
Fotboll är också politik 
 
 

*SILC SCORE är en ranking skapad av en sammanvägning av ländernas FIFA-ranking (hur bra de anses vara på 
fotboll) och olika mått på demokratisk utveckling så som civilsamhälle, jämställdhet, fria val och rättsstat. 
Positiv tendens premieras. SILC SCORE ger vägledning till vilka du bör hålla på i fotbolls-VM med rent samvete 
framför TV:n. Hög SILC SCORE= nederlagstippat lag med positiv demokratisk utveckling.  

 

14 juni: Ryssland – Saudiarabien 

Ryssland:  
Ryssland är inte främst känt för sin fotbollskultur. Sedan målvaktsgiganten Lev Jasjins dagar och Sovjets succé i 

Europamästerskapen 1960 har det också varit snålt med framgång. Efter flera utländska tränarnamn under 00- 

och 10-talet går nu laget igenom en ryssifieringsfas och förbundskapten Stanislav Tjertjesovs lag består 

huvudsakligen av spelare från den inhemska ligan. Inför VM-premiären har nu ryssarna siktet inställt på att visa 

världen det nya Rysslands storhet, precis som de gamla europamästarna lyckades med för snart 70 år sedan. Inte 

minst när det nu sker inför exalterade hemmafans och en leende president Putin på VIP-läktaren, omgiven av 

kändisar och världsledare. Och vem vill inte unna hemmanationen en framgång? Den politiska utvecklingen i 

Putins Ryssland har varit nedslående ur fler än ett hänseende och landet blir allt tydligare en fullfjädrad diktatur 

i modern tappning. Val förfalskas regelmässigt och såväl oppositionskandidater, parlamentariker och 

rättsapparat utgör till stor del ett skådespel som skall likna en demokrati. Annekteringen av Krim och den 

destruktiva roll man spelar i internationella konflikter som i Ukraina och Syrien är ett konstant hot mot 

världsfreden. I Ryssland ökar den orthodoxa kyrkans inflytande, vilket förstärker en statsdriven ideologi av 

intolerans med ökande trakasserier av HBTQ-grupper och andra minoriteter som resultat. Den ryska ledningen 

är väl medvetna om potentialen i att stå som värd för världens största sportarrangemang. För Vladimir Putin är 

detta en chans, både för honom personligen och för Ryssland som revanscherande stormakt, att visa sin styrka 

och få internationell cred. Ryssland är sämst rankade av samtliga VM-lag, har inte vunnit en match sedan i 

oktober och borde på de meriterna få många TV-tittares sympatier. Med tanke på att landet också ligger i botten 

av de deltagande nationerna i rankings över liberal demokrati och förtryck av civilsamhället, så finns dock 

anledningar att hoppas på ett fiasko för de rödklädda med Dzagoev, Kokorin och Akinfejev i spetsen.  

Saudiarabien: 
De gröna falkarna gör sitt första VM sedan 2006 och knep sin plats i slutspelen genom att sluta före Australien i 

sin grupp. För 12 år sedan hette stjärnan Sami Al Jaber och nu krävs att en ny målskytt kliver fram om det saudiska 

folket skall få något att fira. Laget är efter näst sämst rankat i VM och borde därför även de utgöra en ultimat 

underdog om de börjar få spelet att stämma. Tyvärr är man dock också sämst rankat av alla i turneringen när det 

som bedöms är förtryck av civilsamhället, mått av liberal demokrati eller jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Inga representanter på någon nivå väljs demokratiskt och hundratals människor avrättas varje år, ofta dömda för 

andra brott än mord och sällan beviljade juridiskt försvar. Vissa positiva tecken har kunnat skönjas. Kring dagarna 

för VM-premiären så avskaffas den mest kända symbolen för landets kvinnoförtryck och kvinnor tillåts återigen 

köra bil. Med tanke på den potentiella hype som en succé i VM skulle innebära, så bör också nämnas att en annan 

milstolpe nåddes i januari, då kvinnor för första gången släpptes in på fotbollsarenor som åskådare. Bägge 

reformerna sägs vara exempel på hur kronprins Mohamed Bin Salman önskar modernisera landet. På SILC kan vi 

inget annat än hoppas att denna utveckling fortsätter, men som situationen ser ut i juni 2018 är Saudiarabien 

fortfarande VM-ländernas slagpåse i demokratiracet.  

SILC SCORE straffar Ryssland, framför allt för sitt ökade förtryck av civilsamhället medan Saudiarabien räddas av 

att det knappt kan bli värre. Matchen sänds på: SVT 1 eller P4 Radiosporten kl 17:00.  

 
Saudiarabien 
Huvudstad: Riyadh 
Befolkning: 31 700 000 

Ryssland 
Huvudstad: Moskva 
Befolkning: 144 300 000 


