
20

ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA     ANNONS

KRÖNIKOR

Svensk idrott har en tydlig värdegrund. Vi 
står för alla människors lika värde, allas rätt 
att vara med, demokrati och delaktighet. 
Värden som inte är förhandlingsbara, som 
utgör en förutsättning för att vara en del av 
den svenska idrottsrörelsen. För oss hand-
lar de inte om politik utan om grundläggan-
de människosyn. Vi bedriver också ett ak-
tivt idrottspolitiskt arbete i fl era avseenden. 
Därför kan vi inte säga att idrott och politik 
inte hör ihop – däremot hör inte idrott och 
partipolitik ihop.

Hur ska vi då göra när vi i idrottssamman-
hang på olika sätt möter länder med poli-
tiska system som strider mot vad vi gemen-
samt står för? Den frågan har ställts ända 
sedan OS i Berlin 1936 och blev återigen 
aktuell i samband med Emma Grens regn-
bågsfärgade naglar friidrotts-VM i Moskva 
2013. Nu stundar bland annat vinter-OS i 
Ryssland 2014, ishockey-VM i Vitryssland 
2014 och fotbolls-VM i Qatar 2022, och då 
kommer den frågan att åter aktualiseras. 

I svensk idrotts gemensamma riktlinjer 
för internationellt arbete står att idrotten 
ska verka som internationellt kontaktmedel. 
Möten människor emellan leder till förstå-
else och utveckling. Idrottsutbyte, alltifrån 
stora OS-tävlingar till matcher på ungdoms-
nivå, ger tillfälle till sådana möten. Därför 
är vår utgångspunkt att vi ska ha idrottsut-
byte även med länder vars politiska system 
vi kan ha starka synpunkter på, så länge inte 
länderna är föremål för sanktioner som FN 
eller EU beslutat om. 
Samtidigt kan vi inte blunda för risken att 
politiska ledare, inte minst ledare i länder 
som inte respekterar mänskliga rättighe-
ter, utnyttjar stora idrottstävlingar i många 
olika syften. Frågan om ett mästerskap el-

ler evenemang i en diktatur i första hand 
kommer att tjäna regimen eller kan bidra 
till att öppna upp landet är komplicerad 
och inte svart eller vit. Men det fi nns fl era 
aspekter på vägen. Företrädare för svensk 
idrott bör i respektive internationellt spe-
cialidrottsförbund därför vara tydliga med 
vilka förutsättningar som ska gälla för län-
der som vill arrangera ett stort mästerskap, 
i de diskussioner som leder fram till att för-
bunden fattar beslut om vem som ska ar-
rangera mästerskapet. Och sedan verka för 
att det internationella förbundet följer upp 
de kraven.

Frågan om hur enskilda idrottare kan eller 
ska agera i samband med tävlingar är svår. 
Jag tror att vi alla är överens om att vi inte 
vill se idrottsarenor som scener för olika po-
litiska budskap. Var går då gränsen för vad 
som kan anses vara ett politiskt budskap?  
Den frågan går inte att på förhand exakt be-
svara. Det är skillnad på vad som är grund-
läggande mänskliga rättigheter och vad som 
är politiska budskap. De idrottare som kän-
ner ett starkt engagemang måste ha rätt att 
uttrycka det engagemanget.

Svensk idrott och 
de som representerar 
svensk idrott bör i alla 
sammanhang stå upp 
för vår gemensamma 
värdegrund. Det är så 
vi, genom vårt delta-
gande i internationella 
mästerskap, bidrar till 
en öppnare värld.  
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Bara en dryg månad återstår 
innan de olympiska vinterspelen 
invigs i Sotji. Valet av värdstad 
väckte till en början förvåning. 

Var det rimligt att förlägga detta vinter-
evenemang till en somrig semesterort i 
södra Ryssland vid Svarta havets strand 
där det växer såväl palmer som banan-
träd? Men klimatoron ersattes snart av 
kritik av annat slag. Den kom huvudsak-
ligen att handla om mänskliga rättighe-
ter, eller rättare sagt bristen på sådana.

I en färsk rapport från Amnesty staplas 
varningstecknen på varandra. Nya lagar 
har introducerats i Ryssland som innebär 
allvarliga begränsningar i yttrande- och 
mötesverksamheten. Polisingripanden 
sker mot oliktänkande. Diskriminering-
en av hbtq-personer sprider sig. Lokal-
befolkningen trakasseras när de måste 
fl ytta på grund av den utbyggnad av in-
frastrukturen som är nödvändig

Som så många gånger förr utbryter 
kritikstormen efter det att beslut tagits 
och lagt kort ligger. Men frågan är om 
det hade spelat någon större roll om det 
skett före beslutsfattande. De pampar 
som styr idrottsvärlden sätter inte mo-
ralen i högsätet. 

Det räcker med att titta i backspegeln. 
Under nazismens framväxt på 1930-
talet var Tyskland värdnation för OS två 
gånger. Vinterspelen 1936 genomfördes 
i Garmisch-Partenkirchen och sommar-
spelen samma år i Berlin med Adolf Hit-

ler på hedersläktaren. Inte de klokaste 
valen som IOK har fattat, eller hur?

Sommar-OS 2008 ligger så nära i ti-
den att alla minns väl kritiken mot att 
Kina hade utsetts till värdland. Även den 
gången var det de mänskliga rättigheter-
na som var anledningen till ifrågasättan-
det. 2022 är det Qatars tur att vara värd. 
En av Gulfstaterna där det fi nns skäl att 
befara att arbetsförhållandena för de 
gästarbetare som ska bygga anläggning-
arna inte blir de bästa.

OS har förlagts till USA åtta gånger 
mellan 1904 och 2002. Dödsstraff fi nns 
som laglig påföljd i 33 av de 50 ameri-
kanska delstaterna. Hur rimmar det med 
en human människosyn? 

Det fi nns anledning att fundera över 
vilka skäl som väger tyngst när IOK 
fördelar värdskapen. Minns bara som-
mar-OS 1996. Aten ville arrangera spe-
len, som ursprungligen såg dagens ljus 
i Grekland 1896. Alla ansåg det na-
turligt att hundraårsjubileet fi rades 
just där. Utom IOK som bestämde sig 
för Atlanta, beroende på att där fi nns 
Coca-Colas huvudkontor. Och det före-
taget har sponsrat OS utan avbrott sedan 
1920-talet. Att sedan Aten kompensera-
des med värdskapet 
för OS 2004 – och 
därmed krossade 
Stockholms kandi-
datur – är en annan 
historia. 
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är fotbollslandslaget missar 
VM i Brasilien svarar Svens-
ka Fotbollförbundet med 
att förlänga förbundskapten 
Erik Hamréns förordnande 
med 2+1 år. ”Min dröm att 

ta medalj med landslaget lever fortfarande” 
förkunnade Hamrén vid tillkännagivandet. 

För oss som inte drömmer är det svårt att 
ta till sig denna optimism. Ta U17-lands-
lagets VM-brons i Qatar. Tro bara inte att 
det laget kommer att göra om det på hö-
gre nivå. Det saknas alltför mycket i spelar-
nas grundarsenal. Det här var nämligen ett 
lag som drog sig tillbaka, höll tätt och sedan 
utnyttjade motståndarnas misstag. Med an-
dra ord: Det var ett lag som inte klarade att 
föra spelet. Känns det igen från A-landsla-
get? Jovisst, och det är där generalfelet sit-
ter (och har suttit i många år). I VM-kvalet 
gjorde det svenska laget sammanlagt sju mål 
på gruppvinnarna Tyskland (för en poäng) 
medan man snittade magra 1,5 mål på öv-
riga åtta matcher.

Belgien är ett – i likhet med Sverige – li-
tet fotbollsland som – till skillnad från Sve-
rige – tagit sina egna brister på allvar. Det 
gjorde man redan i slutet av 1990-talet, när 
seniorlandslaget kört fast. Resultatet av 15 
års omdaning: Gruppseger i VM-kvalet och 
svag men märkbar favoritstämpel inför slut-
spelet. Ett förändringssteg var att bryta upp 

det traditionella sjumannaspelet i lägre åld-
rar. Det blev istället åttamanna, därför att 
man då kan använda realistiska spelsystem. 
Uppställningen 2–2–3 ger  ett spel med rik-
tiga yttrar redan i knatteåldern. 

Vinsten med åttamannaspel på dessa pre-
misser (och ett konsekvent användande av 
4–3–3 i elvamanna under pojk- och junior-
åren) ligger i att man får fram drivor med 
spelare som är vana att dribbla, att utan ef-
tertanke gå förbi en motståndare, och på så 
sätt öppna ett motståndarförsvar. Den lil-
la biten av självförtroende utvecklas under 
uppväxten och blir ovärderlig i seniorsam-
manhang. 

När dessa yttrar växt till sig hamnar de 
ofta på helt andra platser i laget. De blir 
kantmittfältare – med förmåga att gå förbi 
sin motståndare (istället för att skyffl a iväg 
meningslösa inlägg). Samma sak gäller för 
ytterbackarna. 

Här fi nns sedan något år en dvd där 
Svenska Fotbollförbundet redovisar sina 
önskemål om hur framtidens landslags-
spelare bör se ut. Det kan vara en början 
på ett nytänkande. Men det är illavarslan-
de att den ansvarige Claes Eriksson i en 
DN-intervju säger: ”Vi kan inte bestämma 
vad de gör i klubbarna.”  Klart man kan! 
Vakna, åk till Bryssel och ta med de goda 
exemplen hem.
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Moralen satt på undantag 
när OS-arrangörer utses

Värdegrunden viktigast

Året går mot sitt slut och det är dags 
att summera det på femtonhundra 
tecken vilket endast ger ett axplock 
av sponsrings- och eventåret 2013. 
Går året till historien eller blev det 
bara ett mellanmjölksår?

Självklart är upplevelsen individuell och 
beroende av våra intressen och det är det 
som är häftigt med sponsring och event. 
Vi drivs av olika passioner och tillfred-
ställs på olika sätt. Men oavsett idrott, 
kultur och socialt engagemang vet vi att 
sociala medier fått en allt större påver-
kan av vår bransch under året. Positivt? 
Självklart, de sociala medierna behöver 
det så viktiga ”content” som sponsring 
och event erbjuder och vi behöver stör-
re spridning, dvs mindre kostnad per 
kontakt. Fenomenet kommer växa ex-
plosionsartat framöver och Volvo Truck 
– The Epic Split featuring Van Damme 
med över 57 miljoner visningar på You-
Tube säger väl allt. Imponerande! När 
det också ger affärer är det precis som 
det måste vara!

Vad mer har varit på tapeten under 
året? En stor fråga var självklart festi-

valdöden. Men blev den diskussionen 
egentligen så intressant? Festivaler kom-
mer och går och nu återuppstår dessut-
om Peace & Love. Här är det enbart att 
blicka framåt och möta kundens efter-
frågan och behov och jag kommer med 
spänning följa U x U Festivalen i Umeå 
under 2014.

Idrottsligt? Självklart otroligt mycket 
som hänt, men två stora händelserna har 
varit hockey -VM som tyvärr gick back 
för andra året i rad, men med sportslig 
fullträff – GULD! För dam-EM gick det 
bättre rent ekonomiskt enligt utvärde-
ringen som släpptes i oktober. Det blev 
till och med en stor succé vilket är mycket 
kul, men sportsligt blev det ”bara” brons.

Men oavsett resultat sportsligt eller 
ekonomiskt så engagerar idrotten, kul-
turen och de sociala engagemangen oss 
mycket och sponsrings- och eventåret 
2013 kanske blev ett mellanmjölksår för 
vissa, men det ligger alltid i betraktarens 
öga. Våra passioner kommer leva vidare 
och nu än mer genom sociala medier så 
jag ser mycket ljust på sponsrings- och 
eventåret 2014.

Idrotten het 
i sociala 
kanaler
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