A karate is kiáll a béke mellett
A Karate Világszövetség, a WKF csatlakozik a Fejlődésért és Békéért Nemzetközi Sportnap (IDSDP)
nemzetközi mozgalomhoz április 6-án. „A sportnap alapvető üzenete összhangban áll a karate értékeivel.
Karatésként küldetésünk, hogy eszméinkkel pozitív hatást gyakoroljunk világszerte. Az olyan értékeink
terjesztésével, mint a tisztelet, a becsület, az egyenlőség és a hagyomány, hozzájárulunk a társadalmi
fejlődéshez és a pozitív párbeszéd elősegítéséhez” - mondta Antonio Espinos, a WKF elnöke.

Az ENSZ és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által megalapított április 6-i sportnap elismeri a sport szerepét a
társadalomban, valamint annak erejét a megértés, a társadalmi befogadás és a béke előmozdításában.
„Bár várhatóan minden nap küzdenünk kell a fejlődésért és a társadalmi befogadásért, április 6-a lehetővé teszi, hogy
megünnepeljük egységünket, valamint megemlékezzünk a sport erejéről a változások elősegítésében. Arra kérem a
nemzetközi karate család minden tagját, hogy csatlakozzon hozzánk ezen az ünnepnapon”- tette hozzá Antonio
Espinos, aki 2017-ben a fair play népszerűsítéséért tett munkássága elismeréseként a Nemzetközi Fair Play Bizottság
trófeáját vehette át (a bizottság magyar elnökétől, Kamuti Jenőtől).
A Peace and Sport nemzetközi szervezet által elindított #WhiteCard kampány szimbóluma a fehér kártya, amely a
sport pozitív erejét képviseli a béke és a társadalmi elfogadás érdekében. A Peace and Sport egyik fő partnereként, a
Karate Világszövetség is részt vesz a kampányban április 6-án.
A WKF arra buzdítja a karate sportág minden szimpatizánsát, hogy tegyenek közzé képeket, amelyeken a fehér
kártyát mutatnak fel, és használják a #WhiteCard #IDSDP2021 #April6 hashtageket.
„Ahogy az elmúlt években is kinyilvánítottuk, a #WhiteCardot az egység és a globális együttműködés szimbólumaként
tartjuk számon. Biztos vagyok benne, hogy a világ számos karatésa és rajongója is csatlakozik a mozgalomhoz. A
fehér kártya és a karate gi fehér színe tökéletes összhangban van, és szimbolizálja értékeink erejét. Együtt vagyunk,
egységben küzdünk egy jobb világért” - jelentette ki a spanyol sportvezető.
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