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POSITIONSPAPIR – VINTER OL I BEIJING 2022

INDLEDNING
Danmarks Idrætsforbund (DIF) har netop (sommeren 2021) udgivet en ny
international strategi.1 I strategien sætter DIF en ambitiøs retning for de næste års
internationale idrætspolitiske indsats med en målsætning om at bekæmpe
integritetsudfordringer i den internationale idræt. Ligeledes ønsker DIF, at
internationale idrætsevents skaber en bæredygtig og positiv økonomisk, social og
miljømæssig udvikling. Ligesom DIF vil arbejde for en verden i bevægelse.
Strategien gør det klart, at DIF særligt ønsker at basere vores internationale
arbejde på følgende grundlæggende nøgleværdier:
1.
2.
3.

Demokrati
Åbenhed
Ansvarlighed

TILDELING AF VINTER-OL TIL BEIJING
Stod det til DIF, var vinter-OL 2022 ikke blevet tildelt Beijing. Udover Beijing var der
kun et andet konkurrerende bud, den kasakhstanske hovedstad Almaty. Beijing fik
44 stemmer mod Almatys 40.
I budforløbet var den norske hovedstad Oslo en del af kampagnen, hvor DIF i et tæt
samarbejde med vores allierede i det norske Idrætsforbund (NIF) offentligt
bakkede op om Oslo som værtsby for vinter-OL i 2022. Det norske parlament valgte
dog sent i processen at trække støtten til Oslo som værtsby for vinter-OL i 2022.
Det til trods for, at det norske idrætsforbund som det eneste kandidatby var i stand
til at afholde og vinde en folkeafstemning om et kommende OL-værtskab.
I DIF var vi naturligvis ærgerlige over den norske regerings beslutning, fordi den
efterlod IOC med kun Beijing og Almaty som reelle værtsbymuligheder for vinterOL 2022. Begge byer beliggende i lande, som af Amnesty bliver kritiseret for
overtrædelser af menneskerettighederne.
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DIF’s holdninger til forskellige dele af Beijings værtskab for vinter-OL
Respekt for menneskerettighederne som vigtigt krav til OL-værtskaber
I DIF mener vi, at et kandidatlands respekt for menneskerettigheder skal være et
vigtigt element i forbindelse med kampagner om at få værtskabet for et OL. Vi
mener, at alle former for diskrimination er i modstrid med fundamentet for det
olympiske charter.
SIDE 2 AF 4

I DIF arbejder vi derfor også på at sikre, at menneskerettighederne i et land skal
indgå som et konkret kriterie, når en nation/by søger om retten til at afholde en
international idrætsbegivenhed. Det gælder ligeledes i forbindelse med tildeling af
olympiske værtskaber.
Hvad gør DIF konkret: DIF opfordrer alle danske idrætspolitikere på internationale
poster til at arbejde for at indføre et kriterie om respekt for
menneskerettighederne i forbindelse med deres respektive internationale
forbunds tildeling af værtskaber.

Idrætten skal tage et større ansvar for konsekvenserne af et OL-værtskab
Det er DIF’s holdning, at den olympiske bevægelse skal have en klar holdning til de
forhold, som idrætsfaciliteter til store idrætsbegivenheder opføres under. DIF
mener endvidere, at den olympiske bevægelse skal spille en proaktiv og
konstruktiv rolle i beskyttelsen af atleters ret til at ytre sig politisk. Endelig skal den
olympiske bevægelse sikre, at også klimabevidsthed og bæredygtighed er klare
krav til fremtidens olympiske værtskaber.
Hvad gør DIF konkret: DIF er i direkte dialog med IOC om Beijings kommende
værtskab. I den dialog position presser vi på for at sikre, at IOC har en klar holdning
til, hvordan den olympiske bevægelse ikke direkte eller indirekte kommer til at
fremme handlinger eller initiativer, hvor der sker en overskridelse af
menneskerettighederne.

Positiv udvikling i forhold til den fremtidige tildeling af OL-værtskaber
IOC har siden vedtagelsen af IOC’s Agenda 2020 i 2014 arbejdet for at gøre det
nemmere, billigere og mere bæredygtigt at afholde et OL. Det er gjort for at undgå,
at OL-værtskaber udelukkende kan tiltrække bud fra ikke-demokratiske regimer.
Regimer, som måske har ekstraordinære olie-indtægter, eller som ikke skal stå til
ansvar over for befolkningen ved store budgetoverskridelser. I DIF har vi støttet det
arbejde fra dag et. DIF er derfor også positiv indstillet over for den seneste
udvikling, da alle OL-tildelinger efter reformerne er tilfaldet lande med bedre
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menneskerettigheds- og demokratiforhold: Frankrig (Paris 2024), Italien (MilanoCortina 2026), USA (Los Angeles 2028) og Australien (Brisbane 2032).
Vi er opmærksomme på, at IOC’s tildeling af særligt OL-værtskabet til Brisbane er
foregået mindre transparent. Vi anerkender dog, at IOC står i et særligt dilemma
mellem helt åbne budprocedurer, der sandsynligvis vil tiltrække mange bud fra
ikke-demokratiske stater og så en mere lukket proces, hvor IOC har styringen i
forhold til en dialog med lande, der kan leve op til IOC’s og DIF’s ønsker om respekt
for menneskerettigheder samt positiv indvirkning på klima og bæredygtighed.
Hvad gør DIF konkret: DIF har første gang afholdt et møde med IOC i 2018, hvor DIF
kom med en række bidrag til IOC’s reformprogram ”New Norm” 2, der er grundlaget
for, at fremtidens OL-værtskaber skal være mere bæredygtige, inkluderende og
indenfor en tilgængelig økonomisk ramme. DIF’s handlede primært om bedre
anvendelse af idrætsfaciliteterne samt tanker om, at et OL- værtskab kan være en
vækstmotor for en bæredygtig byudvikling, der kan understøtte mulighederne for
en mere aktiv befolkning. DIF har gentaget vores input på dette område på møder
med IOC’s administration i 2019.

SIDE 3 AF 4

DIF’S POSITION I FORHOLD TIL BOYKOT ELLER IKKE BOYKOT AF VINTEROL I BEIJING 2022
Når den danske regering positivt opfordrer til dialog, eksport eller investeringer i et
land som Kina, så kan idrætten ikke samtidig ved boykot eller andre
manifestationer forventes at skabe fundamentale eller grundlæggende
forandringer i samme land. Det giver ingen mening at lave en boykot alene på
kultur- og idrætsområdet ift. et ønske om at skabe reelle forandringer. Derimod kan
en boykot potentielt få voldsomme konsekvenser for dansk eksport og diplomati.
Såfremt regering og Folketinget implementerer en diplomatisk og økonomisk
boykot af et givent land, så følger idrætten naturligvis med. Men skubber (eller
presser) man idrætten og dens atleter foran sig, vil dette 1) være en tom
manifestation, som udelukkende vil skade danske atleter, som ingen indflydelse
har på, hvor idrætsbegivenhederne afholdes, og 2) skabe en situation, hvor
idrætten i andre lande opfattes som stedfortræder for det normale
sikkerhedspolitiske, udenrigspolitiske og erhvervspolitiske diplomati.
Idrætten kan godt give udtryk for meninger og standpunkter – især i forhold til de
ting, som vedrører selve idrætsarrangementet (idrætsbyggeri, ytrings- og
pressefrihed under legene etc.), men vi foretrækker, at det er regeringen og
Folketinget, der fører Danmarks udenrigspolitik. Særligt når vores holdning også
opfattes som, Danmarks officielle holdning., hvilke sandsynligvis vil være tilfældet
i forhold til Kinas kommende OL-værtskab
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DIF’S IGANSÆTTER FØLGENDE INITIATIVER FREM MOD
BEIJING 2022
Frem mod Beijing 2022 igangsætter DIF endvidere følgende initiativer generelt på
den internationale idrætspolitiske scene.
-

-

-

Arbejder for, at menneskerettighederne i værtslandet altid indgår som et
kriterie, når IOC evaluerer bud på de Olympiske Lege.
Styrker vores samarbejde med Amnesty International ved at forny og
konkretisere samarbejdsaftalen mellem DIF og Amnesty ift. yderligere
indsatser
Sikrer at atleter, stab mv. som udtages til at deltage i de olympiske lege
bliver briefet om menneskerettighedssituationen i værtslandet før
afgang.
Opretter en dialoggruppe med deltagelse fra Amnesty International,
Transparency International, Play the Game og andre interessenter, som
skal give DIF råd og vejledning i håndteringen af værtskaber i lande som
ikke er i overensstemmelse med de værdier, DIF kæmper for
internationalt.
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DIF vil ligeledes specifikt i forhold til Beijings OL-værtskab igangsætte følgende
initiativer:
-

-

-

DIF vil ved møder med den kinesiske ambassade i Danmark i
forberedelserne til OL aktivt diskutere Beijings kommende værtskab for
vinter-OL
DIF vil sikre, at alle danske atleter, støttepersonel og andre medlemmer af
delegationen til vinter-OL 2022 inden afgang modtager en briefing fra
Amnesty International om menneskerettighedssituationen i Kina.
DIF stiller alle atleter (som skulle ønske det) fri til at deltage i Amnesty
International’s kampagne om menneskerettighedssituationen i Kina.
DIF vil arbejdet tæt sammen med vores nordiske søsterorganisationer om
at sikre IOC’s opmærksomhed på forholdene i Kina.
DIF vil værne om vores olympiske atleter i forhold til, at de ikke bliver taget
som gidsler i en kamp, som ikke er deres. De har ingen indflydelse haft på,
at vinter-OL blev placeret i Beijing, hvorfor det er DIF og ikke atleterne, der
skal tage ansvaret for den beslutning.
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