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Þingmannatillaga 
um sameiginlega stefnu um íþróttaviðburði á Norðurlöndum og stuðning 

við framkvæmd íþróttaviðburða fyrir börn og ungmenni á Norðurlöndum 

Tillaga 

Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hún samþykki sameiginlega norræna íþróttastefnu varðandi umsóknir um 

stóra íþróttaviðburði; 

að hún samþykki hugsanlega fjármögnun úr núverandi sjóðum og til vara að 

veita nýju fjármagni til að stuðla að íþróttalegum samskiptum barna og 

ungmenna á Norðurlöndunum.  

Skýring 

Íþróttahreyfingin hefur orðið illa úti í COVID-19 faraldrinum. Viðburðum er aflýst eða 

frestað, tekjur frá styrktaraðilum tapast, „deildarkeppni í íþróttum“ lýkur ekki m.m. 

Íþróttir hafa mjög mikil áhrif á samfélög okkar á Norðurlöndum – lýðheilsu, 

lýðræðislegt uppeldi, gleðina við að hreyfa sig o.s.frv.  

 

Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin hafa samkvæmt hefð lagt meiri áherslu 

á t.d. tungumálaleg, menningarleg og bókmenntaleg samskipti á Norðurlöndum, á 

meðan samstarfið um málefni íþrótta hefur svifið í lausu lofti. Þess má einnig sjá 

merki í öllum þeim aragrúa sjóða sem hægt er að sækja um úr í verkefni og samkomur 

í norrænum anda og sem voru teknir saman í ritinu – Nordiska bilaterala kulturfonder 

och föreningar- („Tvíhliða norrænir menningarsjóðir og samtök“).  

 

Þó eru dæmi um ákveðin jákvæð stefnuskipti. Á þingi Norðurlandaráðs í Stokkhólmi 

árið 2019 náði Norðurlandaráð samstöðu um að styðja við sameiginlega umsókn sex 

norrænna knattspyrnusambanda um að fá að halda heimsmeistaramót kvenna í 

knattspyrnu árið 2027. Norðurlandaráð tók afar vel í málið auk þess sem fulltrúar 

ríkisstjórnanna sýndu umsókninni einnig mikinn áhuga. Norðurlöndin hafa einstakt 

tækifæri til að eiga samstarf um sambærilega viðburði – jafnrétti, jöfnuð, sjálfbærni, 

sterka lýðræðislega hefð, mikla velferð, skilvirk samfélög, stóra frjálsa 

íþróttahreyfingu m.m.  

 

Á sama hátt og börn og ungmenni á Norðurlöndum geta sótt um stuðning við 
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menningarsamskipti – á sviði tungumála, bókmennta, tónlistar, listar m.m., ætti 

einnig að skapa forsendur til að þróa samskipti á sviði íþrótta. Ánægjan af hreyfingu 

og íþróttum sameinar börn og ungmenni og skapar vitaskuld bestu forsendur góðs 

lífs og góðrar heilsu. Við vitum einnig frá sjónarhóli lýðheilsu að mörg ungmenni kjósa 

að hætta þátttöku í íþróttafélögum í kringum 13-14 ára aldurinn. Því er brýnt að reyna 

af fremsta megni að stuðla að og skapa tækifæri fyrir íþróttafélög og íþróttasambönd 

til að sækja um fjárstuðning við samskipti í íþróttum á Norðurlöndum sem hvata að 

ánægju af hreyfingu og góðri heilsu, hvatningu til að stunda íþróttir lengi og aukinn 

skilning og þekkingu á norrænu samstarfi.  

 

Það er því tími til kominn að byrja að vinna að framgangi íþrótta í norrænu samstarfi. 

Hér er mikið norrænt notagildi – lýðheilsa, ánægjan af hreyfingu, markaðssetning 

Norðurlanda sem áfangastaðar og vitaskuld aukin samskipti íbúa Norðurlandanna. 
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