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Oslo, 11. juni 2018  

 

Arrangør VM i fotball 2026 
 
Vi viser til deres brev av 05. juni 2018 knyttet til Marokkos kandidatur som 
potensiell arrangør av VM i fotball i 2026. 
 
Norges Fotballforbund har sammen med noen av våre nordiske 
søsterorganisasjoner i løpet av de siste 2 år markert en tydelig holdning ovenfor 
FIFA i spørsmål knyttet til menneskerettigheter og arbeidsmiljøforhold. Dette er 
tatt opp med FIFA i forbindelse med det kommende mesterskapet i Russland samt 
Qatar i 2022 hvor det har framkommet kritikkverdige forhold. I denne forbindelse 
har vi også pekt på at det er viktig at FIFA ’s evaluering av kandidater omfatter en 
reell og transparent vurdering av menneskerettighetsspørsmål. 
 
I politiske spørsmål følger Norges Fotballforbund det som er norske offisielle 
standpunkter gjennom et samarbeid med Utenriksdepartementet. Dette forhindrer 
oss ikke i å engasjere oss i menneskerettsspørsmål og arbeidsmiljøspørsmål. 
 
De to kandidatene til VM i 2026 har fått presentere seg i et fellesmøte sammen 
med våre nordiske søsterorganisasjoner.  Dette ga oss mulighet til å få utdypet 
spørsmål relatert til nordiske verdier med basis i de erfaringer knyttet til tildelingen 
av VM til Russland og Qatar. 
 
Norges Fotballforbund har ikke endelig besluttet for hvilken kandidat vi kommer til 
å stemme for på kommende FIFA-kongress. Vi ønsker å samle mest mulig 
informasjon opp mot avgjørelsen. I dagene forut for kongressen skal det avholdes 
møter både med UEFA og de nordiske land for å utveksle informasjon. 
 
Vi kan forsikre dere om at ved beslutning om hvilken kandidat vi vil stemme for, vil 
hensynet til menneskerettighetsvurderinger veie tungt for oss. 
 
Vi håper dette var klargjørende i forhold til problemstillingene reist i deres brev. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Fotballforbund 
 
 
Terje Svendsen (sign.) 
President 
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