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REKOMMANDATION 

 

 

Nordisk sport- og idrætssamarbejde 

Enligt artiklarna 45 och 56 i Helsingforsavtalet har Nordiska rådet den 30 
oktober 2014 antagit nedanstående rekommendation efter förslag av Kul-
tur- og Uddannelsesudvalget. 
 
Kultur- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Uddannelsesudvalgetforeslår, 
at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at udarbejde et idekatalog med anbefalinger, der adresserer de i 
betænkningen anførte synspunkter og betragtninger med henblik 
på at kortlægge nye samarbejdsmuligheder inden for sport og 
idræt på tværs af de nordiske lande, således at Norden kunne få 
øget indflydelse og gennemslagskraft i sportsrelaterede sammen-
hænge, ikke mindst i internationalt regi 
 
at arrangere og gennemføre en konference, hvor ministre, parla-
mentarikere og idrætsaktører drøfter de nye anbefalinger med 
henblik på at gennemføre konkrete handlinger og initiativer 

 
 
Stockholm den 30. oktober 2014 

Hans Wallmark (M) 

President 

Britt Bohlin 

Rådsdirektør 
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UDVALGSFORSLAG 

 

 

Rekommandation 
om et forstærket nordisk sport- og idræts-
samarbejde 

1. Udvalgets forslag 

Kultur- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Uddannelsesudvalgetforeslår, 
at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at udarbejde et idekatalog med anbefalinger, der adresserer de i 
betænkningen anførte synspunkter og betragtninger med henblik 
på at kortlægge nye samarbejdsmuligheder inden for sport og 
idræt på tværs af de nordiske lande, således at Norden kunne få 
øget indflydelse og gennemslagskraft i sportsrelaterede sammen-
hænge, ikke mindst i internationalt regi 
 
at arrangere og gennemføre en konference, hvor ministre, parla-
mentarikere og idrætsaktører drøfter de nye anbefalinger med 
henblik på at gennemføre konkrete handlinger og initiativer 

2. Baggrund 

Alle de nordiske lande har i dag mange af de samme store udfordringer, 
som kræver nordisk-internationale løsningsmodeller. Derfor giver det me-
ning at finde nordiske løsninger inden for områder som korruption og 
matchfixing, antidoping, idrætsbegivenheders bæredygtighed, inaktive be-
folkningsgrupper og sportens globale økonomi. 
  
I forbindelse med VM i fodbold i år (2014) i Brasilien, har der rejst sig 
spørgsmål om, hvordan menneskerettigheder og retssikkerhed skal hånd-
teres når store sportsbegivenheder gennemføres i lande, der har omfat-
tende problemer med fattigdom og ulighed. Emnet var også aktuelt ved 
det seneste VM i is-hockey i Hviderusland og ved vinter-OL i Sotji, særligt 
i forhold til homofobi og de homoseksuelles rettigheder. Ved det kommen-
de VM i fodbold, der formentlig afholdes i Qatar vil der igen rejse sig 
spørgsmål omkring imødegåelse af slave- og tvangsarbejde, samt betyd-
ningen af bæredygtighed, socialt ansvar og menneskerettigheder. 
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Samtidig ligger der et samarbejdspotentiale i idrætten. To eller flere nor-
diske lande kunne gå sammen om at arrangere et stort sport-event som 
EM i fodbold eller på sigt måske Vinter-OL. Ekspertise og kapacitet kunne 
samles på tværs af de nordiske lande og Norden kunne på denne måde til-
trække store mesterskaber, som eet land alene ville have svært ved at 
klare. Norden kunne stå mere sammen, forhandle i enighed og derved op-
nå en større strategisk gennemslagskraft i de internationale sportsfora og 
forbund som IOC og FIFA, hvor fx lande som USA, Storbritannien og 
Frankrig ofte er dominerende. I dag findes eksempelvis en nordisk-
international lederuddannelse for idræts- og forhandlingsledere i Norden, 
der deltager i de internationale idrætsfora, hvor de kan mægle, forhandle 
og fremføre de nordiske landes interesser samlet set i internationale 
sammenhænge. Norden må stå endnu sammen og investere i fælles ind-
flydelse, om vi ønsker gennemslagskraft i store globale beslutninger.   
  
Men én ting er professionel idræt noget andet er breddeidræt. Alle de nor-
diske lande kæmper i dag med inaktive befolkningsgrupper, der ikke tager 
del i idrætslivets glæder og både WHO og EU har stor fokus på en stigen-
de overvægt og livsstilssygdomme, ikke mindst blandt børn og unge. Sko-
len og hele uddannelsessystemet spiller her en afgørende og central rolle. 
Ny forskning peger på, at skoleelever som gennemfører fysisk træning og 
bevægelse inden en eksamen eller test opnår et markant bedre fagligt re-
sultat, sammenlignet med de børn som har siddet stillet det meste af da-
gen. Dette gælder ikke mindst drenge, som ofte har stort behov for at rø-
re sig og være fysisk aktive. Samtidig kan Norden gå forrest og brande 
vores foreningsliv og tankesæt overfor andre lande i Verden. Vores tilgang 
til breddeidræt, deltagelseskultur og fokus på bevægelse og folkesundhed 
er anerkendt ude i verden. Særligt i lande som Singapore, Indien og Kina 
er der stort behov for at indføre folkelige og frivillige motions- og idræts-
initiativer for at imødegå livstilssygdomme og for at gavne folkesundhe-
den. Norden kunne i denne sammenhæng spille en central rolle i forhold 
til videns overførsel og eksport af knowhow inden for idrætsdeltagelse og 
folkesundhed. Eksempelvis til BRIK-landene. Som eksempel kan nævnes 
at Storbritannien har indgået en kontrakt med Indien på DKK 3 milliarder, 
hvor Storbritannien vil eksportere knowhow inden for idrætsdeltagelse og 
sundhed til inderne, der i dag kæmper med en manglende viden og infra-
struktur, der kan understøtte idrætsdeltagelse, fysisk udfoldelse og be-
kæmpelse af moderne livstilssygdomme. De nordiske lande kunne måske i 
fremtiden også engagere sig langt mere i denne type eksport af know 
how-projekter.   

3. Høring / Konsultation  

I forbindelse forslagets udarbejdelse har forskellige idrætsorganisationer 
været konsulteret blandt andet Danmarks Idrætsforbund og Norges 
Idrætsforbund. 

4. Udvalgets synspunkter 

Sport- og idrætspolitik i Norden. Det er et nyt område, som Kultur- og 
Uddannelsesudvalget ønsker at sætte fokus på. De nordiske kulturministre 
har mange spændende kulturpolitiske satsninger, men ministrene er også 
ansvarlige for sport og idræt. Udvalget mener derfor, at der nu er potenti-
ale for langt mere idrætssamarbejde på tværs af de nordiske lande. Øget 
netværk, samarbejde og koordinering af fælles interesser vil kunne etab-
leres i højere grad. Nordiske normer og værdisæt inden for idrætten kan 
udnyttes og opdyrkes mere. Både i Norden og i internationale sammen-
hænge.  
 
Kultur- og Uddannelsesudvalget vil derfor sætte fokus på disse spørgsmål 
ud fra et nordisk perspektiv. Sporten har så mange positive side-
effektiver, blandt andet som inkluderende aktivitet, hvor marginaliserede 
eller samfundsgrupper med kriminel baggrund kan komme på banen og 
blive en del af fællesskabet. Sporten giver også eksempler på, hvordan 
kvinder bryder igennem ’glas-loftet’ og opnår anerkendelse og succes 
gennem sporten. Sporten kan mere end noget andet område, bryde ned 



 
 

 Side 4 af 4 

Nordisk Råd 

Rek. 27/2014 

Tidligere nummer: 
A 1628/kultur 

Behandles i: 
Kultur- og 
Uddannelsesudvalget 

J.nr. 14-00153-10 

Bilag:  
Udvalgsforslag 
 
 

barrierer, inkludere, bygge bro og åbne døre mellem forskellige kulturer 
og befolkningsgrupper. Ikke mindst inklusionen af nye nordboere er vig-
tigt, idet denne målgruppe ikke altid er en del af det (u)organiserede 
idrætsliv.   
 
Videre sker der netop i disse år et skifte i vores måde at organisere idræt-
ten på. Det ellers så etablerede frivillige foreningsliv ændrer sig, og mere 
individualiserede idrætsformer opstår, som fx gadeidræt og selvorganise-
rede sport-events, der kan opstå via de sociale medier. Dette giver nye 
grupperinger, og spørgsmålet er, hvordan marginaliserede samfundsgrup-
per opnår fortsat adgang til idræt og sport, ikke mindst set i lyset af sti-
gende kontingenter og dyre abonnementer i private fitness-centre.    

5. Konklusion 

På baggrund af ovenstående foreslår Kultur- og uddannelsesudvalget Kul-
tur- og Uddannelsesudvalget, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at udarbejde et idekatalog med anbefalinger, der adresserer de i 
betænkningen anførte synspunkter og betragtninger med henblik 
på at kortlægge nye samarbejdsmuligheder inden for sport og 
idræt på tværs af de nordiske lande, således at Norden kunne få 
øget indflydelse og gennemslagskraft i sportsrelaterede sammen-
hænge, ikke mindst i internationalt regi 
 
at arrangere og gennemføre en konference, hvor ministre, parla-
mentarikere og idrætsaktører drøfter de nye anbefalinger med 
henblik på at gennemføre konkrete handlinger og initiativer 
 

Tammerfors, den 23. september 2014 

Annette Lind (S) 
Eila Tiainen (vänst) 
Jorodd Asphjell (A)  
Liselott Blixt (DF)  
 

Sinuhe Wallinheimo (saml) 
Svein Harberg (H) 
Tuula Peltonen (sd) 
Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 
 

 
 
 
 


