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În anul 2003, UNESCO, prin Acordul de protejare a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitatii (ICH) a
recunoscut rolul central al comunitățiilor, grupurilor și individualităților, în procesul de diseminare a
cunoștințelor esențiale și a practicilor ICH.
Pentru prima oară, statele au avut la dispoziție un instrument legal care le-a permis să își construiască
politicile culturale pentru a le garanta dreptul fundamental la recunoaștere culturală. UNESCO afirmă:
Sporturile și jocurile tradiționale sunt parte a moștenirii noastre imateriale și un simbol al diversității
culturale pentru societățile noastre.
Ca urmare, in anul 2006, UNESCO a organizat un formul de consultare colectivă la nivel internațional,
aducând împreună principalii protagoniști implicați în procesul de păstrare și valorificare a sporturilor și
jocurilor tradiționale (TSG) și de a crea o platformă internațională pentru promovarea și devoltarea lor.
Acest lucru a ajutat la realizarea unei rețele mondiale informale a TGS, aducînd laolaltă comunități locale,
experți, organizații non guvernamentale și instituții internaționale.
În anul 2009, la reuniunea UNESCO din Tehran, un grup de experți și organizații non guvernamentale au
decis să creeze Asociația Internațională Sporturilor și Jocurilor Tradiționale (ITSGA), o organizație oficială
care să reprezinte rețeaua mondială a TGS.
În paralel, în acest moment de sinergie, au fost organizate numeroase întâlniri și evenimente, unul dintre
acestea fiind festivalul internațional al jocurilor tradiționale TOCATI, creat in anult 2003, la Verona, Italia.
Acestă întâlnire anuală a devenit de-a lungul anilor, un eveniment major pentru numeroși protagoniști la
nivel local, național și internațional, competitori tineri și vârstnici deopotrivă, cercetători, artiști și oameni
politici etc.
În anul 2015, ca parte din această mare mișcare de recunoaștere a ICH, reprezentanți ai diferitelor NGO
participante în cadrul festivalului TOCATI, au decis să facă încă un pas înainte și să redacteze un draft al
acestei declarații de la Verona, care va fi promovată la nivel mondial.
Această declarație își propune să susțină cu fermitate introducerea jocurilor și sporturilor tradiționale în
cadrul programelor academice, pentru a deveni o parte integrată a strategiei naționale de dezvoltare.
Această declarație își propune să promoveze și să valorifice printre altele și:
•
•
•
•
•

Protagoniștii care se preocupă de crearea, dezvoltarea increderii de sine și a conștientizării mediului și a
spiritului civic;
Diversitatea culturală și valorile asociate;
Dezvoltarea unei structuri care va promova bunăstarea și sănătoatea, implicit interacțiunea și schimbul de
cunostinte intre generații diferite in general;
Cunoașterea practicilor locale, memorii ale civilizațiilor;
Si în mod general, legăturile dintre patrimoniul imaterial cultural si dezvoltarea sustinuta a acestuia.
Semnatar: Asociatia Internațională de Sporturi si Jocuri Traditionale, ICH NGO Forum, Societatea Internațională de
Educatie Fizica si Sporturi Estice, Asociatia Panamericană de Jocuri si Sporturi Autohtone si Traditionale, Asociatia
Europeană a Jocurilor si Sporturilor Traditionale (AEJeST).

