Dohan kuumuudessa käydyt yleisurheilun maailmanmestaruuskisat ovat aktivoineet
vilkkaan keskustelun urheilun ja politiikan suhteesta. Qatarin kisaisännyyttä on kritisoitu
erityisesti maan huonon ihmisoikeustilanteen takia.
Monien mielestä urheilusta ja yhteiskunnallisista asioista ei pitäisi puhua samassa
yhteydessä ylipäätään. Urheilu halutaan nähdä fyysisenä ja psyykkisenä kilvoitteluna
ilman ideologisia intohimoja. Toisille suurten kisojen järjestäminen näyttäytyy puolestaan
ensisijaisesti kisaisännän mahdollisuutena loistaa kansainvälisesti.
Kun vastuu kisajärjestelyistä annetaan ihmisoikeusloukkauksista tunnetulle valtiolle,
urheilijoiden tilanne on vaikea. Huippu-urheilijalla on oma kehityskaarensa, eikä kukaan
pysy maailman parhaimmistossa vuodesta toiseen. Kisoihin mennään silloin, kun sinne
kovien karsintojen kautta päästään. Huipulle eteneminen vaatii uhrauksia, joita
ulkopuoliset voivat lähinnä vain arvailla.
Harvalla meistä on kanttia vaatia urheilijoita boikotoimaan kisoja oman uransa
kustannuksella. Yksittäisillä aktiiviurheilijoilla ei ole sananvaltaa kisapaikkojen valinnassa.
Olisikin täysin kohtuutonta asettaa heidät vastuuseen muiden huonoista päätöksistä.
Suurten kansainvälisten urheilukisojen järjestäminen on jokaiselle valtiolle unelmaprojekti.
Kisaisäntä saa mahdollisuuden esitellä maansa kiinnostavaa arkkitehtuuria,
kisajärjestelyjensä toimivuutta ja kulttuurinsa positiivisia puolia. Kansainvälinen huomio
kiinnittyy toki yleensä myös seikkoihin, joista valtio mieluusti vaikenisi.
Kaiken kaikkiaan lopputulema on mahdollisesta kritiikistä huolimatta selvä: kisäisännyys
vahvistaa valtion kansainvälistä asemaa.
Ymmärrän erinomaisesti toiveen säilyttää urheilun puhtaasti urheiluna. Maailma ei
kuitenkaan toimi niin. Kansainvälinen yleisurheiluliitto, kansainvälinen olympiakomitea ja
kansainvälinen jalkapalloliitto käyttävät taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja eettisesti
merkityksellistä valtaa tehdessään päätöksiä kisapaikoista. Tästä syystä ihmisoikeuksien
parissa työtään tekevien on täysin oikeutettua kysellä perusteluja, kun Qatarin kaltainen
valtio saa hoidettavakseen suurkisoja.
Kansainvälisten liittojen vastuuta ei voi tässä yhteydessä korostaa liikaa. Niiden
säännöistä löytyy itse asiassa jo tälläkin hetkellä aihioita eettisesti kestäviin ratkaisuihin.
Päätöksentekoa on siten täysin mahdollista kehittää sosiaalisesti vastuulliseen suuntaan.
Se olisi sitä paitsi viisasta tehdä ennen kuin seuraavan sukupolven penkkiurheilijat
asettavat liitot pakon eteen. Nuoret eivät nimittäin enää välttämättä katsele nykymenoa
läpi sormien.
Kyse ei ole pelkästään suurten kisojen järjestämisestä, vaan ylipäätään urheilun
uskottavuudesta positiivisena voimavarana yhteiskunnassa. Urheilu on kansainvälinen
liike, joka kykenee halutessaan saamaan aikaan paljon hyvää. Lukuisat eri lajiliitot eri
tasoilla ympäri maailmaa tekevät päivittäin uskomattoman tärkeää työtä esimerkiksi
syrjinnän ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Urheilun yhdistävä voima on ainutlaatuinen.
Urheilun hienoimmat hetket ovat niitä, joissa ihminen ylittää itsensä ja saavuttaa jotain,
mikä tuntui aiemmin täysin mahdottomalta. Vähempää ei voi vaatia kansainvälisiltä
liitoiltakaan. Kannustetaan siis liitot siirtymään rohkeasti kohti eettisesti kestävämpiä
päätöksiä.

