KNGU vraagt aandacht voor positief sportklimaat op internationaal FIG-congres
Begin november nam een KNGU-delegatie deel aan het FIG-congres in Turkije. De
Fédération Internationale de Gymnastique (FIG-wereldbond) is belangrijk voor de gymsport
want daar worden de spelregels bepaald voor onze sport op het hoogste niveau. Het is voor
de KNGU dus van belang hier invloed uit te oefenen. Daarom voert de KNGU een
internationale agenda met speerpunten rondom onder andere gendergelijkheid/diversiteit
en positief sportklimaat. Ook ligt de focus op het binnenhalen van grote evenementen zoals
de World Gymnaestrada in 2023 in Amsterdam.
Call to action
Een van de doelen op het gebied van gendergelijkheid is het verkrijgen van meer
internationale posities voor vrouwelijke bestuurders. Helaas haalden de twee Nederlandse
kandidaten voor de FIG-verkiezingen, Monique Kempff (executief comité) en Jitske
Vasbinder (technische commissie turnen dames), onvoldoende stemmen.
In Turkije gaf directeur Marieke van der Plas een statement ter ondersteuning van de inzet
van de Gymnastics Ethics Foundation: “We are very thankful for the support, effort and
insights of the Foundation. But I want to emphasize that we, as national federations and local
clubs, are responsible for our own actions regarding a positive and safe sports climate. If
needed, the Royal Dutch Gymnastics Federation is willing to share the results of our
investigation and follow up with other countries and federations.”
Ook deed zij een oproep aan het nieuwe executieve comité van de FIG: “Don't just set up a
safety net when things go wrong, but also dare to have a look at the way in which the sport is
organized, for example the minimum age at which performance is expected and our
sportswear rules and culture.” De statuten van de FIG zijn, mede op verzoek van de KNGU,
aangepast. Daarmee is er een mogelijkheid strafrechtelijke en tuchtrechtelijke uitspraken
over functionarissen in de sport te delen met de Foundation. De KNGU heeft echter nog veel
vragen over de privacywetgeving die internationale uitwisseling op dit moment onmogelijk
maakt.
Vervolg in 2022
De KNGU is aanjager van een internationale alliantie om deze onderwerpen ook volgend
jaar blijvend onder de aandacht te brengen. Daarnaast wordt samen met Rotterdam, eind
mei 2022, een bid uitgebracht voor de wereldkampioenschappen turnen in 2026.

