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Medlemsförslag
om ömsesidigt erkännande av sanktioner mot matchfixning i Norden
Förslag
Den socialdemokratiska gruppen föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att fatta ett beslut om att Nordiska ministerrådet i princip ställer sig bakom
de nationella olympiska kommittéernas och de nationella idrottsförbunden i
Nordens ambition om att Norden blir den första regionen i världen som upprättar ett system för ömsesidigt erkännande av sanktioner mot matchfixning
i hela Norden
Bakgrund
Sanktioner mot idrottsmän och idrottskvinnor som har varit inblandade i matchfixning gäller i dag bara i inom det sanktionerade organets jurisdiktion. En spelare som
har varit inblandad i matchfixning kan därmed flytta till ett annat land och fortsätta
med idrottsaktiviteter. En fotbollsspelare i t.ex. Köpenhamn som är avstängd från
spel i Danmark pga. inblandning i matchfixning kan flytta till Sverige och börja spela
för en svensk klubb.
Inom vissa områden har man dock beslutat att allvarliga överträdelser har sådana
konsekvenser att internationella lösningar är nödvändiga. Detta gäller för idrottsmän och idrottskvinnor som har dopat sig där det har upprättats ett internationellt
system om ömsesidigt erkännande av sanktioner mellan länder, nationella olympiska
kommittéer och idrottsförbund.
De nordiska idrottsförbunden har enats om att matchfixning är ett av de allvarligaste
hoten mot idrotten och att det finns ett stort behov för ömsesidig erkännande av
sanktioner. Nationella olympiska kommittéer och nationella idrottsförbund i Norden
har ett tätt samarbete när det gäller regleringar som ska gälla i hela Norden och i att
stödja implementering av nationella system och regleringar. Nu vill de nordiska idrottsförbunden visa vägen och som första region i världen införa ett system av ömsesidigt erkännande av matchfixning i hela Norden.
Då varje nationell olympisk kommitté och nationellt idrottsförbund har gjort upp
egna regler för vad som gäller i matchfixningsärenden är det nödvändigt att det ned-
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sätts en arbetsgrupp med representanter från de nationella olympiska kommittéerna
och de nationella idrottsförbunden för som får i uppdrag att lägga fram ett förslag på
hur ett sådant system kan utformas. Förslaget ska utformas utifrån de nordiska ländernas lagstiftning, regleringar inom de nationella olympiska kommittéerna och de
nationella idrottsförbunden samt med respekt för idrottsmännens och idrottskvinnornas och andra berörda personers rättigheter.
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