Bach lovar 1 miljard USD till arrangörerna av vinter-OS 2022
”Större öppenheten och ett tydligt delat ansvar med IOK för kostnader och risker” är ett av förslagen
från SOK när det gäller OS i framtiden. Och nu kommer tydliga signaler från IOK. Tomas Bach, IOK:s
ordförande, har lovat 1 miljard dollar i bidrag till de som ska arrangera OS 2022.
Det har förstås varit självklart också tidigare att IOK tar ett konkret ansvar och inte skulle sätta OS på
spel. Men man har kunnat låta städerna bjuda över varandra och har inte behövt ”visa sina kort”. Så
trots stora pengabidrag till OS-städerna och stöd till riskhanteringen har fältet lämnats fritt för rykten
och mytbildning om ”svarta hål” och ”bottenlösa garantier”. Stad efter stad, land efter land har
skrämts bort. Det håller inte längre och det vet Tomas Bach.
Nu har IOK:s ordförande valt att offentligt ge besked. Arrangören av vinter-OS 2022 kommer att få 1
miljard USD (!) i bidrag från IOK. Det är kopplat till nyheten om IOK:s framgångsrika förhandlingar om
TV-rättigheterna, bl a med NBC, framöver.
I höstas fick vi en ”indikation” på att vi kunde kalkylera med 4,25 miljarder svenska kronor i vår OSbudget. Det var bra och förstås ett viktigt skäl till att vår genomförandebudget var balanserad och
hade utrymme för en efterbruksfond på 600 mkr. Eftersom Stockholm dessutom har eller, oavsett
OS, bygger nästan allt som behövs för OS gjorde det vårt projekt unikt starkt.
Beskedet nu är ett bidrag på 6,50 miljarder svenska kronor eller 2,25 miljarder mer än vi kalkylerat
med! Alla förstår att det skulle inneburit ytterligare stabilitet, och minskad risk, i OS-projektet.
Låt oss avstå från att spekulera i om detta, om det varit känt, hade förändrat våra politikers beslut.
Redan innan hade vi ju ett projekt som i ekonomiska termer direkt skulle omsätta 12 miljarder, ge en
exportintäkt på 4,25 miljarder och skapa 3000 jobb.
Det viktiga är att IOK öppet och tydligt visar att man ökar sin insats och att ett OS är ett gemensamt
ansvar för IOK och värdarna. Den signalen är viktig om SOK vill komma tillbaka med ett seriöst samtal
om ett OS-projekt. En diskussion som måste få ta tid för att tränga bakom osäkerheterna och som
också måste ge utrymme för att bygga in de värderingar vi vill att OS ska signalera.
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