwikkellng van de motorische (iechnische en tactlsche) vaardigheid een
gezonde en veilige competitieve strji, een positief zelíbeeld en goede sociale

vaardigheden Hierbij zullen we ons laten lelden door de noden van het kind.

We gelovff dat hei niet alleen de functie van de media is om reaciief te zijn, dit beiekent
een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maarook pro-actief, dit
betekent siimulerend, opvoedend en vernieuwend.

We geÍoven dat de drang om ult te blinken en te winnen en succes en plezier te eruaren,
net als mislukking en fruskatie, integrerend deei urtmaken van de competitiesport. We
zullen kinderen de kans geven zlch dit eigen te maken en het te lntegreren (binnen de
structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestaiie en we zullen hen
helpen hun emoties ie beheersen.
We zullen speciaie aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de
hand van modellen die de ethische en humanistische principes if het algemeen en de fair
play in de sport in het bijzonder naar waarde schalten.
We zuller eruoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces
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Sport

hun spori

Alle kinderen hebben het recht

.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelíkheid, dat sociale
rechtvaardigheid en gelÍke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laafnaturen,
gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan spoÍt
te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding knjgen die ter beschikking staat van
vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslachi, ras oÍ

Sport te beoefenen
Zich te vermaken en te spelen
ln een gezonde omgeving te leven
Waardig behande d te worden
Getaind en begeleid te worden door competente mensen
Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en
mogelijkheden
Zich te meien met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
1n

veilige omstandigheden aan sport te doen

Te rusten

cultuur.

De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden
Dit alles kan alleen worden bereikt wann€er regeringen, sportfederaties,

sportagentschappen, bedrUven voor sportaítikelen, media, zakenwereÍd,
sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze
verklaring onderschrijven.
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en rlaÍ er prevetztieve en curàtieve
rnaatregelen nodig zijn

on kinderen Íe besehermen.

We zullen de psychische en Íysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door
ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de
kinderen te helpen mogelijke negalieve effecten ervan te overwinnen.
We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende
klimaat nog steeds ondeÍsci'rat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen,

Wil,je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in
dejeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan
hanteren als de grondslag van haarjeugdpolitiek?

aanvaarden en loepassén met klaar vastgelegde verantwoordeljkheden voor allen die
betrokken zUn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders,
opvoeders, tÍainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, dËtlsten,
psychologeo, topatleten, de kinderen zelf.,.
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We raden sterk aan dat ernstig wcrdt overuogen om organen te creëren op de gepaste
niveaJs om oeze code op te volgen.
We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en
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