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I 2003 anerkendte UNESCO – i sin konvention til beskyttelse af den immaterielle kulturarv (Intangible
Cultural Heritage, ICH) – den centrale rolle, som ”fællesskaber, grupper og individer” har for at
gennemføre denne konventions koncept og praksis.
For første gang nogensinde fandtes dermed et internationalt forpligtende instrument, der påskyndede
staterne at bygge kulturpolitik på den grundlæggende ret til kulturel anerkendelse. UNESCO skrev:
”Traditionelle idrætter og lege er del af vor immaterielle arv og et symbol for vores samfunds kulturelle
mangfoldighed.”
I 2006 arrangerede UNESCO en international høring, som inddrog de vigtigste aktører i processen om at
sikre og værdsætte traditionelle idrætter og lege, for at bygge en international platform for deres fremme
og udvikling. Dette medvirkede til, at der dannedes et uformelt netværk for traditionelle idrætter og lege
verden over, som bragte lokale fællesskaber, eksperter, NGO’er og nationale og internationale
institutioner i kontakt med hinanden.
I 2009 i sammenhæng med et UNESCO møde i Teheran besluttede en gruppe af eksperter og
internationale NGO’er at danne International Traditional Sports and Games Association (ITSGA) som en
formel organisation, der repræsenterer netværket for traditionelle idrætter og lege verden over.
Parallelt med denne sammenslutning og i dens ramme, blev flere møder og stævner organiseret. En af
dem er den store internationale festival for traditionelle lege, TOCATI, som begyndte i Verona, Italien, i
2003. Denne årlig tilbagevendende stævne blev i løbet af tiden til en hovedbegivenhed for lokale, national
og internationale aktører, unge og gamle idrætsfolk, forskere, lærere, kunstnere, politikere etc.
I sammenhæng af den store bevægelse for anerkendelsen af den immaterielle kulturarv og af dem, der
organiserer traditionelle idrætter og lege, besluttede repræsentanterne for de forskellige nationale og
internationale NGO’er, som var forsamlet til festivalen TOCATI i 2015, at gå et skridt videre og sende
denne Verona deklaration ud i verdenen.
Denne appel anbefaler stærkt, at traditionelle lege og indigene idrætter, som indeholder immateriel
kulturarv, inddrages i skoleprogrammer. De skal blive ”en integral del af nationale strategier for
udviklingen” (UNESCO).
Denne deklaration opfordrer til at værdsætte blandt andet følgende:
-

Aktører, der har med kreativitet, udvikling af selvbevidsthed, økologisk bevidsthed og
medborgerskab at gøre,
Kulturel mangfoldighed og dermed forbundene værdier,
Frembringelse af strukturer for velfærd og socialt helbred, som lægger op til samvirke mellem
forskellige generationer og til den interkulturelle dialog,
Viden og lokale praksisformer som civilisationernes kulturelle hukommelse,
Og mere generelt forbindelser mellem den immaterielle kulturarv og bæredygtig udvikling.

Underskrevet af følgende organisationer: International Traditional Sports & Games Association, International
Intangible Cultural Heritage NGOs Forum, International Society of Eastern Sports & Physical Education,
Asociación Panamericana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, Association Européenne des Jeux
et sports traditionnels, FICEMEA – Fédération Internationale des Centres d’Entraînement aux Méthodes
d’Éducation Active.

