
     

Stockholm den 20 december 2013 

 

 

 

Samarbetsavtal 
 

 

 

Det svenska samhället vilar på en gemensam värdegrund som har byggts upp under lång tid 

genom öppenhet, solidaritet, frihet och jämställdhet. Idén om människors lika värde är både 

tidlös och gränslös liksom respekten för olikheter och allas integritet. Det är värderingar vi 

vill utgå ifrån och dela med människor och företag runt om i världen. 

 

Vi är stolta över att vara en del av de folk- och idrottsrörelser som ger vuxna, barn och 

ungdomar möjlighet och motivation att växa och förverkliga drömmar genom att delta aktivt i 

vårt rika föreningsliv i Sverige.  

 

Att arrangera ett vinter-OS ger oss ett unikt tillfälle att bjuda in världen till Sverige.  Och det 

ger också möjlighet till långsiktiga och hållbara investeringar för många företag, branscher 

och sektorer. 

 

Landsorganisationen i Sverige (LO) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) vill genom 

detta samarbetsavtal lyfta fram och i praktisk handling visa att vi delar de värderingar och 

spelregler som vi tycker ska gälla i samhället och på arbetsmarknaden.  

 

Vi är överens om att mänskliga rättigheter ska vara en ledstjärna och inspiration för alla som 

är involverade i de olympiska spelen. Och vi vill att ett OS i Sverige ska bli ett vägledande 

exempel på hur ett stort evenemang kan byggas upp i alla delar baserat på de värderingarna.  

 

Vi är eniga om att ansvarsfulla företag baserar sin verksamhet på principer om hänsyn till 

människa och miljö och på en vilja att bidra till en hållbar utveckling. De internationellt 

beslutade principerna, ILO:s konventioner och deklaration om multinationella företag och 

social politik, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s ramverk för företag och 

mänskliga rättigheter, är grundläggande och självklara att följa vid ett Olympiskt spel som 

uppskattas och följs av miljarder människor runt om i världen.  

 

Med mänskliga och fackliga rättigheter som ledstjärna är vi övertygade om att OS i 

Stockholm kommer att bli en minnesvärd och historisk upplevelse för olympier, åskådare, 

volontärer, företag och sponsorer.  

 

LO och SOK är eniga om att följande värderingar och principer ska vara vägledande för ett 

OS i Stockholm 2022:  

 

 Att uppbyggnaden och genomförandet av OS i Stockholm  görs på ett sätt som är 

långsiktigt hållbart ur klimat- och miljösynpunkt samt ekonomiskt, socialt och etiskt. 

 

 Att SOK aktivt verkar för att den internationella olympiska rörelsen, som delar dessa 

principer, prioriterar dem och gör dem till ledstjärnor i hela sin verksamhet   



 

 Att internationellt antagna beslut, såsom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 

generellt och i arbetslivet samt ILO:s åtta kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag ska respekteras och vara vägledande för alla som är engagerade 

i förberedelser och genomförande av ett OS i Stockholm 2022 

 

 Att verka för att företag som producerar anläggningar, utrustning, kläder och 

tillhandahåller tjänster för de olympiska spelen i Stockholm ska följa ovanstående 

principer i sin verksamhet och i samband med det verka för att globala ramavtal 

tecknas mellan internationella företag och globala fackliga organisationer i syfte att 

säkra bra villkor för arbetstagare genom hela produktionskedjan Att alla företag och 

leverantörer av varor och tjänster ska följa svenska kollektivavtal för sina anställda när 

arbete utförs i Sverige.  

 

Med ovanstående är vi överens om att: 

 

 vi genom detta avtal lägger grunden för vårt samarbete inför olympiska spel i 

Stockholm  

 

 säkerställa samarbetsavtalets principer genom att LO representeras i både 

organisationskommittén/ledningen för arbetet med ansökan om OS i Stockholm, samt 

i hållbarhetskommitté och relevanta arbetsgrupper och kommittéer under arbetets gång     

 

Vi ser fram mot att arbeta tillsammans mot ett OS som kommer att kännetecknas av glädje, 

respekt, tolerans, gemenskap och värme, av spännande tävlingar och fantastiska prestationer.  

 

De Olympiska Spelen i Sverige ska kommas ihåg som de spel som kännetecknades av respekt 

för mänskliga och fackliga rättigheter, ordning och reda på arbetsmarknaden, hållbarhet och 

bra villkor på arbetsplatserna.    

 

 

 

 

Sveriges Olympiska Kommitté  Landsorganisationen i Sverige 

 

 

 

Stefan Lindeberg   Karl–Petter Thorwaldsson 

Ordförande    Ordförande 


