Motion till RF-stämman 2017

Införande av en etisk kod
Inom den internationella idrotten, bland annat vårt eget internationella förbund (IAAF),
har vi under senare år kunnat se många exempel på allvarliga händelser inkluderande
bland annat korruption, matchfixing, systematisk doping och åldersmanipulation. Detta
har resulterat i omfattande åtgärder för att minska risken för att det ska hända
framöver. Begreppet Good Governance har hamnat högt på dagordningen inom många
idrottsorganisationer och utgör en förutsättning för att idrotten ska framstå som
trovärdig framöver och för att kunna behålla sin självständiga ställning i samhället.
Det var med tillfredsställelse vi kunde medverka till att IAAF's extraordinära kongress i
december 2016 beslutade om helt nya stadgar. Allt är givetvis inte exakt som vi i
Sverige skulle vilja ha det, men de nya stadgarna är en bas för en modern och mer
professionellt strukturerad organisation med en kraftig förbättring av
antidopingarbetet, i hanteringen av etiska frågor och en tydlig ambition på
jämställdhetsområdet.
Tyvärr är vi inte heller inom svensk idrott, inkluderat friidrotten, befriade från händelser
som står helt i strid med idrottens gemensamma värdegrund. Bidragsfusk, sexuella
övergrepp och kränkningar av barns rättigheter är några exempel på sådant som har
uppdagats. En del utgör brott enligt brottsbalken eller RF:s nuvarande stadgar och kan
därmed hanteras med stöd av dessa, men i andra fall handlar det främst om ett
oacceptabelt beteende i fråga om värderingar som idag inte finns tydligt reglerat.
Idrottens värdegrund utgör förvisso en bra och viktig etisk plattform för svensk idrott.
Många förbund och föreningar har med den som utgångspunkt tagit fram sin egen
värdegrund. Likväl anser vi inom Svenska Friidrottsförbundet att det behövs fler verktyg
för att tydliggöra vad som gäller kring etiska frågor. Vi önskar därför att svensk idrott
följer den väg som många internationella organisationer har valt och att RF med en
bred förankring arbetar fram samt inför en etisk kod. Den skulle kunna utformas som
en som kan kompletteras med idrottsspecifika aspekter av respektive
specialidrottsförbund innan den implementeras.
Framtagandet av en etisk kod och nya arbetssätt inom området är ett krävande arbete
för ett enskilt specialidrottsförbund. Vi bedömer dessutom att RF har en naturlig och
viktig roll i att stödja och tydliggöra arbetet inom det etiska området i svensk idrott.
Brott mot den etiska koden ska kunna leda till bestraffning, av såväl individer som
föreningar, utifrån RF:s stadgar 14 kap. 2 §. För det ska kunna gälla behöver
överträdelse av den etiska koden inkluderas bland de förseelser som kan föranleda
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bestraffning.
Svenska Friidrottsförbundet föreslår att RF-stämman 2017 beslutar
att ge Riksidrottsstyrelsen i uppdrag att inför RF-stämman 2019 arbeta fram ett förslag
till en etisk kod för svensk idrott samt nödvändiga stadgeändringar för att brott mot
denna ska kunna leda till bestraffning.
Stockholm den 28 december 2016

Björn O. Nilsson
Ordförande

Stefan Olsson
Generalsekreterare
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