SOK vill ha nya och höga krav på de som söker och ska arrangera OS i framtiden.
- Den olympiska rörelsen står och faller med sin grundidé om allas lika värde och lika
rättigheter.
- Långsiktig hållbarhet är avgörande. Det handlar om miljö men också om etiska krav och
socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Men det får inte stanna vid ord. Tydliga procedurer
måste på plats för att följa upp och rätta till om något går snett, säger Stefan Lindeberg,
SOK:s ordförande
Förslagen har skickats till IOK och innefattar också en ändrad procedur för att utse värdstäder för OS.
Det är IOK som har ställt frågorna. Med Thomas Bach som ny president har IOK startat en öppen
diskussion om framtiden. Kärnfrågor är förstås hur OS ska utvecklas och hur kommande OS-värdar
ska väljas.
SOK säger om OS:
- OS ska värnas som symbol för att alla kan mötas i vänskap med full respekt för allas lika värde
och integritet.
- Det är IOK:s uppdrag att OS kan genomföras i enlighet med de olympiska värdena, oavsett
hur omvärlden ser ut.
- OS ska inte vara ett verktyg för nationell politik men IOK måste ta ansvar för de politiska
följderna av sina beslut
- Mänskliga rättigheter och hållbarhet är kärnfrågor och IOK behöver formulera tydliga krav
och införa procedurer för uppföljning och korrigering om något är på väg att gå fel.
SOK säger om proceduren för att söka OS:
- IOK vill ha fler som söker men då behöver proceduren bli öppnare och kraven tydligare.
- Hur ser ekonomiskt utfall och andra effekter av varje OS ut? Vilket ansvar tar IOK själva?
- I samarbete mellan IOK och städerna ska
o de lokala förutsättningarna och möjliga anpassningar prövas
o en konkret lösning på fördelningen av ansvar, kostnader och risker tas fram
o krav på hållbarhet och procedurer för uppföljning och problemhantering låsas
- Då finns underlag för eventuellt beslut om garantier och om att gå vidare med ansökan.
- Med en ”mjukare” första fas kan den faktiska ansökningstiden kortas och kostnaderna för
marknadsföring sänkas. Till det kan också ännu stramare regler än idag bidra.
SOK säger om OS-programmet:
- Genom rotation av ackrediteringar för aktiva och ledare kan OS-programmet förnyas utan att
antalet aktiva och ledare (samtidigt på plats) ökar och
o öppna för nya grenar/event utan att kasta ut de traditionella
o ge plats för fler aktiva i en del grenar där dagens kvoter slår för hårt på konkurrensen
o säkra att de aktiva kan få samma support som vid VM genom höjda ledarkvoter
SOK säger om pengarna:
- Strategin för att generera intäkter behöver ses över liksom var resurserna sätts in
o Skillnaderna ökar mellan de aktivas förutsättningar i olika länder och i olika idrotter
o Mer resurser behövs för de aktivas utveckling och framtid
o De nationella olympiska kommittéernas nyckelroll för att säkra bra möjligheter för
aktiva i olika idrotter måste synas i fördelningen av resurser
o De nationella kommittéernas rättigheter måste säkras för att bygga starka nationella
marknadsprogram och för bättre balans mot IOK:s TOP-program

