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Ethisch Verantwoord Sporten
een oproep aan alle sportverenigingen, bestuursleden, trainers, begeleiders,
sporters, jongeren, ouders, supporters, sponsors, media en andere
belanghebbenden in de sportsector.

Ethisch Verantwoord Sporten
De Vlaamse Regering wil er mee voor helpen zorgen dat de integriteit
van de sport wordt gewaarborgd. Een faire en gezonde sportbeoefening,
het stimuleren van de vreugdebeleving, integriteit in de sport op alle
niveaus…, dat zijn doelstellingen waarin alle sportverenigingen een
cruciale rol moeten spelen.
Sinds 1 januari 2009 is er in de Vlaamse Gemeenschap een algemeen kader
voor het ethisch verantwoord sporten van kracht. De Vlaamse Regering
heeft op 21 mei 2010 een besluit goedgekeurd waardoor thema’s en
richtsnoeren over ethisch verantwoord sporten worden uitgevaardigd.
De thema’s zijn: de rechten van het kind in de sport, inclusie, respect voor
diversiteit, fair play, fysieke en psychische integriteit, en solidariteit. Vanaf
1 januari 2011 zullen de erkende sportfederaties de door hen gekozen
ethische richtsnoeren in de praktijk brengen.
Het ethisch verantwoord sporten moet de hele sportsector aanspreken,
stimuleren en inspireren. Alle sportverenigingen zouden in hun beleid en
initiatieven rekening moeten houden met ethische aspecten. Het is een
eerste stap in een proces waarbij creatieve initiatieven om de ethiek in
de sport te bevorderen, de kans moeten krijgen om te groeien. Binnen
de sportsector kunnen dan goede praktijken met elkaar gedeeld worden
zodat er een platform ontstaat waaruit ideeën en acties kunnen groeien.
Meer informatie vindt u op de website www.ethischsporten.be. Voor de
praktische uitwerking en ondersteuning zorgen de Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF), het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport vzw
(ICES) en het Bloso. Op de website van ICES vindt u praktische informatie
om ethiek in de sport in de praktijk te brengen: www.ethicsandsport.com.
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