MOTION nr 1
Avsändare: Medlemmarna Tryggve Pederby, Eskil Höglund och Oscar Engström
Styrelsens yttrande över förslaget bojkott av VM i Qatar
Motionärernas bakgrund: Vi närmar oss ett världsmästerskap som det svenska herrlandslaget har
möjlighet att kvala sig till. Mästerskap ska spelas i år spela i Qatar. Detta är ett mästerskap som
använder slavarbete för att bygga upp sina arenor. Det är ett mästerskap där tusentals arbetare har
dött för att Qatar ska visa upp sin rikedom. Detta är ett mästerskap som ska spelas i ett land som
ständigt bryter mot mänskliga rättigheter. Som en medlem i Svenska fotbollsförbundet bör Sirius
göra allt för att det svenska landslaget inte ska stötta eller delta i ett VM i Qatar. Vi kan inte tillåta att
denna brutala regim använder fotbollen som ett propaganda-verktyg.
Motionärernas förslag: Att årsmötet beslutar att IK Sirius Fotboll verkar för att SvFF ska bojkotta
fotbolls-VM i Qatar genom de kanaler som föreningar har möjligheter att påverka.
Styrelsen föreslår:
Att årsmötet avslår motionen
Styrelsens utlåtande:
IK Sirius FK möjlighet att påverka denna typ av frågor är genom SEF. Vi har som medlem i SEF delat
och stöttat organisationens uppfattning i frågan. SEF finner det olämpligt att arrangera VM i länder
som Qatar. När FIFA trots protester väljer att genomföra VM i Qatar har SEFs förhållningssätt
övergått till att, genom SvFF, påverka FIFA att sätta press på värdnationen att motverka de orättvisor
som finns i landet. Detta för att kunna göra någon skillnad när det nu med väldigt stor sannolikhet
blir ett VM i Qatar. Sammanfattningsvis stödjer IK Sirius FK alla initiativ som SEF och SvFF tar för att
förbättra situationen för arbetare i Qatar. Just nu är inte bojkott på SEF eller SvFFs agenda. Därför
föreslår styrelsen att avslå denna motion.
IK Sirius är medlem I SEF och har jämte andra klubbar tagit ställning mot VM I Qatar. Skulle frågan
aktualiseras igen genom SEF så vidmakthåller vi samma ståndpunkt som tidigare.

