Svar på skriftligt spörsmål SSS 327/2018 rd

Svar på skriftligt spörsmål om förbättring av jämställdhet inom idrotten
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 327/2018 rd undertecknat av riksdagsledamot Satu Taavitsainen /sd:
Varför ska grenförbundet och de tävlande ensamma stå för kostnaderna för VM-tävlingarna i ridsport,
anser ministern att det är riktigt att en tävlande som representerar Finland i VM-tävlingar
är tvungen att betala 10 000 euro för sitt deltagande,
hur ämnar ministern säkerställa en jämlik behandling av kvinnor och män då det gäller
kostnaderna för deltagande i stortävlingar,
ämnar ministern uppdatera kriterierna för statsunderstöd så att de främjar jämställdhet
mellan idrottarna,
vad avser ministern göra för att i Finland på ett likvärdigt sätt främja motion och tävlingsidrott i olika grenar för flickor och pojkar (damer och herrar) och
vad avser ministern göra för att främja en mer jämlik mediasynlighet för idrottsgrenar som
är populära bland kvinnor och män?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Utgångspunkterna för uppfyllelsen av idrottslagens (390/2015) mål är jämlikhet, likvärdighet, gemenskap, kulturell mångfald, sunda levnadsvanor och respekt för miljön samt
en hållbar utveckling. Målet med lagen är att främja olika befolkningsgruppers möjlighet att röra på sig och utöva motion och idrott, samt att minska ojämlikhet inom motion
och idrott. (2 §). I enlighet med idrottslagen (10 §, 12 §) beaktas hur väl organisationer,
vars ändamål är att främja idrott, främjar jämlikhet och likvärdighet då deras rätt till
statsbidrag samt statsbidragets storlek prövas.
Undervisnings- och kulturministeriet har förutsatt jämlikhets- och likvärdighetsplaner
av idrottsfrämjande organisationer som får statsbidrag. I sin prövning av statsbidragets
storlek 2017 och 2018 har ministeriet beaktat dessa planer med speciell betoning på
jämlikhets- och likvärdighetsplanernas kvalitet. Även Finlands Ryttarförbund rf har i
samband med sin ansökan lämnat en jämlikhets- och likvärdighetsplan. I fortsättningen
utvärderar ministeriet planernas genomförande och förankring i verksamheten. Utvärderingens resultat påverkar prövningen av statsbidragets belopp.

Svar på skriftligt spörsmål SSS 327/2018 rd

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen verksamhetsbidrag till cirka 70
nationella grenförbund. De statsbidrag som beviljas till idrottsfrämjande organisationer
täcker i medeltal cirka 23 procent av helhetskostnaderna för grenförbundens verksamhet. Nästan alla nationella grenförbund strävar efter att på olika sätt koordinera och
stöda den nationella, samt för landslagen den internationella, tävlingsverksamheten
inom sin egen gren. Skillnaderna mellan den internationella tävlingsverksamheten inom
olika grenar är avsevärda. Hur grenförbunden organiserar sin landslagsverksamhet eller
finansierar kostnaderna för deltagande i stortävlingar är deras interna angelägenhet.
Undervisnings- och kulturministeriet kan inte lägga sig i frågor som berör beslutsfattandet inom en enskild organisation eller ett enskilt grenförbund, till exempel planering,
genomförande eller finansiering av verksamheten, ordnande av tävlingsverksamhet eller
laguttagning inför stortävlingar. I enlighet med föreningsautonomin har en förening rätt
att själv besluta om sina regler och förfaringssätt (föreningslagen (503/1989) 4 kap).
Toppidrottsenheten inom Finlands Olympiska Kommitté leder toppidrottsnätverket och
ansvarar tillsammans med bland annat grenförbunden och toppidrottsnätverket för utvecklingen av verksamhetssätt inom den finländska idrotten, styrningen av ekonomiska
medel och kunskapsresurser för nätverkets bruk, de utvalda idrottarnas, lagens och grenarnas stödsystem och -funktioner för toppidrottens effektivering, samt anknytande beslut inom ramen för sin egen budget. I egenskap av ledare för den finländska toppidrotten
är Finlands olympiska kommitté skyldig att bevaka att dess medlemsförbund utvecklar
toppidrotten på ett jämlikt och likvärdigt sätt.
Undervisnings- och kulturministeriet tar även fram data och stöder forskningen inom idrottens område för att kunna förbättra jämlikheten och likvärdigheten på ett effektivt
sätt. I UKM:s publikationsserie utkom till exempel i år den senaste forskningsöversikten
om jämställdheten mellan könen inom idrottens område (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160521/OKM_6_2018.pdf). UKM instruerar även
dataleverantörerna att ta fram könsspecifika uppgifter ur all datainsamling och forskning
som berör människor och olika former av verksamhet.
Jämlikhet- och likvärdighetssektionen vid Undervisnings- och kulturministeriets expertorgan Statens idrottsråd behandlar frågor i anknytning till jämställdhet och ger vid behov utlåtanden i dem. Utvärdering av idrottspolitiken, inklusive jämställdhetsfrågor, är
även en lagstadgad uppgift för Statens idrottsråd. Delegationen för idrottsetiska frågor
som har tillsatts av Undervisnings- och kulturministeriet fungerar som ett samordningsoch samarbetsorgan för olika förvaltningsområden och aktörer inom idrotten, och dess
uppgift är att övervaka och utveckla den offentliga maktens och idrottsrörelsens samverkan i idrottsetiska frågor.
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Undervisnings- och kulturministeriet inriktar även åtgärder på jämställdhetsfrågor. Ministeriet stöder projekt som främjar jämställdheten, till exempel de projekt för kvinnliga
coacher och ledare, Valmentaa kuin nainen och Johtaa kuin nainen, som pågår som bäst.
Ministeriet följer aktivt upp och styr framskridandet av dessa projekt. Undervisningsoch kulturministeriet beviljar årligen Piikkarit-priset för främjande av jämställdhet mellan könen inom motion och idrott. Ministeriet har ordnat flera evenemang i anknytning
till jämställdhet inom motion och idrott. Ministeriet samarbetar aktivt med aktörer som
främjar jämställdhet.
Jämställdhetsaspekten beaktas i ministeriets riktlinjer för byggandet av idrottsanläggningar. Det är viktigt att damidrottens förutsättningar förbättras på lika villkor som herridrottens förutsättningar.
Undervisnings- och kulturministeriet främjar även aktivt jämställdheten inom motion
och idrott i idrottspolitikens olika internationella forum.
Ministeriet framhåller jämställdhetsperspektivet både i sin externa och interna kommunikation inom området. Ministeriet samarbetar med media för att främja jämställdheten
inom idrott. Piikkarit-huvudpriset för jämställdhetsgärningar inom idrott 2017 gick till
Yles åtgärdsplan för att förbättra jämställdheten inom idrottsjournalismen på dess egna
kanaler och i dess arbete. Ministeriet hoppas att Yles exempel uppmuntrar även andra
nationella medier att gå i en mer jämlik riktning.
Helsingfors 19.9.2018
Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho

