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Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens betænkning
over

Medlemsforslag
om afholdelse af idrætstopmøde
Forslag
Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar De nordiska regeringarna
att samarbejde med de nordiske idrætsorganisationer omkring afholdelse af et nordisk topmøde hvert andet år med fokus på sport
og idræt
Baggrund
Nordiska rådet har mottagit ett medlemsförslag från den socialdemokratiska gruppen.
Medlemsförslag A 1678/kultur om afholdelse af idrætstopmøde presenterades i plenum på Nordiska rådets temasession den 19 april 2016 i Oslo.
Utskottet för kunskap och kultur i Norden behandlade medlemsförslaget
första gången vid utskottets möte i Trondheim den 2 augusti 2016.
Utvärderingen från idrottstoppsmötets deltagare visade även att dessa
fann mötet givande, att det varit en god dialog och att man önskade att
det var ett återvändande arrangemang. Det hade dock varit önskvärt med
större deltagande från nordiska politiker.
Frågan om ett återkommande idrottstoppmöte ingick i rekommendation
27/2014 Nordisk sport og idrætssamarbjede. Nordiska ministerrådet förpliktigade sig inte i sitt svar på rekommendationen att genomföra återkommande idrottstoppmöten, varför det genomfördes en politisk dialog på
samrådsmötet med de nordiska kulturministrarna under sessionen i Reykjavik 2015. Kulturministrarna tog informationen om det vällyckade idrottstoppmötet i september 2015 för kännedom och den danska ministern som
deltog i idrottstoppmötet tillkännagav att mötet varit viktigt och relevant.
Det blev dock inte konkluderat om att genomföra ytterligare idrottstoppmöten.
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Utskottets synpunker
De frågor som diskuterades på idrottstoppmötet i Aalborg är i hög grad
fortfarande aktuella. Idrotten står inför många utmaningar och problem.
Dopning, korruption, uppgjorda matcher, huliganism och kriminell infiltration är endast några exempel som bryter mot idrottens etiska principer och
därmed även underminerar idrottens samhällslegitimitet. Utskottet anser
att det vore mycket värdefullt om nordiska ministrar, politiker, tjänstemän, representanter för spelbolag, polis och idrottsorganisationer träffades för att dryfta gemensamma utmaningar och lösningar på dessa problem.
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Sett i ljuset av flyktingkrisen och det stora antal asylsökande som kommit
till de nordiska länderna de senaste åren är det även fortsatt viktigt att
diskutera vilken roll idrotten kan ha för att skapa bra integration.
Då det i den politiska dialogen med de nordiska kulturministrarna inte blev
konkluderat att genomföra ytterligare idrottstoppmöten har den socialdemokratiska gruppen framlagt ett nytt medlemsförslag om afholdelse af
idrætstopmøde.
Utskottet för kunskap och kultur i Norden ställer sig på bakgrund av ovan
nämnda skäl bakom medlemsförslaget om afholdelse af idrætstopmøde.
Stockholm den 28 september 2016
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