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Retningslinjer for det internationale arbejde i Dansk Svømmeunion
Baggrund
Dansk Svømmeunion, såvel som dansk idræt, står overfor en række etiske og moralske valg i det
internationale arbejde i de kommende år. Idrættens internationale beslutningsorganer er på den ene side
under pres for at agere mere demokratisk og gennemsigtigt. På den anden side er de blevet fora, hvor
lande med et tvivlsomt moralsk kompas, set med vestlige demokratiske øjne, legitimerer sig selv.
De mest kendte eksempler er fodbold-VM i Qatar og vinter-OL i Sochi, hvor magthaverne bruger sport til
at legitimere sig. I svømmeverdenen er der dog også eksempler på værtsbyer i styrer, vi ikke normalt
sammenligner os med i forhold til en demokratisk forståelse; bl.a. Baku, Kazan og Abu Dhabi. Derudover
er den igangværende undersøgelse af mulige økonomiske uregelmæssigheder i Det Europæiske
Svømmeforbund, LEN, med til at gøre billedet endnu mere broget.
Bærende værdier i det internationale arbejde
Dansk Svømmeunion vil uomtvisteligt blive en brik i det internationale idrætspolitiske spil de kommende
år – lige som andre idrætsforbund er det. Hvad enten vi er den lille brik eller den store, vil vi med vores
strategi slå fast, at vi vil gå forrest i kampen for demokrati, gennemsigtighed og ytringsfrihed i
international sport.
Demokrati
Med en demokratisk tilgang vil vi arbejde for øget integritet i de internationale organisationer, vi er en del
af. Vi vil etablere og indgå demokratiske alliancer, der er i overensstemmelse med vores værdier og mål.
Gennemsigtighed
Vi vil arbejde for åbenhed og gennemsigtighed i vores eget internationale arbejde og i de organisationer,
vi er en del af. Med gennemsigtighed og transparens skal processer og beslutningstagning være
tilrettelagt på en sådan måde, at det er nemt for alle at se, hvad der fører frem til en given beslutning.
Ytringsfrihed
I alle henseender skal man kunne give sin mening til kende i det internationale idrætspolitiske arbejde. Vi
vil opfordre til og selv deltage i en åben debat i alle aspekter af vores internationale arbejde.
Målsætninger for 2021-2024
Dansk Svømmeunion vil i perioden 2021-2024 arbejde på at bevare den nuværende indflydelse i
fagkomiteerne i henholdsvis LEN og FINA.
I perioden afdækkes desuden mulighederne for på længere sigt at opnå øget politisk indflydelse.
Nødvendige ressourcer vurderes i forhold til mulig politisk indflydelse på strategisk niveau såvel som i
forhold til konkrete mærkesager. Nordisk Svømmeforbund vil være den primære sparrings- og
alliancepartner i internationalt regi.

Konkrete tiltag
a) Udvikle Christiansborg Rundt til en international motionsevent.
b) Arbejde for at udvælgelsen af medlemmer til fagkomiteer sker på dokumenterede
fagkompetencer og erfaring samt sprogkundskaber. Desuden skal der være mulighed for at
tildele mentorpladser i fagkomiteer, så medlemslande med en national strategi om at løfte sit
nationale niveau kan tildeles plads efter et rotationsprincip eller tilsvarende.
c) Arbejde for at kriterier indenfor områder som ytringsfrihed, arbejdsmiljø, lokal forankring og
bæredygtighed implementeres i kriterierne for LEN´s tildeling af internationale mesterskaber.
d) Arbejde for at kandidater til politisk bureau/komite i LEN/FINA offentliggør og vælges på grundlag
af deres valgprogram.
e) Indgå i alliancer med demokratisk ligesindede svømmenationer.
f) Tydeliggøre vores bærende værdier internationalt.
g) Forberede vores atleter til at kunne agere i (internationale) idrætspolitiske dilemmaer.
h) Indstille dansk kandidat til FINA-TSC-komite i maj 2022.
i) Arbejde for fortsat LEN-repræsentation i relevante fagkomiteer
j) Afdække mulighed for at kunne tilbyde værtskab ved komitemøde i teknisk udvalg i perioden
2023-2024
k) Afdække muligheden for at kunne tilbyde værtskab i Development program Clinic i FINA-regi i
perioden 2023-2024 med henblik på at kunne understøtte videreudvikling af pågældende disciplin
på nationalt niveau.
Ressourcer
Vi prioriterer at påvirke udvikling og beslutninger i Nordisk Svømmeforbund, LEN og FINA ved
tilstedeværelse i internationale fora, hvor vi har mulighed for at påvirke bureaumedlemmer,
alliancepartnere og komitemedlemmer.
Venlig hilsen
Dansk Svømmeunions bestyrelse

