“Må bästa lag vinna!” – ett seminarium om oegentligheter i sporten.
Sport omsätter årligen, på global nivå, mer är 145 miljarder dollar. En tredjedel av Sveriges
befolkning är medlemmar i en idrottsförening. Sport ges stor uppmärksamhet i media och
engagerar allmänheten. Idrottsrörelsen ses som en positiv samhällskraft och förknippas ofta
med värden som integritet, laganda och ”fair play”.
Men, stora summor frestar till brott när insyn, transparens och oberoende kontroll saknas. I
media dyker det upp nya rubriker: misstankar om läggmatcher, mutor och oegentligheter. Inte
enbart på den internationella arenan, men även på lokal nivå inom exempelvis fotboll, basket,
friidrott och tennis.
“Sport is a symbol of fair play around the world, and often provides a release from daily hardships
for many, whether it is taking part in or supporting a local team. If trust in sport is lost and people
can no longer believe what they are seeing on the field of play or hearing from those in charge, then
public trust in any institution may be irreparably undermined.”
Cobus de Swardt, Managing Director, Transparency International
--Välkommen till ett seminarium som belyser de positiva initiativ som har tagits inom sporten
men som även identifierar nödvändiga ytterligare åtgärder samt lyfter frågan om behovet av en
stärkt lagstiftning.
Vid seminariet lanserar och presenterar vi Transparency Internationals kommande ”Global
Corruption Report Sport” – en omfattande analys över korruptionsrisker inom sporten.
Medverkar gör även:
-

Daniel Vesterhav och Erik Nilsson, Brottsförebyggande Rådet (Brå) som presenterar sin
rapport ”Matchfixning: Manipulation av matcher och spelmarknad” (2015)

-

Ann Sofi Thelin, Ordf. Disciplinnämnden, Svenska Basketbollförbundet
Krister Malmsten, Bitr. Generalsekreterare/Integrity Officer, Svenska Fotbollförbundet
Hans-Jörgen Hanström, kammaråklagare vid Riksenheten mot korruption,
Åklagarmyndigheten

Ytterligare namn kan tillkomma.
Mia Falk, Forensic Specialist vid KPMG, modererar seminariet.
Tid:
Plats:
OSA:

9 mars 2016 kl. 17-20, inkl. kaffepaus
Stockholm Stadsmission, Stortorget 3, Gamla Stan, Stockholm (Riddarsalen, 2 tr.)
senast 2 mars 2016 till info@transparency-se.org

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. Sprid gärna inbjudan.
Platserna är begränsade så anmäl dig i god tid!

Varmt välkomna!

Transparency International (TI) Sverige är den svenska avdelningen
av det globala nätverket Transparency International.
TI Sverige är en ideell organisation som arbetar mot korruption och
för en ökad transparens - såväl i offentligt som privat sektor.
Läs mer på www.transparency-se.org

