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Inledning

”Idrotten är till sin idé internationell. Idrottsligt utbyte mellan olika nationer på alla nivåer
breddar våra kontaktytor. Den ökar vår förståelse för andra kulturer, och stärker samverkan
mellan människor över nationsgränserna.” (Idrotten vill)
Idrotten är också internationell till sin organisation. Dess regler och förutsättningar bestäms i
hög grad i globala och/eller europeiska idrottsförbund. Under senare år har EU också tagit en
allt aktivare roll i förhållande till idrotten, något som dessutom fick juridisk legitimitet när
idrotten i Lissabonfördraget 2007 blev ett eget politikområde.
Svensk idrotts villkor och ramar bestäms med andra ord i hög grad på internationell nivå.
Därför är det viktigt att idrottsrörelsen också har ett inflytande och aktivt agerar i, inom och i
förhållande till de internationella idrottsförbunden och EU.
Riksidrottsförbundets uppgift i det internationella arbetet är att företräda svensk idrott på
internationell nivå för att skapa goda förutsättningar för idrotten i Sverige samt att stimulera
och på olika sätt stödja SF i deras internationella verksamhet. Men också att bidra med sin
kompetens i strävan att utveckla idrotten internationellt.
Strategin för Riksidrottsförbundet internationella arbete som utgår från ”Riktlinjer för svensk
idrotts ställningstagande i internationella frågor”, senast reviderade av RF-stämman 2009, ska
vara ett stöd i detta arbete. Strategin innehåller mål och inriktning för ett starkt svenskt
internationellt agerande under tidsperioden 2013-2017. Utöver strategin finns mer kortsiktiga
tvååriga handlingsplaner med konkreta aktiviteter och åtgärder som syftar till att nå de
långsiktiga målen.
Andra dokument tangerar strategin och bör därför läsas parallellt. Det gäller bland annat
Riksidrottsförbundets strategi för internationella idrottsevenemang. Strategin ersätter
dokumentet ”Svensk idrotts internationella agerande”.
Riksidrottsförbundet ska inte använda resurser till interregionalt samarbete eller
biståndsarbete. Det står dock SF och DF fritt att göra det.

Värdegrund

Det internationella arbetet ska följa idrottsrörelsens mål, inriktning och idéprogrammet
Idrotten vill samt idrottens värdegrund (kapitel 1 i Riksidrottsförbundets stadgar):




Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all
verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär
att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.
Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.





Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller
sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven
verksamhet.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla
sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk,
doping och osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför
idrottsarenan.

Övergripande inriktning för svensk idrotts internationella agerande







Att driva för de för svensk idrott viktiga frågor i internationella beslutande
församlingar.
Att på internationell nivå stödja utvecklingen av en demokratiskt uppbyggd
idrottsrörelse.
Att utveckla den svenska och verka för att stärka den internationella idrottsrörelsens
självständighet.
Att medverka i ett internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som stimulerar till
en positiv utveckling av idrotten i Sverige och internationellt.
Att öka den svenska representationen i internationella idrottsorgan.
Att arbeta för att få arrangera fler internationella idrottsevenemang och kongresser.

Två områden

Det internationella arbetet delas in i två områden:
1. Idrottspolitik
2. Idrottsligt inflytande/representation

Idrottspolitik
Bakgrund

Medlemskapet i EU har gjort att Sverige, och därmed även svensk idrott i allt större
utsträckning blivit en del av ett större europeiskt sammanhang och därför även påverkas av
unionens regler och lagar. Den så kallade Bosmandomen och ett antal senare domar i EUdomstolen har medfört att svensk idrott tvingats anpassa sina regelverk till EU:s regler om fri
rörlighet för arbetskraft och fri konkurrens.
EU:s befogenheter på idrottsområdet har ökat. I det senaste EU-fördraget skrevs idrotten för
första gången in i fördraget och sedan 2007 finns också en särskild vitbok på området.
Vitboken definierar EU:s roll när det gäller relationen till idrotten och dess organisationer, där
respekten för idrottens särart är en viktig del. Samtidigt har EU-domstolen slagit fast att denna
särart inte utgör något absolut undantag från tillämpning av EU-rätten.
EU har också fått en växande betydelse i finansieringen av svensk idrott framför allt på SFoch DF-nivå. Totalt sett fick svenska idrottsorganisationer under perioden 2007-2011 134
miljoner kronor i finansiellt stöd genom EU:s strukturfonder.

Riksidrottsförbundets principiella utgångspunkter


Idrottspolitik är först och främst en nationell angelägenhet och ska enligt RF behandlas
utifrån subsidiaritetsprincipen. Det innebär att beslut ska fattas på lägsta
ändamålsenliga nivå.



Många politiska beslut som berör idrottens nationella, regionala och lokala nivå i
Sverige fattas idag av EU:s institutioner. Därför ska EU-perspektivet ha en avgörande
plats i den intressebevakning som RF bedriver. Dialogen med regeringskansliet och
riksdagen i EU-frågor som berör idrotten bör därför utvecklas.



Idrottsrörelsen ska alltid verka för att säkerställa sin självständighet och särart. Även
om vissa EU-regler påverkar idrotten är det viktigt att understryka att idrottsrörelsen
har specifika regler och system som är unika och nödvändiga för att den ska kunna
bedriva sin verksamhet. De specifika reglerna och systemen är beslutade i idrottens
egna internationella eller nationella organ med syfte till att ha ett gemensamt regelverk
över hela världen för att kunna bedriva idrott. Det är idrottens särart. I flera fall har
EU-domstolen också gett idrottsrörelsen rätt i detta.



Ett antal EU-fonder och program är ur ett ekonomiskt perspektiv intressanta för svensk
idrott. Dessa alternativa finansieringskällor bör regelbundet kartläggas och utvärderas.



Det internationella idrottsutbytet verkar som internationellt kontaktmedel med
utgångspunkt i att respektera alla människors lika värde. Svensk idrott ska ha utbyte
med andra länder oavsett deras politiska system och oavsett om diplomatiska
relationer med Sverige föreligger eller inte.



Undantag kan göras för länder som är föremål för bindande FN- eller EU-sanktion.
Om internationella förbund beslutar att förlägga mästerskap till länder med ickedemokratiska regimer uppmanar RF inte enskilda utövare till bojkott. Men i sådana
fall finns det dock skäl att samarbeta med organisationer som arbetar för mänskliga
rättigheter eller liknande för att bland annat informera idrottsutövarna om den politiska
situationen i landet.



Gällande avrådan från att resa till något land hänvisar RF till UD:s rekommendationer.

Prioriterade idrottspolitiska frågor
Övergripande frågor
Svensk idrott ska:



Stärka idrottens självständighet, demokratiska värderingar samt arbetet med
jämställdhet.
Driva värdefrågor, till exempel synen på barn- och ungdomsidrott, som är viktiga för
svensk idrott internationellt.

Aktuella frågor
Svensk idrott ska:





Arbeta för att svenska ideella föreningar inte ska tvingas redovisa moms.
Arbeta för att ideella föreningar inte ska jämställas med privata företag.
Arbeta för att öka möjligheten till finansiering med EU-medel.
Arbeta för att arbetet med etiska frågor ska stärkas.

SF:s roll i det internationella arbetet

SF ansvarar för att driva de för svensk idrott prioriterade idrottspolitiska frågorna i sina
internationella forum.
SF ansvarar för att den värdegrund som svensk idrott vilar på ska genomsyra de svenska
representanternas internationella arbete.

RF:s roll i det internationella arbetet

RF ansvarar för att företräda svensk idrott i för idrottsrörelsens angelägna frågor gentemot
internationella idrottsövergripande organ, EU samt andra internationella politiska organ.
RF ansvarar för att ge SF och DF information i idrottspolitiska frågor som är viktiga för
svensk idrott.
RF har en samordnande roll i de idrottspolitiska frågor som sedan med fördel bör drivas
samstämmigt i flera andra forum.
RF skapar nätverk för SF och DF i syfte att öka EU-kompetensen.
RF erbjuder SF samarbeten eller utbildningar för att medvetandegöra utövarna vid
arrangemang eller tävlingar i icke-demokratiska regimer.

Idrottsligt inflytande/representation
Bakgrund

Idrotten är en internationell företeelse. Inom idrotten finns det ett intensivt utbyte mellan
människor från olika nationer. I tävlingar med internationellt deltagande träffas idrottsutövare
och ledare och lär känna varandra, såväl som medtävlare som i umgänget utanför
idrottsarenan. Det gäller alla nivåer. De mötena bidrar till ökad internationell förståelse och
respekt för andra länders medborgare och kan därmed leda till livslång vänskap.
Internationellt utbyte mellan Sverige och andra länder kan ske på alla nivåer och ge stimulans
och utveckling, såväl idrottsligt som personligt.
Idrottsrörelsen är också internationellt organiserad. Dess regelverk och ramar beslutas i stor
utsträckning av de globala eller europeiska idrottsorganisationerna. För att kunna hävda
svensk idrotts intressen, men också för att kunna bidra med egen kompetens, är det
representationen och inflytandet i dessa organisationer viktig.

RF anser att:




Internationellt samarbete är viktigt, inte minst på europeisk nivå. Svensk idrott är för
ett nära samarbete och idrottsligt utbyte med andra länder. Svensk idrott kan lära av
andra men har också mycket att bidra med i en rad frågor, inte minst beträffande
idrottens självständighet och ställning i samhället, i arbetet med folkhälsa samt barnoch ungdomsidrott.
För att öka det svenska inflytandet i internationell idrott ska specialidrottsförbunden
sträva efter att öka den svenska representationen i beslutande församlingar inom sina
internationella förbund. Svensk idrott hade 2012 ungefär 250 internationella
representanter. Det är en stark representation, som dock visar en nedåtgående trend.
RF vill därför stödja SF:s strävan i att öka inflytandet.







I arbetet inom de internationella idrottsförbunden ska svenska representanter agera för
att få genomslag för de principer om människors lika värde och demokratisk
uppbyggnad som präglar svensk idrott. Detta kan bland annat ske genom att lyfta fram
den svenska idrottsmodellen med en bred folkrörelseförankrad bas och ett omfattande
ideellt ledarskap.
RF är medlem i ett antal internationella idrottsorganisationer. Ambitionen är att ha en
stark representation och aktivt ta ställning i frågor som diskuteras. Samarbete med
andra nationella, europeiska och/eller internationella idrottsorganisationer ökar
chanserna till genomslag i bland annat EU:s beslutsprocess. Medlemskap i sådana
organisationer är också ett viktigt verktyg för erfarenhetsutbyte. Arbetet i den
europeiska organisationen, European Non-Governmental Sports Organisation,
ENGSO, är särskilt prioriterat och RF bör sträva efter att ytterligare öka sitt
engagemang i organisationen. Även arbetet i European Women and Sport (EWS) där
RF under lång tid haft en ledande roll har hög prioritet. Det finns därutöver ett antal
forum och mötesplatser där SOK representerar svensk idrott. Relationen och dialogen
med SOK bör därmed förstärkas med anledning av denna aspekt.
För att RF ska kunna öka sitt inflytande i internationella sammanhang krävs också en
aktiv profilering av både förbundet och dess ledande företrädare. RF ska vara känt
som en pålitlig och intressant aktör som aktivt driver frågor i internationella
sammanhang.

Mål till 2017

Att öka antalet internationella representanter från cirka 250 (2012) till 400 personer, varav
minst 40 procent ska vara från det underrepresenterade könet. Minst 40 personer ska finnas
med i de internationella förbundens styrelser.
Att de internationella förbund och organisationer som SF och RF är medlem av ska utmärkas
av ett demokratiskt arbetssätt som präglas av en öppen redovisning med hög tillgänglighet
samt vara befriade från korruption.

SF:s roll i det internationella arbetet

SF ansvarar för att inom sina respektive internationella förbund, för sitt eget men också
gemensamma intresse, stärka svensk idrotts internationella agerande samt att utifrån
Riksidrottsförbundets strategi för internationellt arbete utarbeta egna strategier och
handlingsplaner.

RF:s roll i det internationella arbetet

RF erbjuder utifrån SF:s behov utbildningar och mötesplatser för såväl kunskapsinhämtning
som erfarenhetsutbyte i syfte att höja kompetensen i SF.
RF erbjuder SF stöd för internationellt utvecklingsarbete genom det internationella
stimulansbidraget.
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