
Повелбата од Рекен 
Патување со коњи без граници 

 

Со оваа повелба ги поддржуваме напорите за надминување на делумно значителните 

ограничувања при јавањето и возењето со коњи на отворено и се залагаме за тоа 

коњите да не паднат во заборав поради подемот на моторизацијата и 

индустријализацијата.  

 

Ние, потписниците на оваа повелба, поради тоа препорачуваме 

� да се заштитат јавањето и возењето со коњи како културно добро, да се 

унапредуваат и уважуваат; 

� да се има слобода за патување со коњи ширум светот, покрај моторизираниот 

сообраќај и во согласност со другите излетници и патници; 

� да се заштити и зачува природата за наредните генерации; 

� да се постапува со почит кон коњите; 

� да се унапредуваат и уважуваат јавањето и возењето со коњи како културно 

наследство. Јавањето и возењето со коњи на отворено ја зголемуваат нашата 

чувствителност за одржување на нашата животна средина;  

� да се унапредува работата со деца и младинци: при постапување со коњите, на 

луѓето им пренесуваме вредности како што се на пример, одговорноста и 

почитта кон сите собитија.  

Ние, потписниците на оваа повелба 

� веруваме дека на коњите како дел од нашата култура им е потребна посебна 

заштита и грижа за да преживеат во нашиот индустријализиран свет. Треба 

да ги имаме предвид нивните природни потреби; 

� го унапредуваме јавањето и возењето со коњи како активност на отворено и 

предлагаме еколошки компатибилни јавачки проекти кои може да се од 

огромна важност во економски неразвиените региони; 

� ја поддржуваме конзервацијата на историските поштенски и трговски 

патишта како културно наследство и се стремиме кон можности за патување 

по истите како во старите времиња, преминувајќи ги денешните државни 

граници; 

� свесни сме за потребата да се заштити животната средина и посветени сме на 

зачувување на разновидноста, единственоста и убавината на природата, 

природните предели и дивите животни; 

� се залагаме за обука и доживотно учење исполнети со грижливост и почит со 

цел постигнување хармонија помеѓу човекот и коњот. 

Ние, потписниците, сме поборници за зачувување, грижа и особено ценење на коњите, 

како и на основното право на човекот и коњите за слободен пристап до природата и 

природните предели.  

 



Иницијатори 

Здружение на јавачи на долги растојанија 

Здружението на јавачи на долги растојанија е прва асоцијација на јавачи на долги 

растојанија во светот. Основано е во 1994 година за да се поврзат мажите и жените од 

сите нации кои поминале повеќе од 1.600 километри при едно единствено патување. 

Негови цели се да се унапредува слободата на секого, личниот индивидуален развој, 

како и да обезбеди дека нашите изгубени знаења за долги патувања ќе им бидат 

достапни на наредните генерации. Важен критериум за одобрување на долгите 

патувања е спречување на страдањето и непотребното оптоварување на коњите.  

 

Здружение на јавачи и возачи со коњи во слободното време во Германија (VFD 

e.V.) 

Здружението  е основано во 1973 година како непрофитно здружение со цел да спречи 

генерална забрана на јавањето коњи во сојузните шуми. Денес тоа е второ по големина 

коњичко здружение во Германија. Како главно здружение за активности со коњи на 

отворено, тоа особено е засегнато со ефектите од чувањето коњи, нивната 

добросостојба и ефектите од јавањето и возењето со коњи врз нашата животна средина. 

Членовите-биолози дојдоа до заеднички заклучок дека природното чување коњи 

придонесува кон одржување на разновидноста и заштита на  природата преку 

воспоставување и зачувување на пасишта и ливади богати со разни видови на 

растенија. Понатаму, самата природа, како и човекот и коњите, имаат полза од 

одржувањето на незапечатените патеки или од ренатурализацијата на асфалтираните 

патеки. Една од главните теми на обуката во VFD е сензибилизирање на јавачите и 

возачите со коњи за критериумите кои се потребни за да се одржи еколошки недопрена 

животна средина и да се воспостави однос исполнет со почит и обѕир кон другите 

собитија и кон самата природа. 

 


