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Frågor och svar
om Den olympiska rörelsen
Vilka ingår i den olympiska rörelsen?
Det är massor av människor som arbetar med OS-frågor på ett eller annat sätt
runt om i världen. De flesta jobbar på något av dessa ställen:


IOK (Internationella olympiska kommittén)



Internationella specialidrottsförbunden (idrotterna)



Nationella olympiska kommittéer (länderna)

Utöver dessa tre grupper omfattar den olympiska rörelsen även
Organisationskommitteerna för kommande olympiska spel, de nationella
idrottsförbunden, klubbar och personer som hör till de internationella
förbunden och de nationella olympiska kommitteerna, speciellt de aktiva vars
intresse till stor del styr rörelsens agerande samt även domare, tränare och
andra idrottsliga ledare eller tekniker. Rörelsen inkluderar även andra
organisationer och institutioner som är erkända av IOK.

Vad gör IOK?
Internationella Olympiska Kommittén, IOK, grundades 1894 i Paris av Pierre
de Coubertin. IOK samordnar och organiserar den olympiska rörelsen vars mål
är att bidra till att bygga en fridfull och bättre värld genom att utbilda
ungdomar genom idrott som utövas enligt de olympiska värderingarna om
respekt, vänskap och strävan efter utveckling.
IOK har nu över 100 medlemmar som representerar Nationella olympiska
kommittéer (till exempel Sveriges olympiska kommitté) från hela världen. IOK
säkerställer att OS blir av genom att övervaka planeringsarbetet som görs av en
lokal arrangörsgrupp. IOK är också engagerad i olika idrottsaktiviteter runt om
för att verka mot det mål som finns för hela den olympiska rörelsen.
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Vad gör de internationella förbunden?
Varje idrott på OS-programmet har ett internationellt idrottsförbund som
administrerar idrotten på världsnivå. De organiserar tävlingar, bestämmer
över idrottens tävlingsregler och ansvarar för domare och alla tekniska detaljer
runt tävlingarna. De samarbetar mycket med IOK och ser till så att det finns
domare och annan tävlingspersonal under OS-tävlingarna.

Vad gör SOK?
För att ett land ska kunna delta i OS så måste landet ha en nationell olympisk
kommitté som ansvarar för truppen. Det står bestämt i IOK:s regelverk, den
Olympiska chartern. Sveriges olympiska kommitté (SOK) bildades 1913. SOK
är ansvarig för de olympiska frågorna i Sverige.
SOK:s främsta uppgift är att förbereda och leda det svenska deltagandet i OS.
Baserat på de grundläggande värdena i den olympiska rörelsen ska SOK arbeta
för att:


Skapa fler goda förebilder för unga



Inspirera fler att utvecklas genom och inom idrott



Skapa möjlighet att utvecklas inom idrott oavsett bakgrund, kön och
ekonomi



Sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan
efter utveckling

Vem arrangerar OS?
Varje OS arrangeras av en lokal arrangörsorganisation som bildas i den stad
där OS ska hållas. Den kallas Olympic Games Organising Committee (OCOG).
IOK övervakar planeringsarbetet och organisationen.

