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Mänskliga rättigheter en olympisk grund
För SOK är det självklart att alla – aktiva och publik – ska känna sig välkomna till idrotten, och till OS - oavsett
kön, religion, etnicitet eller sexuell läggning. Denna inställning ligger också till grund för den olympiska rörelsen
i stort.
Vi accepterar inte hot, trakasserier eller diskriminering mot någon – varken under OS eller på hemmaplan. Vi
förutsätter, via de krav som IOK ställt på den ryska organisatören, att allas personliga integritet och säkerhet
kommer att garanteras under OS i Sotji. Så länge vi har den garantin från arrangörshåll är vår övertygelse att vi
bäst representerar Sverige, och de värderingar vi står för, genom att åka till Ryssland och ta hem så många
medaljer som möjligt.
Yttrandefrihet och personligt ställningstagande
Yttrandefriheten är en okränkbar mänsklig rättighet. SOK stöttar samtliga svenska OS-deltagare i rätten att i
exempelvis intervjusammanhang själva avgöra hur och när de vill ta personlig ställning i olika frågor. Det
innebär att vi även stöttar dem som väljer att inte uttala sig och enbart vill fokusera på sin idrottsliga
prestation.
OS som neutral arena
SOKs uppdrag är att förbereda och genomföra Sveriges deltagande i OS. Det är vi bundna att göra inom de
ramar som satts upp internationellt av IOK. Den olympiska chartern är tydlig – deltagare får inte använda
tävlingarna som arenor för politiska eller ideologiska markeringar av något slag. Regeln är inte till för att från
arrangörshåll kunna ducka enskilda sakfrågor, utan för att värna allas möjlighet att tävla och delta i OS på lika
villkor.
En OS-arena där idrottsutövarna tillåts bli bärare för politiska eller ideologiska budskap skulle öppna för
lobbyism av okontrollerbara mått (i frågor långt mindre självklara än den om till exempel HBTQ-personers
rättigheter). Det skulle innebära ett pressat tävlingsklimat där få skulle kunna prestera på topp - och vissa inte
kunna delta alls. Det skulle i förlängningen hota den olympiska tanken om att fredligt kunna samla de bästa
idrottsutövarna i världen, utanför rådande politiska konflikter.
Även om det innebär att vi måste avstå från att markera i frågor som ur vårt perspektiv kan tyckas självklara
värnar vi om den olympiska tävlingsarenan som politiskt fredad.
Gränsen mellan det personliga uttrycket och en politisk markering är svårdragen. En normalt sett oladdad
symbol eller handling kan få politisk innebörd i en annan kontext. Vi stöttar alla aktiva i rätten att vara sig
själva, både på plan och utanför. Vi gör samtidigt vad vi kan för att vägleda och informera om situationer som
kan bli problematiska, utifrån de regler som gäller för OS-trupperna.

