Motion till RF-stämman 2017

Införande av en visselblåsarfunktion
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, åldersmanipulation och
kränkande handlingar mot individer inom idrotten (främst aktiva, bl.a. kopplat till
pedofili). Dessa händelser har resulterat i omfattande åtgärder för att minska risken för
att det ska hända framöver. En sådan är införandet av visselblåsarfunktion, endera
specifikt relaterat till tänkbara dopingförseelser, eller mer generellt. IAAF har nyligen på
sin hemsida lanserat ett exempel på det förstnämnda, ”Report Doping”, där vem som
helst kan rapportera in information om misstänkta dopingaktiviteter. Det Europeiska
Friidrottsförbundet kommer i början av 2017 att lansera digital plattform, som är ett
exempel på en generell funktion, där vem som helst kan rapportera in alla former av
brott eller överträdelse som rör europeisk friidrott.
Svenska Friidrottsförbundet anser att det finns skäl att överväga införande av en
generell visselblåsarfunktion även inom svensk idrott för att därigenom skapa en
förstärkt Good Governance. En visselblåsarfunktion syftar till att ge personer som har
kunskap om oegentligheter inom föreningar, förbund eller andra anslutna
verksamheter möjligheten att förmedla dessa anonymt, vilket ökar förutsättningarna
för att oegentligheterna ska bli kända och att åtgärder kan vidtagas. Självklart måste
det till visselblåsarfunktionen kopplas resurser för att utreda och eventuellt hantera en
situation. Införande av en visselblåsarfunktion förutsätter också att rapporteringen sker
till en oberoende part samt att det finns tydliga processer som garanterar
rättssäkerheten. En visselblåsarfunktion är förenat med vissa kostnader, men vi inom
idrotten har erfarenheter av hur stora effekter en misslyckad hantering av
oegentligheter medför - för drabbade individer och för föreningar och förbund.
Svenska Friidrottsförbundets bedömning är att det finns klara skalfördelar med att
Riksidrottsförbundet inför en gemensam visselblåsarfunktion i stället för att
specialidrottsförbunden ska utveckla egna funktioner. För visselblåsarna torde en
gemensam funktion också öka tilliten till hanteringen. Ett införande av en
visselblåsarfunktion behöver föregås av en utredning som tydligt belyser för- och
nackdelar, hur funktionen och processen lämpligast bör utformas.
Svenska Friidrottsförbundet föreslår att RF-stämman 2017 beslutar
att ge Riksidrottsstyrelsen i uppdrag att utreda hur en visselblåsarfunktion inom svensk
idrott ska utformas och därefter införa den.
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