
E
uropaparlamentet en sen eftermid-
dag. Ett fotbollsmål, en boll och ett 
tjugotal taggade europaparlamen-
tariker som slår stra!ar över golvet. 
Andra EU-politiker dyker upp och 

tittar nyfiket. 
– Alla vi som sköt var usla och missade målet 

den där dagen, men det gjorde inget – målet 
var ju egentligen att skapa uppmärksamhet 
runt sportfrågor på EU-nivå, säger irlända-
ren Seán Kelly och skrattar högt.

!"# $# %& $# av de europaparlamentariker 
som deltog i evenemanget med stra!sparkar 
för ett par år sedan. Med bakgrund som ord-
förande inom flera av Irlands främsta idrotts-
förbund har han som EU-politiker under flera 
år kämpat för att Europas länder ska satsa på 
att utveckla idrotten gemensamt, någonting 
som nu ser ut att bli verklighet. Förra året pre-
senterade EU-kommissionen ett förslag på en 
gemensam idrottspolicy inom unionen. Innan 
EU:s så kallade Lissabonfördrag trädde i kraft 
2009 hade inte EU rätt att lägga sig i sportfrå-
gor, men nu står dörren öppen.

– Idrottens tid inom EU är här. Även om 
idrott inte kommer att vara en så stor del av 
EU:s arbete kommer de krafttag vi gör inne-
bära en skillnad, säger Dennis Abbott, tales-
person för idrottsfrågor inom EU-kommissi-
onen.

'$( #)" *&+,&"--$(, som ska 
träda i kraft 2014, innebär att 34 
miljoner euro ur EU:s budget 
ska gå till idrott varje år. Sats-
ningen ska bland annat främja 
fysisk aktivitet, bekämpa dop-
ning, öka jämställdhet inom 
idrott och stödja sport på gräs-

rotsnivå. Redan pågår olika testprojekt, varav 
ett just avslutats på Bosöns Idrottsfolkhögsko-
la i Stockholm.

– Vi ville underlätta för våra ungdomar att 
studera och träna idrott parallellt. För att stär-
ka dessa två spår drog vi igång ett samarbeta 
med andra skolor över landsgränser - ”Dual 
career for young athletes in Europe” - och sök-
te EU-pengar för det, säger Ulf Lindberg, pro-
jektledare för samarbetet.

Satsningen, som sponsrades med drygt  
200 000 euro från EU, har gett resultat genom 
att man på Bosön lärt sig mycket av andra euro-
peiska idrottsskolor, menar Ulf Lindberg.

Också Seán Kelly är positiv till EU-kommis-
sionens idrottspolicy, men ser orosmoln vid 
horisonten.

– Det finns en risk att redan mäktiga idrotts-
organisationer på sikt får för stor plats inom 
det här programmet och att pengarna i slutän-
dan går till stora evenemang. Jag vill främst 
främja idrott på lokal nivå och få medborgare 
att bli mer fysiskt aktiva, säger Seán Kelly.

$(( %##. /(0&&$ huvudbry gäller pengar. 
Med ett Europa i kraftig ekonomisk kris kan 
vad som helst hända före 2014, då nästa bud-
getperiod drar igång och idrottsprogrammet 
ska sjösättas på riktigt, menar Seán Kelly som 
trots allt är hoppfull. Så om fem år, vad har 
uppnåtts då?

– Dopning har minskat och vi ser ökade 
utbyten över landgränser mellan små idrotts-
föreningar. Och jag har blivit omvald som par-
lamentariker! säger Seán Kelly. 

Bekämpa dopning på amatörnivå och förbättra 
européernas hälsa – det är några av målen för det första 
gemensamma EU-programmet för idrott någonsin som 
håller på att tas fram av EU-kommissionen. Men med ett 
Europa i ekonomisk kris finns det en risk för att det inte 
får plats i nästa budget och därmed faller.
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Fakta 
 EU:s idro$spolicy lanseras 2014 och 

ingår i utbildningsprogrammet Erasmus 
for All där 1 procent, eller 34 miljoner euro, 
avsä$s till idro$.

 Idro$ blev e$ av EU:s ansvarsområden 
enligt Lissabonfördraget som trädde i 
kra% 2009. Enligt artikel 165 får EU nu 
behörighet a$ stödja, samordna och 
komple$era medlemsstaternas insatser 
inom idro$.

 I år satsar EU 4 miljoner euro på olika 
förberedelseprojekt med särskilt fokus på 
a$ motverka uppgjorda matcher.

Riksidrottsförbundet 
ställer sig tveksamt till  
ett EU-program
Idro$ är idag en nationell angelägenhet 
och Riksidro$sförbundet tycker a$ det 
ska fortsä$a a$ vara så. 

A$ EU-kommissionen skapar e$ eget 
programområde för idro$ menar RF inne-
bär en risk för a$ EU också kommer a$ 
reglera eller på annat sä$ lägga sig i 
idro$srörelsens angelägenheter. 

Den svenska regeringens princip är a$ 
pengar till e$ sakområde i e$ EU-program 
tas från det sakområdets nationella bud-
get. Varje krona som tas från idro$sansla-
get till EU-verksamhet minskar den svens-
ka idro$srörelsens möjligheter a$ arbeta 
utifrån sina prioriteringar, enligt RF. I stäl-
let blir EU-kommissionens inriktning sty-
rande.
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