Investera i idrott
för ett starkare Sverige

V

alet är över och Sverige har
vaknat upp till en ny politisk
spelplan. När jag skriver den
här krönikan vet vi fortfarande
väldigt lite om hur framtiden
kommer att se ut. Ingen regering är utsedd
och därför är inte heller någon budget presenterad. När du läser detta vet vi förhoppningsvis mer.
Oavsett hur förhandlingarna mellan partierna slutar hoppas jag att den nya regeringen
tar idrottsrörelsen på allvar. Under valrörelsen har alla partier i såväl samtal som debatter
pratat väl om idrotten och varit allmänt positiva till de förslag och önskemål svensk idrott
fört fram. De konkreta löftena har dock, med
några få undantag, lyst med sin frånvaro.
Jag hade inte förväntat mig att idrotten
skulle bli någon huvudfråga i valrörelsen.
Men en rörelse med tre miljoner medlemmar
spridda över hela landet, i alla samhällsgrupper, borde vara värd större uppmärksamhet.
Inte minst när utanförskap och segregation
varit några av valets viktigaste frågor. Varje
dag året runt deltar nästan 145 000 barn och
ungdomar i mer än 15 000 aktiviteter som
runt 650 000 ideella ledare i någon av våra
20 000 idrottsföreningar leder runt om i landet. Ingen annan fritidsaktivitet är i närheten
av att locka så många barn och ungdomar.
Genom att skapa en rolig och utvecklande
verksamhet där alla är välkomna oavsett kön,
etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Svensk idrott bidrar inte bara till folkhälsan utan

erbjuder också en gemenskap som bygger
broar över fler olika klyftor mellan samhällsklasser, kulturer och generationer som vi idag
oroväckande nog vet tenderar att växa sig allt
större.
Idrottsrörelsen får idag ett statsstöd på 1,7
miljarder. Det är mycket pengar och vi har
ett stort ansvar att leva upp till våra egna och
andras krav på en sund och rättvis verksamhet. Men eftersom stödet legat still i fem år
begärde vi i år en ökning med 300 miljoner.
I den totala statsbudgeten är de pengarna en
liten investering jämfört med vad de kan ge.
Exempelvis visar en studie att den organiserade idrotten i Danmark, ett land med lite
drygt hälften så stor befolkning som Sverige, ger en hälsoekonomisk vinst på mer
än fyra miljarder kronor bara genom att
förebygga olika sjukdomar. Lägg till det alla
sociala vinster.
När politiker nu sätter sig ner i budgetförhandlingar, både för riket och i landets
alla kommuner är idrottsrörelsens önskan
och budskap tydligt: Stirra er inte blinda på
enstaka budgetposter utan tänk samhällsekonomiskt långsiktigt. I en sådan kalkyl är
idrotten en pluspost. En
investering i ett starkare
Sverige.
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