
5 Integriteit van de sporter 
-	 De	persoonlijke	integriteit,	zowel	fysiek	als	

psychisch,	van	iedereen	die	een	sport	beoefent,	
wordt	beschermd.	Begeleiders	en	bestuurders	
handelen	steeds	op	een	integere	manier.

-	 De	sporter	wordt	beschermd	tegen	de	
negatieve	effecten	die	sport	kan	veroorzaken,	
zoals	stress,	prestatiedruk,	blessures	en	
gezondheidsrisico’s,	dopingmisbruik,	
intimidatie,	pestgedrag,	machtsmisbruik,	
agressie	en	geweld.

-	 Problemen,	ongewenst	gedrag	
en	klachten	worden	gemeld,	
geregistreerd	en	aangepakt.

-	 Talenten	worden	optimaal	
begeleid	en	ontwikkeld.

6 Solidariteit
-	 Iedereen	in	de	sport	

handelt	solidair	en	
respectvol	tegenover	
zichzelf,	de	anderen	en	de	
omgeving,	en	helpt	mee	de	
onderlinge	solidariteit		
te	bevorderen.

-	 De	sportfederaties	brengen	een	positieve	
boodschap	en	bouwen	een	breed	netwerk	
uit	als	solide	basis	voor	duurzaam,	ethisch	
verantwoord	sporten.

-	 Er	wordt	werk	gemaakt	van	meer	inspraak	
en	betrokkenheid	in	het	beleid	van	de	
sportfederatie	en	de	sportclubs.

Meer	informatie:

Departement	Cultuur,	Jeugd,	Sport	en	Media
Team	Medisch	Verantwoord	Sporten

Arenbergstraat	9	–	1000	Brussel
www.ethischsporten.be

Bezoek	Ethisch	Verantwoord	Sporten	op	Facebook®
ethischsporten@vlaanderen.be

Vanaf	1	januari	2011	zullen	de	erkende	sportfederaties	de	door	hun	gekozen	ethische	richtsnoeren	in	
praktijk	brengen.	De	richtsnoeren	zijn	bovendien	belangrijk	voor	de	hele	sportsector	omdat	ze	iedereen	

aanspreken,	inspireren	en	stimuleren	tot	meer	ethiek	in	de	sport.
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een	oproep	aan	alle	sportverenigingen,	bestuursleden,	trainers,	begeleiders,		

sporters,	jongeren,	ouders,	supporters	en	andere	betrokkenen	in	de	sport
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De	erkende	sportfederaties	kiezen	uit	zes	ethische	thema’s	

minstens	één	thema	dat	ze,	aan	de	hand	van	de	onderliggende	

richtsnoeren,	vanaf	2011	in	de	praktijk	zullen	brengen.		

De	bedoeling	van	de	richtsnoeren	is	te	streven	naar	meer	ethiek	

in	de	sport.

1 De rechten van het kind in de sport
-	 De	ondertekening	van	de	Panathlonverklaring	

gaf	het	startschot	voor	meer	ethiek	in	de	
jeugdsport.	Die	verklaring	moet	nu	in	daden	
worden	omgezet.

-	 De	sportfederaties	leggen	de	nadruk	op	
de	positieve	waarden	in	de	jeugdsport	en	
beschermen	de	jeugdleden	tegen	de	mogelijke	
negatieve	effecten	van	sport,	zoals	een	
ongezonde	prestatiedruk	of	het	alleen	maar	
laten	meespelen	van	de	‘beste’	spelers.	

-	 Sportclubs,	trainers,	begeleiders	en	
alle	andere	personen	die	met	jongeren	
werken,	gaan	ethisch	en	pedagogisch	
verantwoord	om	met	hun	jeugdleden.	
Ze	houden	daarbij	rekening	met	het	
ontwikkelingsniveau	van	elk	kind.

2 Inclusie
-	 De	bestaande	

toegangsdrempels	
tot	de	sport	en	
de	clubs	worden	
weggewerkt.

-	 Ook	personen	uit	
bijzondere	groepen	

kunnen	een	sport	
beoefenen	

en	bij	een	sportclub	aansluiten.

3 Respect voor diversiteit 
-	 De	actoren	en	belanghebbenden	van	de	

sportclub	gaan	respectvol	om	met	alle	
deelnemers,	ongeacht	hun	geslacht,	culturele	
achtergrond,	herkomst,	sociale	status	of	
handicap.	Waardeer	de	rijkdom	aan	diversiteit!

-	 Niemand	wordt	uitgesloten:	discriminatie	en	
racisme	horen	
niet	thuis	in	
de	sport!

4 Fair play
-	 Iedereen	kan	sporten	

in	aangepaste	oefen-	
en	competitievormen,	
met	personen	
van	hetzelfde	
ontwikkelingsniveau.

-	 Iedereen	wordt	
gesensibiliseerd	voor	het	
belang	van	fair	play	in	de	sport.	
Fair	gedrag	wordt	voortdurend	aangemoedigd.

-	 Bij	sport	is	niet	alleen	competitie	van	belang!	
Sport	is	ook	een	recreatieve,	vormende	en	
sociale	activiteit,	en	heeft	daarnaast	nog	zoveel	
meer	te	bieden.	Al	die	aspecten	van	de	sport	
worden	op	een	positieve	manier	in	de	kijker	
geplaatst.
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