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Medlemsförslag 
om utbyte av information vad gäller stora internationella evenemang som 

äger rum i auktoritära stater och icke-demokratier samt försöka 
eftersträva en likartad gemensam nordisk hållning 

Förslag 

Den konservativa gruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att inleda ett utbyte av information vad gäller stora internationella evene-

mang som äger rum i auktoritära stater och icke-demokratier samt försöka 

eftersträva en likartad gemensam nordisk hållning 

Bakgrund 

Gemensam nämnare för tidigare tänkta världsmästerskapen i hockey i Belarus, de 

planerade olympiska spelen i Folkrepubliken Kina och världsmästerskapen i fotboll i 

Qatar är att alla är prestigeevenemang som äger rum i länder där mänskliga rättig-

heter inte respekteras och där det finns återkommande rapporter om övergrepp och 

förföljelse. Utifrån ett medborgarperspektiv ställs i de nordiska länderna med våra 

starka traditioner av demokrati och mänskliga rättigheter ibland krav på ett aktivt 

ställningstagande vad gäller att som markering avstå från deltagande i olika evene-

mang. Det är inte alltid en fråga för politiken utan deltagande bestäms av idrottsför-

bund, federationer och av den olympiska kommittén. Men ibland sker samråd. Och i 

vissa fall markeras såsom OS i Moskva 1980. 

 

Ishockey-VM flyttades också från Belarus. Den rådande pandemin uppgavs som skäl 

men det fanns bakomliggande politiska resonemang givet de övergrepp och våld re-

gimen i Minsk ägnat sig åt. Från ett nordiskt perspektiv, inklusive Nordiska rådet, har 

sympati och stöd visats Belarus frihetskämpar där de främsta företrädarna nu agerar 

i exil från Litauen och Polen. 

 

Den konservativa gruppen vill därför i första hand uppmana till ett nordiskt utbyte av 

information och överväganden som görs angående stora evenemang. 
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Alla nordiska länder är inbjudna till ovan nämnda evenemang och den nordiska nyt-

tan ligger därför i att de nordiska länderna gemensamt arbetar för att göra sin röst 

hörd för att slå vakt om demokrati och mänskliga rättigheter. Styrkan är att vi så 

långt möjligt agerar samfällt och koordinerat. 

 

 

Norden den 18 maj 2021 

Anna-Kaisa Ikonen (saml)  

Bente Stein Mathisen (H)  

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) 

Hans Wallmark (M) 

Juhana Vartiainen (saml) 

Maria Stockhaus (M) 

Marianne Synnes Emblemsvåg (H) 

Michael Tetzschner (H) 

Nils-Aage Jegstad (H) 

Norunn Tveiten Benestad (H) 

Pål Jonson (M) 

Rasmus Jarlov (K) 

Solveig Sundbo Abrahamsen (H) 

Vilhjalmur Arnàson (Sj.) 

Wille Rydman (saml) 

 

 


