
 
 
 
 
 
 

 

HANDLINGSPLAN INTERNATIONELLT ARBETE 

FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 20190128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET | FEDERATION SUEDOISE D’ESCRIME 
Idrottens Hus, BOX 110 16 SE-100 61 Stockholm, Suède Tel: +46 (0)8 699 65 40 

BG: 124-7956 info@fencing.se | www.fencing.se 



2	

UTGÅNGSPUNKTER 

Riksidrottsförbundet lyfter fram följande riktlinjer för svensk idrotts 
internationella agerande. Dessa ska utgöra grunden för Svenska Fäktförbundets 
agerande inom internationella fora: 

• Svensk idrott ska följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s 
konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning;  

• Svensk idrotts utgångspunkt i det internationella arbetet är vår värdegrund 
(kapitel 1 RF:s stadgar). Det betyder att glädje och gemenskap, demokrati och 
delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel ska genomsyra det arbete 
svensk idrott gör internationellt;  

• Idrott är en internationell företeelse och RF:s utgångspunkt är att idrotten 
bidrar till ett stort utbyte mellan länder. Svensk idrott tror på den oberoende 
och självständiga idrotten som internationell mötesplats som skapar 
kontaktytor och är en brobyggare människor emellan;  

• RF har i uppgift att handha för svensk idrott gemensamma internationella 
angelägenheter. RF ska verka för samverkan mellan riksidrottsförbund, 
nationella olympiska kommittéer, paralympiska kommittéer samt 
internationella specialidrottsförbund. SOK har, i samråd med de olympiska 
specialförbunden, ansvar för planering, genomförande och uppföljning av 
svenskt deltagande i olympiska spel. SOK representerar även Sverige i den 
olympiska rörelsen och är medlem i Association of National Olympic 
Committees (ANOC) samt European Olympic Committees (EOC). 
Parasport/SPK har, i samråd med de paralympiska specialförbunden, ansvar 
för planering, genomförande och uppföljning av svenskt deltagande i 
paralympiska spel;  

• Svensk idrott ska alltid stå för ”good governance” vilket bland annat omfattar 
demokratiska processer, transparens och anti-korruption. Svensk idrott ska 
verka för att den internationella idrotten utvecklas av idrotten på dess egna 
villkor och på demokratiska grunder;  

• Svensk idrott ska verka för ett aktivt svensk internationellt utbyte och en stark 
svensk representation i internationella organisationer;  

• Svensk idrott fullföljer sina internationella åtaganden vad avser olympiska 
spel, världsmästerskap, europamästerskap och liknande tävlingar av 
internationell karaktär oavsett politiska system och oavsett om diplomatiska 
förbindelser med Sverige föreligger eller inte. Undantag ska göras för länder 
som är föremål för en bindande FN- eller EU-sanktion som är relevant för 
idrottsområdet;  

• RF uppmanar inte några, varken enskilda utövare eller förbund, till bojkott. 
Undantag ska göras för länder som är föremål för en bindande FN- eller EU- 
sanktion som är relevant för idrottsområdet. RF har då i uppgift att informera 
SF om så föreligger;  

• SF verkar för att de internationella specialidrottsförbunden i sina stadgar inför 
att de ska följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konvention om 
barns rättigheter och FN:s internationella konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. SF ska också verka för att de 
internationella specialidrottsförbunden ställer krav på arrangörsländer 
gällande ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbara evenemang. 
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Företrädare för svensk idrott bör i valet mellan arrangörsländer beakta 
ovanstående; 

• SF beslutar om deltagande vid internationella evenemang då säkerhetsrisk 
föreligger på grund av krigstillstånd, naturkatastrof eller dylikt; 

• Information och rekommendationer kan inhämtas från RF,som I samråd med 
utrikesdepartementet följer utvecklingen i varje enskilt fall. SF, som inhämtar 
RS:s mening i fråga om det internationella idrottsutbytet, är skyldigt att följa 
RS rekommendation. 

MÅL 

  Målen med Svenska Fäktförbundets internationella verksamhet är: 

• Att bevaka svensk fäktnings intressen i det internationella samarbetet 
• Att OS kvalificeringen individuellt respektive i lag sker oberoende av varandra 
• Att bidra till och påverka den internationella utvecklingen av fäktsporten för 

att säkra idrottens överlevnad och välmående 
• Att inhämta information och kunskaper samt knyta kontakter som är till nytta 

för svensk fäktning 
• Att sträva efter fördjupat samarbete organisatoriskt och sportsligt med 

geografiskt näraliggande länder. 
• Att bilda Kommitté för Internationell Engagemang 

 
 

STRATEGI FÖR ATT NÅ DE MÅLEN FÖR DEN INTERNATIONELLA 
VERKSAMHETEN SKA SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET VERKA FÖR: 

 
• Att fördjupa det nordiska samarbetet organisatoriskt och sportsligt genom 

Nordiska Fäktunionen men också genom bilaterala samarbeten. 
• Att skapa nära samarbete och samarbetsavtal med nyckelförbund och förstärka de 

band som finns bland medlemmarna inom NFU (Nordisk Fäktunion) samt hitta 
gemensamma frågor som vi vill driva inom FIE och EFC 

• Aktivt arbeta och påverka  för ”Good Governance” inom Internationella 
Fäktförbundet och Europeiska Fäktkonfederationen. 

• Att tre till fyra svenskar, av vilka minst en är kvinna, ständigt har 
förtroendeuppdrag inom Internationella Fäktförbundet och Europeiska 
Fäktkonfederationen. 

• Hög svensk närvaro på internationella kongresser, utbildningar och andra 
mötesplatser där kontakter kan knytas och information inhämtas. 

• Frågan om Svenska Fäktförbundet ska ansöka om arrangemang av tävlingar, 
mästerskap, kongresser med mera bör ständigt hållas aktuell. 
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Aktiviteter  
Viktiga löpande aktiviteter att delta i och planera för är: 

• Nordiska Fäktunionens konferens (årlig) 
• Internationella Fäktförbundets kongress (årlig) 
• Europeiska Fäktkonfederationens kongress (årlig) 
• Deltagande vid internationella konferenser, workshops av intresse och vikt, 

speciell vid samarbetsavtal med andra förbund 
• Nationella utbildningar och konferenser ordnade av Riksidrottsförbundet 
• Svenska FIE- och EFC-tävlingar där representanter från internationella förbund 

besöker Sverige (årliga). 
• Att presentera svenska kandidater med möjlighet att bli valda till 

exekutivkommittéerna i Internationella Fäktförbundet och Europeiska 
Fäktkonfederationen. 
 

ORGANISATION 

 

• Den ansvarige för internationella engagemang ska organisera de personer som är 
aktiva i svensk fäktnings internationella verksamhet så att målsättningarna 
uppfylls på bästa sätt. 

 


