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DAI's internationale arbejde har først og fremmest til formål at sikre medlemmerne mulighed for at
få nogle internationale oplevelser gennem sin sport.
Intentionerne er og har altid været, at det også skal gøres muligt for idrætsfolk, der ikke hører til
den absolutte top-elite, at få nogle internationale oplevelser.
DAI sender hvert år idrætsfolk til udlandet og modtager af og til idrætsudøvere fra udlandet her
hjemme. De primære aktiviteter kommer i stand via vore kontakter inden for det internationale
arbejder- og amatøridrætsforbund C.S.I.T.
DAI har ikke som andre specialforbund et egentligt landshold. Dette er forbeholdt de såkaldte rene
specialforbund som eksempelvis Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold Forbund.
I DAI opererer vi med betegnelsen "udvalgte hold", der på sin vis svarer til landsholdene.
DAI har historisk set haft et meget givtigt samarbejde med det tidligere DDR og Sovjetunionen.
Efter 2. Verdenskrig var vi det første idrætsforbund herhjemme, der indledte et samarbejde med
DDR, og vi har gennem mange år haft mange udvekslinger af idrætsfolk. De bilaterale aftaler med
hhv. DDR og Sovjetunionen fik en naturlig ende ved 'murens fald', hvorfor DAI's primære
samarbejdspartere nu er at finde inden for C.S.I.T.
DAI er medlem af C.S.I.T. (Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur). C.S.I.T. er
den officielle internationale tværidrætslige organisation.
Den er bygget på det socialdemokratiske idégrundlag omkring lighed og solidaritet i idrættens
verden.
C.S.I.T. er medlem af G.A.I.S.F., (der er de internationale specialforbunds sammenslutning) og er
desuden anerkendt af I.O.C., den internationale olympiske komité. C.S.I.T. har i dag 35
medlemsforbund fra 31 lande, og der kommer stadig flere medlemslande til. C.S.I.T. er en
verdensomspændende organisation.
I den internationale idrætsverden står C.S.I.T. for en understregning af og støtte til alle menneskers
ret til idrætslige aktiviteter uanset færdigheder, evner, nationalitet, alder, køn og sociale
omstændigheder. Idrætsudøvelsen er det vigtigste formål, men organisationerne i C.S.I.T. lægger
også meget vægt på sociale kontakter og kultur.
Den største begivenhed inden for C.S.I.T. er de såkaldte CSIT World Sports Games, der afholdes
hvert andet år med deltagelse af 3-5.000 personer. Her afholdes der mesterskaber i en lang række
idrætter samtidigt med, at der ex. foregår særlige aktiviteter for seniorer 55+.
Ud over mesterskaberne lægges der stor vægt på at stimulere den daglige motionsidræt. C.S.I.T.'s
afdeling for Sport for all skal i samarbejde med medlemsforbundene opmuntre og støtte
motionsaktiviteter på nationalt og internationalt plan.
C.S.I.T. blev grundlagt i 1913 i Gent, Belgien med det formål at sikre idrætslige rettigheder for
arbejdere og deres familier - især kvinder og børn. Organisationen blev i høj grad påvirket af
verdenskrigene og andre storpolitiske begivenheder i Europa. Før 2. verdenskrig organiserede
C.S.I.T. idrætsstævner for underprivilegerede borgere såsom alternative OL for arbejdere.
DAI har gennem de seneste mange år tillagt det stor betydning at have så tætte kontakter til C.S.I.T.
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som muligt. DAI har sekretærposten for tennis samt posten som næstformand og medlem af CSIT's
Bestyrelse (Executive Committee).
CSIT website
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