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40 förslag för förändring
Här är de 40 förslag som Internationella Olympiska Kommittén har att ta ställning till i början av
december. Förslag som kommer innebära stora förändringar på en mängd områden.
Agenda 2020 är den olympiska rörelsens strategiska framtidsvision. För drygt ett år sedan bjöd IOK brett in alla
nationella olympiska kommittéer, internationella specialförbund, samarbetspartners och allmänheten att
komma in med förslag till förändringar av den olympiska rörelsen.
Över 40 000 förslag kom in. IOK:s styrelse arbetade utifrån dessa förslag under en vecka för knappt ett år sedan
fram förslag på de punkter som efter detta förfinats i bland annat 14 arbetsgrupper och till slut av IOK:s
styrtelse. De 40 förändringsförslagen kommer att behandlas på en extra IOK-kongress i början av december.
-Det är dags för förändring nu. Förslagen är som ett stort pussel som när man lägger det träder det fram en bild
där IOK säkrar det unika med olympiska spel och idrotten i samhället, sade Thomas Bach när han presenterade
de 40 förslagen på tisdagen.
Här är de 40 förslag som IOK-ledamöterna har att ta ställning till:



1. Ändra ansökningsförfarandet till en inbjudan.
IOK inbjuder potentiella värdstäder som får presentera ett olympiskt projekt som bäst matchar dess
idrott, ekonomi och dess sociala och miljömässiga långsiktiga planering och behov. IOK introducerar en
”hjälpfas” där städer som funderar på att arrangera OS får råd om den fortsatta processen och
grundläggande behov för att genomföra ett OS och hur tidigare arrangörer säkrat en positiv ansökan
och spelens legitimitet. IOK ska aktivt verka för att använda redan existerande arenor och använda
temporära arenor. IOK ska också kunna godkänna att arenor utanför värdstaden används samt i
undantagsfall också i ett annat land av miljö- och hållbarhetsskäl. IOK ska i kontraktet med värdstaden
inkludera miljö- och arbetsrättsliga frågor. OS-kontraktet ska vara officiellt.



2.Utvärdera ansökarstäderna genom att fastställa risker och möjligheter med projektet
Utvärderingskommissionen av ansökarstäderna ska presentera en tydligare bedömning av risker och
möjligheter med fokus på uthållighet och framtida användning. Lägga till ytterligare ett kriterium till
de 14 som ansökarstäderna måste förhålla sig till nämligen ”De aktivas erfarenheter”. IOK ska klargöra
faktorerna för de två olika budgeterna relaterade till spelen. Dels en långsiktig som handlar om
infrastruktur samt själva genomförandebudgeten för spelen. IOK ska också göra tydligare IOK:s bidrag
till spelen.



3. Reducera kostnaderna i ansökningsproceduren
IOK ska stå för alla kostnader i samband med IOK:s utvärderingkommissions besök. Stå för
resekostnader för sex personer från ansökarstäderna till möten med IOK, ANOC, sommar- och
vinterförbunden samt IOK:s session i samband med valet. Ansökan ska enbart göras elektroniskt. IOK
ska göra ett register på konsulter och lobbister som städerna kan använda och som har godkänt IOK:s
etiska- och uppföranderegler.



4. Inkludera hållbarhetsfrågor ur alla aspekter för olympiska spel
IOK ska ta en mer proaktiv och ledarroll i hållbarhetsfrågor som inkluderar all planering av spelen.




5.Inkludera hållbarhetsfrågor i det dagliga olympiska arbetet
6. Samarbeta nära med andra arrangörer
Samarbeta med International Master Games Association (IMGA) för att värdstäderna ska kunna
arrangera andra stora mästerskap efter spelen.



7. Stärka relationerna med organisationer ansvariga för idrotter med olika funktionsnedsättningar



8. Skapa relationer med de professionella ligorna
Säkra att de bästa idrottarna deltar i OS.



9. Bestämma ett ramverk för de olympiska spelen
Högst 10 500 aktiva, 5 000 ledare, 310 discipliner på sommarspelen och 2 900 aktiva, 2000 ledare och









100 discipliner för vinterspelen. Samt se över om det totala antalet ackrediterade personer kan
minskas på både sommar- och vinterspel.
10. Ändra riktning från ett sportbaserat OS-program till ett grenbaserat program
Regelbundet utvärdera OS-programmet med specialförbunden med inriktning på grenar inom ramen
för punkt 9. IOK ska kunna tillåta en arrangör att inkludera en eller flera grenar för just den upplagan
av spelen inom ramen för punkt 9.
11. Befrämja likheten mellan könen
IOK ska samarbeta med specialförbunden för att nå upp till målet 50 procent aktiva i OS samt
stimulera kvinnors deltagande och engagemang i idrotten genom att skapa fler möjligheter att delta i
OS.
12. Minska kostnaderna och förstärka flexibiliteten i genomförande av spelen
Etablera en transparant genomförandeprocedur oavsett från vem för att reducera kostnader.
13. Maximera synnergier med olympiska intressenter
IOK ska höja specialförbundens tekniska roll i planeringen av tävlingarna samt fokusera på IOK:s
Koordinationskommission för respektive spel i nyckelfrågor och godkännande av servicenivåer.
14. Stärka paragraf 6 i Olympiska Chartern
IOK ska i den Olympiska Chartern inkludera en icke diskriminerande skrivning om sexuell läggning.



15. Ändra filosofin för att skydda rena aktiva
IOK:s främsta mål är att skydda rena aktiva.



16. Leverera cirka 150 miljoner kronor till en fond för ren idrott
75 miljoner kronor till utbildning- och kunskapsprogram vad det gäller ”matchfixing”, manipuleration
av tävlingar och korruption.



17. Hylla rena idrottare
En formell ceremoni för medaljörer som i efterhand får en OS-medalj till följd av att en medaljör
diskvalificerats.



18. Stärka stödet till aktiva
Stärka stödet för aktiva på och utanför tävlingsarenan. Sätta de aktivas erfarenheter i centrum för
spelen.



19. Starta en olympisk kanal



20. Starta strategiska partnerskap
Starta kompetenta nätverk och samarbeta med internationella icke statliga ideella organisationer.



21. Stärka IOK:s påverkansarbete



22. Sprida och utbilda de olympiska värdena
IOK ska stärka samarbetet med UNESCO att inkludera sport och dess värderingar i skolor runt om i
världen.
23. Engagera i olika grupper
Starta en virtuell samlingsplats för aktiva och volontärer.




24. Utvärdera ”Sport for Hope”
Utvärdera pågående ”Sport for Hope” program med målet att låta dessa bli självfinansierade och
självgående.



25. Se över arrangerandet av ungdoms-OS
IOK ska tillsammans med de nationella olympiska kommittéerna och specialförbunden se över
organisationen, programmet, kultur- och utbildningsprogrammet, genomförande och finansiering av
ungdoms-OS. Flytta ungdoms-OS till icke olympiska år med start 2023.



26. Fortsatt blandning av idrott och kultur
Instifta ett pris som delas ut i samband med OS till en person som bidragit till den olympiska rörelsen

på områden som rör kultur, utbildning, utveckling och fred.



27.Rätta sig efter goda styrelseskick
Alla organisationer som tillhör den olympiska rörelsen ska acceptera och lyda universiella principer för
gott styrelseskick av den olympiska rörelsen och idrottsrörelsen (PGG).



28.Stödja självbestämmanderätt
IOK ska stödja och underlätta samarbetet mellan nationella myndigheter och idrottsorganisationer i
ett land.




29. Öka transparens
IOK:s räkenskaper ska hålla en standard som krävs av International Financial Reporting Standard (IFRS)
även om dessa är högre än vad som krävs för IOK som organisation.



30. Stärka IOK:s etiska kommissions oberoende



31. Garantera efterlevande av IOK:s regelverk
Råda IOK-medlemmar, IOK-personal, nationella olympiska kommittéer, specialförbund och andra
partners i den olympiska rörelsen att följa regelverket.



32. Stärka etiken
IOK:s etiska kommission ska se över de etiska reglerna så att de fullt ut följer Agenda 2020:s mål för
större transparens, gott styrelseskick och ansvarstagande.



33. Ytterligare involvera sponsorer i olympiska aktivitetsprogram



34. Utveckla ett globalt marknadsföringsprogram
Utveckla ett program med större fokus på att stödja den olympiska rörelsen än avkastning.



35. Utveckla TOP-sponsorernas samarbete med NOC
IOK ska hjälpa till med skräddarsydda åtgärder för att öka TOP-sponsorernas aktiviteter inom
länderna.



36. Utöka tillgängligheten att använda detolympiska varumärket i icke kommersiella sammanhang



37. Ta upp frågan om IOK-medlems åldersgräns
IOK-sessionen skakunna på rekommendation av styrelsen förlänga en medlems medlemskap på
maximalt fyra år. Dagens åldersgräns är 70 år.



38. Införa en riktad invalsprocess
IOK:s nomineringskommission ska ta en aktivare roll vid invalet av en ny IOK-medlem. Medlemsprofilen
ska överensstämma med en rad kriterier utifrån IOK:s behov av expertis på områden som medicin,
juridik, politisk och kulturell erfarenhet, ekonomi, sportsligt ledarskap m m. Geografisk balans inom
IOK samt antalet medlemmar från samma land. Balans mellan könen.




39. Utveckla dialogen inom den olympiska rörelsen och med övriga samhället
40. Se över omfattningen av komponeringen av IOK-kommissioner

