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NEFNDARTILLAGA 

 

 

Nefndartillaga 
um eflingu norræns samstarfs um keppnis- og 
almenningsíþróttir 

1. Tillaga nefndarinnar 

Menningar- og menntamálanefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að samið verði hugmyndahefti með meðmælum sem endurspegli 
þau sjónarmið og viðhorf sem fram koma í álitinu með það fyrir 
augum að kanna nýja möguleika á Norðurlandasamstarfi á sviði 
keppnis- og almenningsíþrótta þannig að áhrif og slagkraftur 
þjóðanna aukist á vettvangi íþróttanna, ekki síst alþjóðlega; 
 
að hún undirbúi og haldi ráðstefnu þar sem ráðherrar, þingmenn 
og fulltrúar íþróttaheimsins ræði nýjar hugmyndir að nýjum 
aðgerðum og verkefnum. 

2. Aðdragandi 

Öll Norðurlöndin standa frammi fyrir sömu stóru viðfangsefnunum sem 
kalla á norrænar/alþjóðlegar lausnir. Því á vel við að leita norrænna 
lausna á spillingu, hagræðingu úrslita (match fixing), baráttu gegn 
lyfjamisnotkun í íþróttum, sjálfbærni keppnisíþróttaviðburða, hreyfingar-
leysi almennings og hnattrænu hagkerfi íþróttanna. 
  
Þegar heimsmeistarakeppnin í fótbolta fór fram í Brasilíu fyrr á þessu ári 
(2014) vöknuðu spurningar um hvernig taka bæri á mannréttindum og 
réttaröryggi þegar stórir íþróttaviðburðir eru haldnir í löndum þar sem 
mikil fátækt og ójöfnuður ríkir. Svipað var uppi á teningnum þegar 
heimsmeistarakeppnin í íshokkí var haldin í Hvíta-Rússlandi og 
vetrarólympíuleikarnir í Sochi í Rússlandi, einkum varðandi réttindi 
samkynhneigðra og samkynhneigðarfælni. Þegar næsta heimsmeistara-
keppni í fótbolta fer fram, væntanlega í Katar, á eftir að kvikna umræða 
um hvernig taka skuli á þrælkun og nauðungarvinnu og eins um mikilvægi 
sjálfbærni, samfélagslegrar ábyrgðar og mannréttinda. 
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Íþróttir fela einnig í sér mikla samstarfsmöguleika. Tvö Norðurlandanna 
eða fleiri geta tekið saman höndum um að skipuleggja stóra íþrótta-
viðburði á við Evrópumeistarakeppnina í fótbolta eða jafnvel 
vetrarólympíuleikana þegar fram í sækir. Leiða má saman sérfræði-
þekkingu og afkastagetu sem fyrir er í löndunum og þannig geta löndin 
dregið að sér stórar meistarakeppnir sem þau ráða illa við ein og sér. 
Norðurlöndin gætu staðið þéttar saman, sýnt einhug í alþjóðlegum 
samningaviðræðum og aukið þannig stefnumótandi áhrif sín hjá íþrótta-
samtökum á við Alþjóðlegu Ólympíunefndina (IOC) og Alþjóðaknatt-
spyrnusambandið (FIFA), þar sem lönd á við BNA, Bretland og Frakkland 
ráða oft lögum og lofum. Nú er boðið upp á norræna/alþjóðlega 
stjórnendamenntun fyrir forystumenn og samningamenn innan íþrótta-
hreyfingarinnar sem taka þátt í alþjóðlegu íþróttastarfi. Þannig geta þeir 
sætt, samið og staðið vörð um norræna hagsmuni á alþjóðavettvangi. 
Norðurlöndin verða að standa saman og hafa sameiginleg áhrif þegar 
mikilvægar ákvarðanir eru teknar í alþjóðlegu samhengi.  
  
Munur er þó á keppnisíþróttum og almenningsíþróttum. Alls staðar á 
Norðurlöndum þurfa menn að kljást við aðgerðaleysi almenningshópa sem 
taka ekki þátt í íþróttum. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) og ESB leggja 
mikla áherslu á að ofþyngd og lífsstílssjúkdómar eru sívaxandi vandi, ekki 
síst meðal barna og ungmenna. Þar gegna skólar og menntakerfið mikil-
vægu hlutverki. Nýjar rannsóknir sýna að nemendur sem stunda 
líkamsþjálfun og hreyfingu fyrir próf ná áberandi betri árangri en börn sem 
sitja aðgerðalaus allan daginn. Þetta á ekki síst við um drengi enda hafa 
þeir oft þörf fyrir að hreyfa sig og vera líkamlega virkir. Norðurlönd geta 
tekið forustuna og markaðssett skipulagt íþróttastarf og viðhorf til þess í 
öðrum löndum heims. Nálgun okkar að almenningsíþróttum og almennri 
þátttöku þar sem lögð er áhersla á hreyfingu og lýðheilsu nýtur viður-
kenningar víða um heim. Í löndum á við Singapúr, Indland og Kína er 
mikil þörf á almennum og valfrjálsum hreyfingar- og íþróttaverkefnum til 
að bregðast við lífsstílssjúkdómum og efla lýðheilsu. Norðurlöndin geta 
gegnt mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að miðla þekkingu og 
hugviti um íþróttaiðkun og lýðheilsu, til að mynda til BRIK-landanna. Sem 
dæmi má nefna að Bretar og Indverjar hafa gert með sér samning sem 
nemur þremur milljörðum danskra króna (um 60 milljörðum ísl.kr.) þar 
sem Bretar selja hugvit um íþróttaþátttöku og heilsu til Indlands þar sem 
skortir þekkingu og grunnviði sem stutt geta við íþróttaþátttöku, líkamlega 
hreyfingu og baráttu gegn lífsstílssjúkdómum nútímans. Kannski gætu 
Norðurlöndin lagt meiri áherslu á þess háttar útflutning á hugvits-
verkefnum framvegis.  

3. Umsagnar-/ráðgjafarferli  

Við gerð tillögunnar var leitað álits ýmissa íþróttasamtaka, m.a. Íþrótta-
sambands Danmerkur og Íþróttasambands Noregs. 

4. Sjónarmið nefndarinnar 

Keppnis- og almenningsíþróttir á Norðurlöndum eru nýr málaflokkur sem 
menningar- og menntamálanefndin vill beina sínum kröftum að. Norrænu 
menningarmálaráðherrarnir sinna mörgum athyglisverðum menningar-
verkefnum en keppnis- og almenningsíþróttir eru einnig á verksviði 
ráðherranna. Nefndin telur því færi á að auka norrænt samstarf um 
málefni íþróttaheimsins svo um muni. Tengslanet mætti efla og auka 
samstarf og samhæfingu á sviðum þar sem löndin eiga sameiginlegra 
hagsmuna að gæta. Leggja mætti áherslu á norræn viðmið og gildi í 
íþróttum og nýta þau betur. Á Norðurlöndum sem og á alþjóðavettvangi.  
 
Menningar- og menntamálanefndin vill því leggja áherslu á þessi málefni 
út frá norrænu sjónarhorni. Íþróttir eru einnig um margt gagnlegar, 
starfsemin er öllum opin þar sem jaðarhópar eða samfélagshópar með 
afbrotaferil að baki geta tekið þátt í leiknum og orðið hluti af hópnum. Í 
íþróttum eru dæmi þess að konur brjótist gegnum „glerþakið“, nái árangri 
og öðlist viðurkenningu. Íþróttir geta öðru fremur rutt hindrunum úr vegi, 



 
 
 
 

 Blaðsíða 3 af 3 

Norðurlandaráð 

A 1628/kultur 

Lagt fram af: 
Menningar- og 
menntamálanefnd 

Málsnúmer 14-00153-8 
Norðurlandaráð 

A 1628/kultur 

Lagt fram af: 
Menningar- og 
menntamálanefnd 

Málsnúmer 14-00153-8 

verið öllum opnar, byggt brýr og opnað gáttir milli ólíkra menningarheima 
og samfélagshópa.  
 
Á síðari árum hafa orðið breytingar á skipulagi íþróttaiðkunar. Áður 
stundaði fólk íþróttir í þar til gerðum íþróttafélögum en nú er íþróttaiðkun 
orðin einstaklingsmiðaðri, þar á meðal götuíþróttir og íþróttaviðburðir sem 
staðið er að og boðað til í samfélagsmiðlum. Þannig hafa nýir hópar 
myndast og því vaknar sú spurning hvort jaðarhópar samfélagsins fái 
áfram aðgang að íþróttum, ekki síst í ljósi þess að félagsgjöld hafa 
hækkað og áskriftarverð er dýrt á einkareknum líkamsræktarstöðvum.  

5. Niðurstaða 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur menningar- og menntamála-
nefndin til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að samið verði hugmyndahefti með meðmælum sem endurspegli 
þau sjónarmið og viðhorf sem fram koma í álitinu með það fyrir 
augum að kanna nýja möguleika á Norðurlandasamstarfi á sviði 
keppnis- og almenningsíþrótta þannig að áhrif og slagkraftur 
þjóðanna aukist á vettvangi íþróttanna, ekki síst alþjóðlega; 
 
að hún undirbúi og haldi ráðstefnu þar sem ráðherrar, þingmenn 
og fulltrúar íþróttaheimsins ræði nýjar hugmyndir að nýjum 
aðgerðum og verkefnum. 
 

Tampere, 23. september 2014 
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