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Medlemsförslag 
om gemensam strategi för idrottsevenemang i Norden samt stöd till 

anordnade av idrottsevenemang för barn- och unga i Norden 

Förslag 

Den socialdemokratiska gruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att besluta en gemensam nordisk idrottsstrategi för ansökan om större id-

rottsevenemang 

att besluta möjligheten till finansiering via existerande fonder alternativ nya 

medel att främja idrottsligt utbyte för barn- och ungdomar i och de nordiska 

länderna 

Bakgrund 

Idrottsrörelsen har drabbats hårt av Covid-19 pandemin. Inställda eller framflyttade 

evenemang, tappade sponsorintäkter, ”idrottsligor” som inte spelas färdigt mm. 

Idrotten har en mycket stark inverkan på våra samhällen i norden- Folkhälsa, demo-

kratisk fostran, rörelseglädje osv.  

 

Nordiska rådet och nordiska ministerrådet har av hävd fokuserat mer på t ex det 

språkliga, kulturella och litterära utbytet i Norden, medan samarbetet kring idrotts-

frågor hamnat i skymundan. Det visar också den mängd av fonder som finns att tillgå 

för ansökningar till projekt och sammankomster i nordisk anda och som sam-

manställts i skriften – Nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar-.  

 

Det finns dock visa positiva trendförskjutningar. Vid nordiska rådets session i Stock-

holm 2019 enades nordiska rådet om att stödja sex nordiska fotbollsförbunds ge-

mensamma ansökan om att få arrangera damfotbolls-VM 2027. Det var en mycket 

positiv respons från nordiska rådet samt att även representanter för regeringarna vi-

sade ett stort intresse kring ansökan. De nordiska länderna har helt unika möjligheter 

att samverka kring liknande evenemang – Jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet, stark 

demokratisk tradition, god välfärd, väl fungerande samhällen, en stor ideell idrotts-

rörelse mm.  

 

På samma sätt som barn- och ungdomar i norden kan ansöka om bidrag för kulturellt 

utbyte-språk, litteratur, musik, konst mm, borde det också skapas förutsättningar för 
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att utveckla det idrottsliga utbytet. Rörelseglädje och idrott förenar barn-och ung-

domar och ger givetvis de bästa förutsättningarna för att leva ett bra liv med god 

hälsa. Vi vet också ur ett folkhälsoperspektiv att många ungdomar väljer att avsluta 

idrottsföreningsmedverkan vid 13-14 års ålder. Därför är det angeläget att i möjliga-

ste mån främja och tillskapa möjligheter för idrottsföreningar och idrottsförbund att 

söka ekonomiska incitament för idrottsligt utbyte i Norden som en katalysator för 

rörelseglädje och god hälsa, en morot att stanna kvar längre inom idrotten och en 

större förståelse och kunskap för den nordiska gemenskapen.  

 

Det är således dags att börja agera för idrottens villkor i en nordisk gemenskap. Här 

finns det en stor grad av nordisk nytta- folkhälsa, rörelseglädje, marknadsföring av 

norden som besöksmål och givetvis ett utökat utbyte mellan de som bor i norden.  

 

 

Norden, den 18. juni 2020 
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