Рекенска повеља
Безгранично путовање коњима
Овом повељом се залажемо за слободу и право, одмарати се са коњима у природи.
Ангажујемо се за то, да коњи због све веће моторизације и индустријализације не падну у заборав.
Ми, потписници ове повеље, се стога залажемо за:
очување културе јахања и вожње
слободу пропутовати свет са коњима и то изван друмског саобраћаја и у
хармонији са осталим особама у потрази за одмором
заштиту и очување природе за нас данас и за будуће генерације
опхођење према коњима са поштовањем
унапређење и признавање јахања и вожње као културног добра вредног очувања.
Јахање и вожња у природи буде сензибилност за наш околиш.
унапређење рада са децом и младима. У опхођењу са коњима, деца уче вредности као што су
одговорност, поштовање и обзирност према свим осталим створењима.
Ми, потписници,
смо уверени, да коњи као део наше културе требају посебну заштиту и скрб како би преживели
наш индустријализирани свет. Обраћамо пажњу на њихове природне потребе
промичемо одговорно јахање и вожњу у природи и предлажемо пројекте коњичког туризма,
који су усклађени са природом, а који могу бити од посебног привредног значаја за структурно
слабе регије
подржавамо очување историјских поштанских и трговачких путева као културног наслеђа и
тежимо ка могућности, да се тим путевима као у пријашњим временима, и то и изван данашњих
државних граница, може путовати са коњима
залажемо се за разноликост, јединственост и лепоту крајолика и животињског и биљног света
те смо свесни потребе за њиховом заштитом и очувањем
заузимамо се за брижљиво образовање и доживотну доквалификацију са циљем остваривања
складног односа између човека и коња.
Ми, потписници, се залажемо за одржавање, негу и одавање посебног поштовања коњима и основног
права приступа човека и коња природи без постављања непотребних ограничења.

Иницијатори
The Long Riders’ Guild
The Long Riders’ Guild је прво удружење јахача на дуге стазе на свету. Основано је 1994. године са
циљем повезивања мушкараца и жена свих националности, а који су пропутовали више од 1000 миља /
1600 километара приликом једног јединог јахања. Његова намера је потакнути свачију слободу,
индивидуални развој и осигурати доступност нашег изгуљеног знања о јахању на дуге стазе будућим
генерацијама. Важан критериј у одобравању такве врсте јахања је спречавање малтретирања и
непотребног преоптерећивања коња.
Удружење нетакмичарских јахача коња и возача у Немачкој e.V. (VFD)
VFD је основан 1973 год. као непрофитно удружење ради спречавања општих забрана јахања коња у
шумама Савезне Републике Немачке. Данас је друго по реду највеће коњичко удружење у Немачкој.
VFD као водеће удружење за активности са коњима на отвореном је у знатној мери забринуто за
последице држања коња, скрби о њима и јахања / вожње на наш околиш. Биолози су дошли до
закључка да природно држање коња доприноси одржавању разноликости и заштити природе путем
оснивања и очувања пашњака и травњака богатих биљним врстама. Осим тога, природа сама,
једнако као и човек и коњи, има користи од очувања природних путева или враћања асфалтираних
путева у природно стање. Једна од најважнијих тема обучавања у склопу VFD-a је буђење
осетљивости јахача и возача за потребом очувања недирнутог околиша у еколошком смислу и
опхођење пуно поштовања и обзирности у односу према осталим живим бићима, као и према самој
природи.

