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SOK och svenska sponsorer blundar för att mänskliga rättigheter kränks i Sotji 
 
Varken Sveriges olympiska kommitté, SOK, eller dess huvudsponsorer ATG, Nordea och Vattenfall 
tar ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras vid vinter-OS i Sotji. 
 
Swedwatch publicerar idag rapporten, De olympiska kränkningarna, som är framtagen tillsammans 
med LO-TCO Biståndsnämnd, RFSL och RFSU. I en debattartikel i Dagens Nyheter idag kräver 
organisationerna bakom rapporten att SOK och dess svenska sponsorer tar ett ökat ansvar för att 
värna de mänskliga rättigheterna. Vinter-OS 2014 arrangeras i ett land där begränsningar införts i 
organisations-, mötes- och yttrandefriheten och där positiva offentliga diskussioner om 
homosexualitet är förbjudna.  
 
– Ingen analys görs av risken för att spelen kan bidra eller leda till kränkningar av mänskliga 
rättigheter i värdstaden eller värdlandet. Rörelsen ställer inga krav på att värdlandets regering eller 
staden ska respektera de mänskliga rättigheterna. Och i utvärderingarna analyseras inte vilka 
konsekvenser för mänskliga rättigheter som spelen till slut fått, säger Christer Wälivaara, chef LO-
TCO Biståndsnämnd. 
 
Granskningen visar att den olympiska rörelsen saknar en policy för mänskliga rättigheter och att dess 
stadga helt saknar hänvisningar till FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.  
 
– Det är anmärkningsvärt att varken sponsorerna eller SOK utnyttjat sin möjlighet att tvinga fram 
starkare ställningstaganden för mänskliga rättigheter från den olympiska rörelsen. Särskilt när spelen 
nu hålls i ett land där myndigheter och politiker förföljer HBTQ-, och andra, människorättsaktivister 
och inskränker deras handlingsutrymme kraftigt, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande, RFSL. 
 
Swedwatch har även intervjuat SOK:s huvudsponsorer ATG, Nordea och Vattenfall. Företagen anser 
att de olympiska spelens kopplingar till kränkningar av mänskliga rättigheter är problematiska och de 
är angelägna om att hitta metoder för att påverka positivt.  
 
– Företagen vill ta med människorättsaspekterna i de kommande förhandlingarna om sponsringen 
med SOK. Om den olympiska rörelsen inte vill inleda en sådan process, bör de svenska sponsorerna 
ta ställning till om sponsringen är förenlig med deras egen policys för mänskliga rättigheter, säger 
Erik Jennische, rapportchef på Swedwatch som skrivit rapporten. 
 
Ladda ner rapporten på www.swedwatch.org 
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