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Pisna izjava o boju proti trgovini in izkoriščanju otrok v nogometu 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 116 svojega poslovnika, 

A. ker se je povečala trgovina z mladoletnimi afriškimi nogometaši, ki popolnoma 

neorganizirano pridejo v Evropo, kjer se številni znajdejo v negotovem položaju, 

 

B. ker je ekonomska privlačnost nogometa vaba za milijone otrok, ki jo izrabljajo nezakonite 

mreže za zaposlovanje, 

 

C. ker so osebe, ki zaposlujejo nogometaše, bodisi agenti igralcev, ki so bili izključeni iz 

nogometne dejavnosti, bodisi osebe, ki delajo z evropskimi profesionalnimi klubi, 

 

D. ker so mladoletniki zaščiteni z določbami nogometnih predpisov in zakonov v večini 

evropskih držav, 

 

E. ker obstaja nevarnost, da bo ta pojav postal še obsežnejši zaradi prihodnjega svetovnega 

prvenstva v Afriki leta 2010, 

 

1. ostro obsoja trgovino z mladoletnimi igralci; 

 

2. poziva evropske nogometne oblasti in države, naj storijo vse, da se temu naredi konec; 

 

3. poziva evropsko nogometno zvezo UEFA, naj uvede dodatne določbe k pravilu o domačih 

igralcih, da se prepreči povečanje trgovine z zelo mladimi igralci;  

 

4. priznava družbeno vlogo društev pri boju proti izkoriščanju otrok;  

 

5. poziva nogometne oblasti (UEFA, FIFA, lige), naj predvidijo možnost kaznovanja klubov in 

agentov igralcev, ki so udeleženi pri tej trgovini;  

 

6. priporoča oblikovanje solidarnostne listine o nogometu in ustanovitev posebnega sklada za 

financiranje programov za preprečevanje te trgovine v izvornih državah; 

 

7. opozarja politične oblasti na možno rešitev v obliki politike vzajemnega razvoja; 

 

8. naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu, 

Komisiji, državam članicam ter evropski nogometni zvezi UEFA in mednarodni nogometni 

zvezi FIFA. 


