
De Olympiska spelen är en anrik, internationell tävling som härstammar ifrån antikens 
Grekland. Idag är spelen uppdelade i sommar och vin§ter OS och olika länder turas om att 
anordna spelen var fjärde år. Olympiska spelen ska representera gemenskap men ibland 
händer det att länder tackar nej till att vara med av politiska eller ekonomiska anledningar.

Ett känt exempel är olympiska sommarspelen i Moskva 1980. Den blev bojkottad av 
många västländer så som USA, Storbritannien, Västtyskland, Canada m.m. Totalt var det 
65 nationer som inte deltog trots en inbjudan. Anledningen var att Sovjetunionen hade 
invaderat Afghanistan julen 1979. USAs president Jimmy Carter skickade den 28 januari 
1980 ett ultimatum till Sovjet. Om de inte drog tillbaka sina styrkor så skulle USA bojkotta 
deras Olympiska spel. De menade att en bojkott skulle bli en effektiv symbolisk protest 
eftersom de skulle visas för det sovjetiska folket. 

En annan anledning var att Sovjet hade ockuperat Baltikum under andra världskriget. Till 
skillnad från t.ex. Sverige så hade USA aldrig erkänt detta och tyckte därför att det var 
mycket opassande att grenen segling skulle utgå ifrån Estlands huvudstad Tallin. Det var 
faktiskt också så att det skedde nästan exakt på dagen 40 år efter det att Sovjetunionen 
hade tagit makten i Estland. Seglingarna blev det mest bojkottade evenemanget under 
OS, endast 23 länder deltog mot normal 35-40 länder. Det fanns också vissa länder som 
deltog med idrottsmän som fick bli representerade av den olympiska flaggan vid 
invigningsceremonin och av den olympiska hymnen om de vann någon medalj.

Här kan man se en bild på vilka länder som bojkottade os 1980 respektive 1984.

Detta ledde då till att Sovjetunionen och många kommunist 
vänliga länder valde 4 år senare att bojkotta OS i Los 
Angeles 1984. Den officiella orsaken var att Sovjet 
anklagade den olympiska kommittén för att inte kunna 
ansvara för säkerheten för de Sovjetiska deltagarna men 
folk förstod att det egentligen handlade om hämnd för 
västvärldens agerande vid bojkotten vid Moskva-OS 1980.
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