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Käsittelijä

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee
jäsenehdotusta sopupelaamisen vastaisten sanktioiden vastavuoroisesta
tunnustamisesta
Ehdotus
Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että se päättää, että Pohjoismaiden ministerineuvosto asettuu periaatteellisesti tukemaan Pohjoismaiden kansallisten olympiakomiteoiden ja kansallisten urheiluliittojen tavoitetta siitä, että Pohjolasta tulee ensimmäinen alue
maailmassa, joka luo koko Pohjolan kattavan järjestelmän sopupelaamisen
vastaisten sanktioiden vastavuoroiseksi tunnustamiseksi.
Taustaa
Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että se päättää, että Pohjoismaiden ministerineuvosto asettuu periaatteellisesti tukemaan Pohjoismaiden kansallisten olympiakomiteoiden ja kansallisten urheiluliittojen tavoitetta siitä, että Pohjolasta tulee ensimmäinen alue
maailmassa, joka luo koko Pohjolan kattavan järjestelmän sopupelaamisen
vastaisten sanktioiden vastavuoroiseksi tunnustamiseksi.
Valiokunnan näkemykset
Kilpailumanipulaatioon1 sekaantuneille urheilijoille langetetut sanktiot ovat tällä hetkellä voimassa ainoastaan sanktion antaneen järjestön lainkäyttöalueella. Kilpailumanipulaatioon sekaantunut urheilija voi siten muuttaa toiseen maahan ja jatkaa
siellä urheilu-uraansa. Esimerkiksi Kööpenhaminassa pelaava jalkapalloilija, joka on
saanut kilpailumanipulaation takia pelikiellon Tanskassa, voi muuttaa Ruotsiin ja siirtyä pelaamaan ruotsalaisessa seurassa.
Joillakin alueilla on kuitenkin päätetty, että vakavista rikkomuksista aiheutuu seuraamuksia, joihin tarvitaan kansainvälisiä ratkaisuja. Tämä koskee doping-aineita
käyttäneitä urheilijoita. On perustettu kansainvälinen järjestelmä vastavuoroisesta
sanktioiden tunnustamisesta maiden, kansallisten olympiakomiteoiden ja urheiluliittojen välillä.
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Matchfixning on jäsenehdotuksessa suomennettu sopupelaamiseksi.

Pohjoismaiset urheiluliitot ovat yhtä mieltä siitä, että kilpailumanipulaatio on yksi
vakavimmista urheiluun kohdistuvista uhkista ja että sanktioiden vastavuoroiselle
tunnustamiselle on suuri tarve. Pohjoismaiden kansalliset olympiakomiteat ja kansalliset urheiluliitot tekevät tiivistä yhteistyötä sekä koko Pohjolaa koskevan sääntelyn
että kansallisten järjestelmien ja sääntöjen täytäntöönpanon puolesta. Nyt Pohjoismaiden urheiluliitot haluavat näyttää mallia ja ottaa ensimmäisenä alueena maailmassa käyttöön järjestelmän kilpailumanipulaation vastavuoroiseksi tunnustamiseksi
koko Pohjolassa.
Koska kaikilla kansallisilla olympiakomiteoilla ja kansallisilla urheiluliitoilla on omat
kilpailumanipulaatiota koskevat sääntönsä, tarvitaan kansallisten olympiakomiteoiden ja kansallisten urheiluliittojen edustajista koottu työryhmä, jonka tehtäväksi annetaan laatia ehdotus yhteisen järjestelmän laatimiseksi. Ehdotuksen tulee perustua
Pohjoismaiden lainsäädäntöön ja kansallisten olympiakomiteoiden ja urheiluliittojen
sääntöihin ja siinä tulee ottaa huomioon urheilijoiden ja kaikkien asianomaisten oikeudet.
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