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Notat fra Norges idrettsforbund til høringen vedr. statsbudsjettet 2020
Idretten er i sin natur en brobygger; brobygger mellom mennesker, mellom organisasjoner og
mellom nasjoner. Som Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, samt
også som nasjonal komité for Special Olympics og Deaflympics, bruker Idrettsforbundet sine
internasjonale overbygninger til å påvirke internasjonal idrett og dens verdigrunnlag.
Gjennom dialog og samarbeid med politiske myndigheter spiller idretten også en rolle i det
utenrikspolitiske arbeidet. Internasjonalt er «Sport for Development and Peace» et kjent
begrep. Norges idrettsforbund har drevet med utviklingssamarbeid kontinuerlig siden 1980
og er en aktiv partner for idrettsorganisasjoner i flere samarbeidsland i sør og en betydelig
aktør innenfor idrett og utviklingssamarbeid i verden. I tillegg er det et godt eksempel å
trekke fram Norges Fotballforbunds mangeårige arbeid i Midtøsten med «Girl’s Football
Coaching Course», og Judoforbundets prosjekt «Judo for Peace» i Afghanistan og Zambia
som er støttet gjennom Norges idrettsforbund.
Norges idrettsforbund er en aktiv part i regjeringens Kina-samarbeid, et samarbeid som
oppleves fruktbart både fra norsk og kinesisk side.
•

Norges idrettsforbund ber komiteen fremme et prinsipielt forslag om at når frivillige
organisasjoner bidrar i det utenrikspolitiske arbeidet på vegne av regjeringen skal det
finansieres over fagdepartementenes budsjett, og ikke over spillemidler eller andre
tilskudd beregnet på organisasjonens formål i Norge.

Kap 118, post 70: Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og atomsikkerhet
Det er et mål i 2020 at Norges naboforhold til Russland er godt og konstruktivt. Idrett
engasjerer bredt både i Norge og Russland og har i lang tid vært en viktig brobygger i
nordområdene. Gjennom Barentssekretariatet får idrettslag økonomisk støtte til å organisere
og gjennomføre fellesprosjekter i form av treningssamlinger og konkurransevirksomhet over
grensene i nordområdene. Vi ser at det skaper tillit og gode relasjoner mellom mennesker og
organisasjoner, og i særlig grad blant unge mennesker i Barentsregionen. Norges
idrettsforbund har over flere år prioritert økonomisk støtte til dette arbeidet.
•

Norges idrettsforbund ber komiteen legge inn følgende merknad: idrettsaktivitet for
ungdom skal prioriteres som område innenfor folk-til-folk-samarbeidet i 2020.

Kap 170, post 70: Sivilt samfunn
Et sterkt og maktkritisk sivilt samfunn i sør er avgjørende for demokratiutvikling og for å øke
respekten for menneskerettighetene, herunder øke kvinners rettigheter og likestilling.
Frivillige organisasjoner bidrar til skolering i demokrati, likestilling og styring i en rekke
ulike sektorer og når bredt ut for relativt få midler.

Kap 144, post 70: Utvekslingsordninger
Ungdom utgjør en stadig økende andel av befolkningen i utviklingsland, men mangel på
reelle muligheter for jobb og utdanning gjør tilværelsen veldig utfordrende for det store
flertallet.
Norec sine ordninger bidrar til å gi ungdom i organisasjoner fra Norge og partnerland
mulighet til å vokse, lære og utforske ideer og kompetanse gjennom gjensidig utveksling med
likesinnede partnere. Utvekslingen gir verdifull læring og kompetanse som gjør at deltakerne
kan være med å utvikle sivilt samfunn i eget land. Utvekslingen bidrar i tillegg med økt
kulturforståelse og økt global kompetanse i en verden hvor internasjonalt samarbeid og
samhandling blir stadig viktigere.
•

Norges idrettsforbund ber komiteen øke kap.144 post 70 med ytterligere to millioner
kroner for å styrke posten nærmere 2015 nivå.

