RF:s råd till SF gällande ryska och belarusiska
idrottsutövare som är barn och ungdomar och som vill
delta vid tävlingar, cuper i Sverige

Bakgrund
Rysslands, med stöd av Belarus, krig mot Ukraina är en exceptionell situation som
resulterat i att EU och flera andra stater beslutat om omfattande och långtgående
sanktioner. Det finns dock ännu inga bindande sanktioner som uttryckligen berör
idrottsverksamhet.
Riksidrottsförbundet, tillsammans med de nordiska idrottsförbunden, har uttryckt ett
gemensamt starkt fördömande av Rysslands krig mot Ukraina (februari 2022). IOK har i
februari gått ut med en rekommendation om att ryska och belarusiska idrottare inte ska få
delta på internationella tävlingar. Värt att notera är att denna rekommendation enbart
gäller internationella tävlingar och omfattar således inte nationella tävlingar.
Riksidrottsförbundet har ställt sig bakom denna rekommendation.
Många internationella idrottsförbund har agerat, ofta efter initiativ av det svenska
förbundet tillsammans med flera nationsförbund och deras beslut innebär att individuella
utövare och lag har hindrats från att delta i internationella tävlingar inom flera idrotter.
RF har i mars även gått ut med information till SF gällande arbetsrätt och
diskrimineringsrätt som förbunden och dess föreningar bör beakta i de fall de är
arbetsgivare eller arrangerar motionslopp där idrottsutövarna är att anse som en del av
offentlig tillställning.

Barn och ungdomar från Ryssland och Belarus deltagande i tävlingar/cuper
Vid en bedömning av huruvida barn och ungdomar (under 18 år) som representerar rysk
eller belarusisk förening/klubb ska få delta i utbyten, matcher och tävlingar i Sverige bör
barnrättsperspektivet beaktas. Som utgångspunkt ska alla barn och ungdomar ges goda
förutsättningar till idrott med barnens bästa i fokus.
Samtidigt är det viktigt att alla barn får idrotta i en trygg och säker miljö och att inga barn
genom sitt idrottande ska riskera att hamna i utsatta situationer. Barn som representerar
föreningar/klubbar från Ryssland och Belarus kan riskera att hamna i utsatta situationer
om de deltar i internationella tävlingar. På samma sätt kan barn som ska möta föreningar
från Ryssland eller Belarus uppleva det som en utsatt situation.
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Därtill bör det även beaktas att även rysk och belarusisk barn- och ungdomsidrott kan ha
en starkare koppling till statsmakten jämfört med svensk barn- och ungdomsidrott.
Utifrån en sammanvägd bedömning anser Riksidrottsförbundet att barn och ungdomar
som representerar ryska och belarusiska föreningar/klubbar eller deras nationella
specialidrottsförbund (ungdomslandslag) inte bör få delta på internationella tävlingar i
Sverige.
Det är dock upp till varje SF att ta egna beslut för sin verksamhet, där de även beaktar
rekommendationer från sina internationella specialidrottsförbund.
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