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Abstract
Hu man rights in sport is a broad man date
which encompasses a number of related rights
is sues. The cor ners tone of the rights
mo ve ment is the fun da men tal un ders tan ding
that sport and leisu re is a right of all human
beings, necessary for development, health,
and well-being of indivi duals and so cieties.
Athle tes have fought for the right to be treated
fairly and with dignity in all as pects of their
trai ning and competi tion. Pro tected by the
le gal doc tri nes of na tu ral jus ti ce and due
process, athletes can dispute decision-making
and treatment that in frin ges on their hu man
rights. Chil dren’s rights in sport re qui re
special consi deration. Since they lack both the
re sour ces and op por tu ni ties to fight for their
rights, adults must do so on their behalf,
en su ring that all chil dren have access to safe,
de ve lop men tally ap pro pria te sport and
recreation activities. While tremendous
pro gress has been made in ar ti cula ting the
rights for sport-for-all, athle tes and children,
there re mains much work to be done to reali ze
these rights. In ad di tion, we must work to
extend as so ciation of sport with human rights
to improve the life chances for others. Fighting
for the rights of worker’s engaged in the
production of sportswear is the emer ging
batt le in the strug gle for hu man rights in sport.
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Paraules clau

Quan parlem dels drets hu mans a l’es port ens refe rim a un mandat genèric
que abas ta una sèrie de drets re la cio nats en tre ells. La base del mo vi ment a
fa vor dels drets ra di ca a ac cep tar el
con cep te fo na men tal que l’es port i
el lleu re són un dret de tots els és sers
hu mans, ne ces sa ri per al seu de sen volu pa ment, la seva sa lut i per al be nes tar
tant dels in di vi dus com de la so cie tat.
Els es por tis tes han llui tat pel dret a és ser trac tats amb jus tí cia i dig ni tat en
tots els as pec tes de l’en tre na ment i de
la com pe ti ció. Sota la pro tec ció de les
nor mes le gals que fan re ferè ncia a la
jus tí cia na tu ral i als seus pro ces sos, els
es por tis tes po den opo sar-se a de ci sions
i a for mes de trac te que els afec ten i que
in frin gei xen els seus drets hu mans. El
tema dels drets dels nens en l’es port re que reix con si de ra ció es pe cial. Com que
no te nen els re cur sos i opor tu ni tats per
po der llui tar pels seus drets, els adults
han de fer-ho per ells, per as se gu rar-se
que tots els nens tinguin ac cés a ac ti vitats es por ti ves i de lleu re que si guin se gu res i apro pia des per al seu de sen vo lupa ment. Enca ra que s’ha avan çat molt
en l’ar ti cu la ció dels drets de l’es port per
a tothom, es por tis tes i nens, que da enca ra molta fei na a fer per què aquests
drets s’a pli quin de for ma efec ti va.
A més a més, hem de treba llar per
estendre els drets humans a l’as so ciacio nis me es por tiu i a la mi llo ra de les
opor tu ni tats de vida per a tot hom. La
llui ta pels drets dels tre ba lla dors de dicats a la fa bri ca ció de pe ces de roba espor ti va és la ba ta lla emer gent en la
lluita pels drets hu mans en el camp de
l’es port.
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A quins drets
ens estem referint?
El dret a jugar. Per a alguns sem bla una
cosa tri vial, una re mi niscència d’al guna
cam pan ya pu blicità ria. Tan ma teix, la
ca pa ci tat d’a con seguir ex pres sió fí si ca
mitjan çant el joc, l’es port i el lleure és
un dret bàsic i fona men tal de tots els és sers hu mans. Pren dre part en ac tivitats
físiques de lleure, com ara l’esport, enriqueix les nos tres vides en un sen tit físic,
mental i es piritual. Tant els nens com
els adults aprenen així a tre ballar en
equip, a coo pe rar i a llui tar per un objectiu comú. Els qui pre nen part en una activitat esportiva s’obliguen ells mateixos
a dominar noves destreses físiques i a
millorar el seu rendiment. L’emoció d’aconseguir un repte físic personal, tant se
val que si gui el pri mer quilòmetre recorregut a peu o un triomf olím pic, no es
pot expressar amb paraules, cal viure-la.
Amb aquesta finalitat, els defensors de
l’esport i de l’activitat física de tothom han
lluitat per fer que l’esport sigui més accessible, humà i just, sota la bandera dels
drets humans. Aquest mandat genèric
abasta una sèrie de drets relacionats entre
ells. El primer, és la premissa que tots els
éssers humans haurien de tenir l’energia,
la salut, el temps i l’oportunitat de prendre
part en activitats físiques i esportives.
Aquesta important premissa ha estat l’origen de canvis significatius a tot el món i a
tots els nivells de l’esport, pel que fa a accessibilitat, igualtat, inclusió i oportunitats de participació. El mandat inclou
també els esportistes d’elit i els seus drets
específics. Els mètodes d’entrenament
utilitzats tradicionalment a l’alta competició i la pressió sobre l’atleta perquè doni el
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màxim d’ell mateix, pot originar que de
ve ga des els drets dels es por tis tes pas sin
a un segon terme davant la importància
d’aconseguir un objec tiu espor tiu determinat. També hi ha temes que corresponen específicament a la participació
dels nens en activitats esportives. Als
països desenvolupats estan baixant els
nivells de pràctica de l’es port i les ac tivitats físiques i als països en vies de
desenvolupament hi ha poques oportunitats de prac ticar-los. Les ta xes d’obesitat augmenten al mateix ritme que desa pa rei xen ràpi da ment les aju des
econòmiques als programes d’ac tivitats
físiques. A més a més, hi ha molts nens
que com peteixen en l’es port al més alt
nivell. Aquests nens s’enfronten als
mateixos conflic tes que els espor tistes
d’elit, amb l’agreujant que són éssers
humans en ple desenvolupament i creixement. Finalment, el mandat dels drets
humans a l’es port ha anat més enllà d’aquells que es tro ben al “terreny de joc”.
Dintre del mo viment més am pli que denuncia les deplora bles condicions dels
qui es de diquen a la pro duc ció de roba,
cal çat i béns si mi lars, la co mu ni tat espor tiva es veu obli ga da a adme tre que la
indústria d’ela boració de roba espor tiva
és còm plice d’a quest problema. Els ac tivis tes d’a ques ta cau sa i els es por tis tes
que han llui tat pels drets dels qui es tan
“al terreny de joc”, no po den negar l’evidè ncia que es produei xen abusos a les
em pre ses que donen su port a l’es port i
se’n beneficien.

Les declaracions
a favor dels drets humans
i l’esport
Està àmpliament as sumit que tots els
mem bres de la so cie tat te nen dret a gaudir d’o por tunitats per a la pràctica de
l’esport i de l’activitat física, i sovint
aquest dret rep el su port de les lleis, la
política i les declaracions nacionals i inter na cio nals. L’ex pres sió fo na men tal
dels drets dels éssers humans és la Declara ció Universal dels Drets Humans.
Aquesta va ser aprovada per les Nacions
Uni des el 1948 i ha es tat ra tifica da pos -

terior ment per pràcti ca ment tots els governs del món. Són aquests els que han
de ga ran tir a to tes les per sones els drets
continguts en la Declaració. La Declaració proclama nombrosos drets, entre els
quals es troben els drets al lleure i a un
adequat nivell de sa lut, educa ció i cul tura. Els consegüents estatuts i convencions tam bé donen su port a l’es port –i a
l’educa ció, la sa lut i el lleure que hi van
im pli cats. Per exem ple, la Con ven ció
Inter na cio nal per als Drets de la Infància
(1990) referma el dret de tots els nens a
l’educa ció, el lleu re, el joc i les ac tivitats
culturals. L’Estatut Interna cional de
l’Edu ca ció Físi ca i l’Esport (1978) declara que l’educació física i l’esport
constitueixen un dret fonamental per a
tothom i que són es sen cials per a l’e duca ció al llarg de tota la vida. La Convenció Internacional per a l’Eliminació de
Tot Tipus de Discriminació Racial
(1965), el Conveni so bre Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966), i la
Convenció Internacional sobre l’Eliminació de to tes les for mes de Dis cri mi na ció
con tra les Dones (1979) in clouen, totes
elles, drets que garanteixen la participació de to tes les per so nes en l’es port i en
el lleure.
Aquests convenis i convencions tenen
rang de llei als països signataris, i les organitzacions no governamentals (ONG’s)
d’aquests països fan un seguiment de la
seva aplicació. Malauradament, molts
països, inclosos els Estats Units, no han
sig nat molts d’a quests con venis. Els
convenis i convencions esmentats abans
inclouen un am pli es pec tre de drets, entre els quals es tro ben els drets a
l’esport i al lleu re. Inclou re l’es port i el
lleure en aquests docu ments ha proporcionat als educa dors i als ac tivis tes
un trampolí per estendre i elaborar els
drets as so ciats a la par tici pa ció en l’esport i el lleu re. D’a quí vénen un se guit
d’iniciatives, tant a nivell nacional com
regio nal, que fomen ten el dret a la partici pa ció.
L’article 1r de la Carta Europea per a
l’Esport, de 1992, estableix que “l’esport
(és) un important factor del desenvolupament humà” i que “tots els joves haurien
de tenir l’oportunitat de rebre educació fí-
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sica i d’adquirir les tècniques bàsiques de
l’esport”. Aquesta Carta pretén de garantir
a tots els ciutadans la possibilitat de practicar l’esport i activitats físiques de temps
lliure en un ambient segur i sa (Article 1,
1b). L’Acta de l’Esport de Finlàndia, de
1998, reconeix i assegura l’existència
de fons públics per a l’esport i el lleure, i la
recent Acta de l’Activitat Física i l’Esport
del Canadà (2003) subratlla els objectius
del govern pel que fa a la promoció de
l’activitat física com a element fonamental
de la salut i el benestar i per ajudar a reduir les barreres en relació a la participació.
Les cartes i convencions internacionals,
a més a més de les le gis la cions re gionals
i nacionals existents, propor cionen als
ciutadans i als defensors del dret a l’esport autoritat moral i legal per am pliar la
legislació relativa als drets humans i civils. Per exem ple, el Tí tol IX de les Esmenes Edu ca tives de 1972 a l’Acta dels
Drets Civils dels Estats Units ha proporcio nat base legal a les dones en la seva
lluita per la pa ritat en el finan ça ment i
ges tió de re cur sos per a l’es port fe me ní,
mal grat els molts in tents exercits en
contra.
Tam bé els es por tis tes de tot el món han
utilitzat les convencions, cartes i legislacions exis tents per am pliar els seus
drets. Els es por tis tes, de qual sevol nivell, tenen dret a no pa tir discri mi na ció,
assetjament sexual o pressió per prendre dro gues. Els es por tis tes te nen dret a
es co llir els seus re pre sen tants als llocs
de pre sa de de ci sió i, en el cas dels es por tis tes pro fes sio nals, a és ser re presentats col·lectiva ment pel sindicat que
triïn. Sota la bandera dels drets humans,
els esportistes de països com el Canadà
han acon se guit així els drets d’obtenir
un trac te just i que es prenguin deci sions
im par cials pel que fa a se lec ció, dis ci plina, pro ves i en tre na ment, educa ció,
igualtat i mit jans de co mu nica ció/represen ta ció. Quan sor geix al gu na dispu ta
entre els espor tistes i les organitzacions
es por tives, els pri mers te nen dret a protecció legal de ‘jus tícia na tural’ i ‘la norma de la llei’. La mateixa naturalesa de
la com pe ti ció es por ti va, tan ma teix, requereix en molts ca sos una ràpi da pre sa
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Avenços
i límits

Els esportistes de qualsevol nivell tenen dret a no patir discriminacions, assetjament sexual o pressions
perquè prenguin drogues (Font: Fons documental del CIO).

de deci sions que no es pro dueix, de fet,
a la resta dels sistemes legals. Per això,
el CIO ha creat una or ga nitza ció in ternacio nal in depen dent, ano me na da Cort
d’Arbitratge per a l’Esport (CAE). El CAE
“treballa per tal de realitzar un arbitratge o me dia ció en les dis pu tes del camp
de l’es port” (www.tas-cas.org). L’èxit
del CAE ha donat ori gen a la crea ció
de cos sos na cio nals si mi lars, com el
Centre de Resolució de Disputes Esportives del Canadà, que supervisa el programa de resolu ció de dispu tes anomenat ADRsportRED.
Els drets dels nens requereixen una consideració especial. La Convenció Internacional per als Drets de la Infància (1990)
estén la legislació dels drets humans a les
necessitats específiques dels nens. La
Convenció subratlla diversos drets dels
nens, entre els quals s’inclouen:
n

n

n

Dret a l’educació, el lleure, les activitats
lúdiques i culturals.
Prohibició de qualsevol forma d’explotació.
Dret a la seva pròpia opinió.

Res pec te de l’es port, s’han de te nir en
comp te els drets dels nens en di ver sos
contexts. En primer lloc, se situa el dret
a la participació, que està garantit no sola ment per la Con venció de Drets de la
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Infància, sinó també per les convencions, cartes i legislacions esmentades
abans. En segon lloc, se situa la naturalesa de la seva participa ció. Tant en la
ves sant de l’es port re crea tiu com en l’alta competició, els temes de l’abús –físic,
sexual i psicològic– són primordials. La
quan titat de temps de dicat a l’es port és
un altre dels temes analitzats. En el nivell de l’alta competició, prac ticar algun
esport pot tenir conseqüències impor tants en l’e duca ció i en la vida social del
nen. També la necessitat de temps per
practicar l’es port recreatiu pot afec tar el
desenvolu pament educa tiu i social del
nen. Les con se qüències, a llarg termi ni,
de la pràctica es por tiva dels nens cons tituei xen una preocu pa ció, es pe cial ment
pel que fa a la pràctica d’alta competició
o d’ac tivitats agressives. Tam bé cal tenir
en compte fins a quin punt pot ser profitosa o perjudicial una competició determinada. I, finalment, els nens tenen, a
més a més, dret a decidir les seves
pròpies experiències esportives i a partici par en el procés de presa de de ci sions.
Els drets dels nens en l’es port re quereixen una atenció es pecial, per què poques
vega des tenen veu en el tema. Els pa res,
en tre na dors, ex perts i an tics nens-espor tistes han de de fensar-los en el seu
nom i vet llar per què es res pec tin els
seus drets.
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La lluita en de fensa de l’es port per a tothom, els drets dels es portistes i els drets
dels nens, ha ocu pat li teral ment mi lers
d’intervencions, en llocs, moments i circumstàncies diferents, amb poca connexió en tre ells apa rentment. Les lluites inclouen grans batalles vi si bles, com la
lluita de les dones per partici par en els
Jocs Olím pics, i les llui tes per la igualtat
de represen tació als Jocs, avui encara
ac ti ves. Altres ba ta lles, in vi sibles però
no menys importants, s’han lliurat als
barris, a les lligues es portives locals i a
les instal·la cions espor tives de tot el
món. A esca la mundial, l’èxit i l’ac ceptació de tot el que abas ten els ‘drets hu mans a l’esport’ és el resultat d’importants es forços efec tuats per tres grups
principals de persones: els entrenadors i
els es por tistes han exercit un pa per crític a l’hora d’identificar i ressaltar les injustícies a qualsevol nivell de l’esport.
Els pio ners en el moviment de defensa
dels drets humans van llançar so vint
mis sat ges de de nún cia, van or ga nit zar
pro tes tes i plan ta des i van for mar els
sindicats i d’altres associacions d’esportistes, sovint a costa de les seves pròpies
ca rreres. Els experts i el món acadèmic
tam bé han exer cit un pa per de su port
important. Els seus es forços van contribuir a donar legitimitat, cla redat, vies
d’investigació i suport a la lluita pels
drets humans a l’esport. Finalment, han
es tat els fun cio na ris pro gres sis tes i els
mem bres dels grups de pres sió els qui
han convertit l’aspiració en legislació.
Mitjan çant la le gislació, els drets han
po gut con ver tir-se en codi, s’han le gi timat, i això ha propor cionat pro tec ció
per què s’a pli quin real ment a l’em pa ra
de la llei.
S’ha aconseguit un avenç notable. Les
cartes i convencions internacionals, alhora que la legislació regional i nacional, proporcionen una evidència clara
que l’es port per a tothom ja és consi derat com un dret humà. L’ex tensió dels
drets humans als esportistes, en la direcció de la seva participació en activitats d’alt rendiment, ha millorat notablement l’experiència esportiva de milers
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d’esportis tes. El reconeixement de les
ne ces sitats es pe cials dels nens ha provocat can vis positius en el desenvolupament de l’es port per a nens, tant de lleure com d’alta competició. Però malgrat
els aven ços, queda en ca ra molt per fer.
La prome sa de l’es port per a tot hom, ja
ar ti cula da i de fi ni da, ha d’a rribar en ca ra
a mol tes zo nes del món. Fins i tot als
països desenvolupats i democràtics, on
se suposa que hi ha llibertat d’expressió,
que hi ha igual tat davant la llei i un adequat ni vell de vida, queden en ca ra molts
reptes per aconseguir plenament la idea
de l’es port per a tot hom. Per als es portistes els reptes són també fonamentals.
Fins i tot en els ca sos en què els es portistes coneixen els seus drets, el món de
l’es port d’al ta competició és ferotge i el
desig d’aconseguir la victòria pot eclip sar el res pec te dels drets i les llibertats
per so nals. Hi ha molts d’altres es por tistes que enca ra no són cons cients de l’existència d’aquests drets. Hi ha massa
nens als països desenvolupats i en vies
de desenvolupa ment que pateixen pobre sa, ma lal ties, violè ncia i fal ta d’e duca ció apropia da. L’es port pot ser part de
la solució cap a la millora de la seva qualitat de vida. Identificar i reconèixer
aquests drets és només un primer pas.
La lluita per veure posats en pràctica
aquests drets con tinua.

Drets humans
en la producció
i el comerç esportius
L’ex tensió de l’es port i del moviment pro
drets humans han propiciat una ma jor
percepció de les males condicions de
treball de les persones dedicades a la
produc ció d’equipament i roba espor tiva. Les or ga nit za cions de ti pus sin di cal,
eclesiàs tic i estudiantil que es troben darre re el mo viment pels drets dels tre balladors han acon seguit grans aven ços en
l’úl ti ma dèca da, en gegant co dis de comporta ment per a les organitzacions i establint me ca nis mes per fer un se guiment del com pli ment d’a quests co dis.
L’Organització Internacional del Treball
va elaborar la Declaració dels Principis i

Drets Fo na men tals en el Treball el
1998. Moltes de les nor mes de la Declaració han passat a formar part de les
lleis na cionals dels països mem bres. La
Declaració cobreix quatre àrees principals dels drets dels tre ba lla dors:
n

n

n
n

La llibertat d’associació i el reconeixement real del dret al con veni col·lectiu.
L’eliminació de qualsevol forma de treball forçat i obligatori.
L’abolició real del treball infantil.
L’e li mi na ció de la dis cri mi na ció en
re la ció al tre ball i l’o cu pa ció (OIT,
1998).

S’ha plantejat a la indústria global de
roba esporti va el repte d’adre çar els seus
es forços a la mi llora de les con dicions la borals a les fàbriques que subministren roba i calçat es por tiu. Enca ra
que mol tes de les princi pals em pre ses
de roba esporti va han establert codis de
con duc ta i, poc o molt, com plei xen allò
que dicten aquests codis, un informe recent titulat Fair Play at the Olympics
(Joc Net als Jocs Olím pics) (2004) de talla les moltes injustícies que encara existeixen ara com ara.
Segons l’informe, les principals preocupacions dels treballadors entrevistats
eren la quan titat d’ho res de tre ball exi gides, que in clouen ho res ex tres de for ma
obligatòria, i els salaris insuficients per
co brir les ne ces si tats vi tals. L’in for me
afir ma que:
Els directors de la fàbrica normalment instiguen els empleats a treballar entre 10 i
12 hores, de vegades fins i tot 16 o 18 hores, sense una pausa adequada. Quan s’acosta el termini per enllestir una comanda,
s’allarguen les jornades laborals. En la
temporada de més treball és habitual tenir
setmanes de set dies laborals, especialment a la Xina, malgrat els límits que assenyala la llei (Fair Play at the Olympics,
2004, 18).

S’espera dels treballadors que es quedin
més temps a la feina, encara que siguin
avisats amb molt poca antelació, i són
multats o són amenaçats de despatxar-los
si es neguen a fer hores extraordinàries.
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Els treballadors reben salaris molt i molt
baixos, sovint per sota del salari mínim vigent al seu país. La situació és pitjor per
als treballadors temporals o estacionals,
atès que se’ls paga per peça fabricada. La
direcció de l’empresa pot abaixar el preu
de la peça fabricada per obligar a fer que
els treballadors produeixin més unitats
per hora. Molts treballadors, fins i tot incloent-hi les hores extres, no guanyen
prou diners per cobrir les seves necessitats vitals bàsiques, com ara les despeses
d’alimentació i habitatge. La seguretat social, el subsidi per malaltia i la baixa per
maternitat pràcticament no existeixen per
als treballadors del sector de la confecció.
De fet, sovint se’ls descompta el sou si
són baixa per malaltia.
Les condicions de treball a les fàbriques
són deplorables. Els treballadors, predominantment dones, pateixen abusos i
pressions –de tipus verbal, físic i sexual–
per part de la direcció. Les quotes de producció són sovint tan altes que els treballadors no tenen temps material per fer
una pausa i anar al lavabo. En cas de no
assolir la quota, és possible que s’obligui
els treballadors a treballar hores extres no
retribuïdes, pot ser que rebin cartes
amenaçadores o fins i tot se’ls redueix el
salari.
El ma teix in forme re co neix que les em preses globals de roba espor tiva tenen al
davant el repte d’aconseguir unes condicions de treball a les fàbriques que siguin acceptables i humanes. Per poder
sa tisfer la demanda de preus baixos del
consu midor, en un mercat que és cada
cop més com pe ti tiu, les em pre ses han
de re ta llar cos tos en la ca dena de produc ció. Se gons l’in forme de Joc Net, les
exigè ncies dels com pra dors fan que sigui difícil, si no im pos si ble, per als submi nis tra dors, pro por cio nar als seus treballa dors unes condicions de treball
ade qua des. Aques tes pràcti ques inclouen: realitzar comandes més petites,
obligar a fer que el ter mi ni de tra me sa
del pro duc te si gui més curt, pres sio nar
per aconseguir preus per unitat més baixos i amenaçar de portar la fàbrica en un
altre lloc. Aquestes pràctiques comercials sot meten els sub mi nis tra dors a
una for ta pres sió que els obliga a pro duir
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Com a resposta a aquestes condicions inhumanes
en la indústria de productes esportius, Oxfam
Gran Bretanya, Intermón-Oxfam Espanya,
Clean Clothes Campaign (Campanya per
Roba Neta) i sindicats de molts països han engegat la campanya Fair Play at the Olympics
(Joc Net als Jocs Olímpics) (Font: IntermonOxfam).

un gran vo lum de productes i al menor
preu pos si ble, cosa que com por ta que
les condicions laborals i salarials estiguin molt per sota de qualse vol ni vell
rao na ble.
Independentment dels reptes inherents a
l’actual model de cadena de subministrament, el resultat és que la indústria global
de roba esportiva obté uns beneficis altíssims. L’informe que estem comentant xifra els beneficis de Nike, Puma i ASICS, el
2003, en 1.123 milions, 320 milions i
51,7 milions de dòlars USA, respectivament (p. 31). La indústria, en conjunt, tenia un valor de més de 58.000 milions de
dòlars el 2002. No hi ha cap excusa perquè aquestes empreses incompleixin,
arreu del món, les convencions bàsiques
establertes per la Declaració de Principis i
Drets Fonamentals del Treball (1998) de
l’OIT. L’informe conclou que els fabricants
de roba esportiva estan aconseguint impunement:
n

Que els treballadors no puguin exercir
els seus drets a la vaga, a sindicar-se i a
tenir una negociació col·lectiva, en els
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termes que ho estipulen la constitució o
les lleis laborals.
Exigir horaris laborals que excedeixen,
de molt, el màxim previst per la legislació.
No pagar als treballadors el salari mínim establert per llei ni la paga de les
hores extres segons els càlculs establerts legalment.
Imposar sancions legals i multes als treballadors.
No preparar contractes de feina adequats.
Fer servir un tracte discriminatori amb
grups de treballadors determinats.
I violar greument les normes de salut i
seguretat laboral (pàg. 46).

Com a resposta a aquestes condicions inhumanes, Oxfam Gran Bretanya, Intermón-Oxfam Espanya, la Clean Clothes
Campaign (Campanya pro Roba Neta) i
Sindicats de molts països han llançat la
campanya Fair Play at the Olympics (Joc
Net als Jocs Olímpics). Els Jocs Olímpics
no són simplement un espectacle esportiu
de ressò ampli. La Carta Olímpica declara: “L’objectiu de l’Olimpisme és situar
l’esport al servei del desenvolupament
harmònic de l’ésser humà arreu del món,
amb l’ànim d’ajudar a l’establiment d’una
societat en pau i implicada en el respecte
de la dignitat humana” (Principi Fundacional #3). Aquest principi fonamental
del Moviment Olímpic es troba en clara
oposició amb la situació dels treballadors
explotats que produeixen els uniformes
dels esportistes i dels jutges, i també amb
tot l’enorme negoci dels objectes de
record.
La solució al problema no recau únicament sobre el Moviment Olímpic o sobre
alguna altra organització esportiva important. Les empreses que fabriquen roba esportiva, els governs i els consumidors individuals comparteixen la responsabilitat
de millorar les condicions de treball i,
doncs, de vida, dels treballadors del sector. De tota manera, atès el seu gran poder negociador, el Moviment Olímpic es
troba en una situació única per poder
exercir una gran pressió sobre les empreses que subministren roba esportiva, perquè en millorin les condicions laborals.
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L’informe Fair Play at the Olympics està
pressionant el Comitè Olímpic Internacional (CIO), perquè prengui les mesures següents:
n

n

n

Fer una esmena a la Carta Olímpica que
inclogui un compromís específic de respecte dels drets dels treballadors.
Fer una crida pública perquè s’acabi
l’explotació dels treballadors i l’abús
dels drets dels treballadors relacionats
amb la producció de roba esportiva, i
també pressionar aquesta indústria perquè doni passos creïbles en aquesta direcció.
Per al CIO: adoptar una política que inclogui a tots els acords de llicències, patrocinis i drets de mercat del CIO, els
CONs (Comitès Olímpics Nacionals) i
l’OCOG (Comitès Organitzadors dels
Jocs Olímpics), l’exigència que les
pràctiques laborals i les condicions de
treball relacionades amb els productes
amb la marca olímpica compleixin els
estàndards de treball acceptats internacionalment, tal com són definits a l’OIT
(p.71).

El Parlament Europeu ha lliurat, per a
la seva resolució, una moció conjunta
pel que fa a les nor mes bàsiques de treball en la produc ció de produc tes es portius per als Jocs Olímpics. Aquesta resolució perfila uns requisits similars als
esmentats a l’infor me que comentem.
Aquesta mena d’iniciatives han de continuar.

Per concloure
Què significa ‘drets humans a l’esport’?
Per als treballadors de la indústria de fabricació de roba esportiva significa el dret
a viure i treballar amb dignitat, guanyar
prou diners per mantenir una família i tenir temps suficient per poder jugar amb
els fills. Per als esportistes de l’alta competició significa perseguir les seves fites
sense sacrificar-hi la salut física i mental o
la seva llibertat personal. Per a alguns
nens pot significar tenir una pilota i un lloc
segur on donar-li unes quantes puntades
de peu. Per a altres nens pot significar
canviar les normes, divertir-se i no preo-

part ii. propostes d’actuació
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