#METOO #SPORTSTOO #STOPNYT OCH ANNAT – VI MÅSTE
INGRIPA I TRAKASSERIER INOM IDROTT OCH MOTION!
Ställningstagande
Får publiceras
Det ska vara tryggt för alla att motionera och tävla i idrott. Studerandenas Idrottsförbunds (OLL)
förbundsmöte kräver att vi alltid ingriper i sexuella trakasserier som allmänt förekommer inom
idrott och motion. Studentidrotten och hela idrottsvärlden saknar såväl konkreta sätt som en
gemensam vilja att få slut på trakasserierna. Ett smärtsamt exempel på de här bristerna är
händelser som ägde rum under högskolestuderandes EM-tävlingar i Coimbra i sommar.

“Det största problemet är attityder. Det verkar som om sexism vore ett allmänt accepterat fenomen
inom idrott och motion", konstaterar Soile Koski-Aho, ordförande för Studerandenas Idrottsförbund
år 2018 . “I idrottsvärlden är könsstereotyper fortfarande starka och man ingriper inte alltid i
trakasserifall”, konstaterar ordförande Koski-Aho vidare.
Förbundsmötet kräver att alla aktörer inom idrott och motion utvecklar verksamhetsmodeller som
gör det möjligt att verkligen ingripa i trakasserier på ett effektivt sätt. Dessutom måste det bli slut på
att trakasserifall sopas under mattan. “Vi kräver att åtgärder för att förebygga trakasserier beaktas i
finansieringskriterierna för evenemang. Varje trakasserifall ska behandlas seriöst”, anser Joonas
Suikula, som förbundsmötet valde till ordförande för OLL för 2019.
Förbundsmötet vill påminna om att jämlika idrottsanläggningar som är fria från trakasserier främjar
studerandes fysiska och psykiska välbefinnande på många olika sätt. Endast en tredjedel av dagens
högskolestuderande rör på sig tillräckligt med avseende på hälsa. När idrottsanläggningarna görs
trygga och jämlika för alla, blir tröskeln att idrotta och motionera lägre.
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Joonas Suikula, OLL:s ordförande 2019, vill att diskussionen om den viktiga frågan också fortsätter
inom rikspolitiken. “Vi kräver att partierna i det kommande riksdagsvalet mer profilerar sig både som
gynnare av idrott och jämlikhet”, säger Suikula.
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Joonas Suikula, OLL:s ordförande 2019, joonas.suikula@student.lut.fi, tfn +358 44 0652 452

Studerandenas Idrottsförbund rf (OLL) är ett samarbets- och intressebevakningsorganisation för student- och
högskoleidrotten. OLL grundades 1924 och representerar alla Finlands universitets- och yrkeshögskolestuderande.
Tanken bakom OLL:s verksamhet är att genom idrott främja studerandes välbefinnande, samhörighet, studieförmåga
och hälsa. OLL strävar efter att stärka högskolornas idrottskultur och öka på möjligheterna till motion i högskolor.
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