Fotboll är också politik
16 juni: Kroatien-Nigeria
Kroatien:
Redan i det unga landets gryningsår nådde man stora framgångar vilket kulminerade med VM-bronset i Frankrike
1998. Sedan dess är man ett respekterat fotbollsland som alltid är att räkna med när det vankas mästerskap.
Årets upplaga är inget undantag. Mittfältet med Brozovic, Rakitic, Modric, Perisic och Kovacic hör till världens
absolut bästa. Allt är dock inte bara guld och gröna skogar på Västra Balkan och kroatisk fotboll reflekterar på
många sätt landet i stort. Kroatiska fotbollsförbundets (lett av 1998 års VM-skyttekung Davor Suker) nära
sammanblandning med Zdravko Mamic, den korrupte förre ordföranden i huvudstadslaget Dinamo Zagreb, har
genererat stora protester, inte minst under EM-matchen mot Turkiet 2016 som fick avbrytas. Andra skandaler
har innehållit den brunare sortens nationalism, supportrar men även spelare har flertalet gånger demonstrerat
olika budskap som refererat till landets fascistiska förflutna. Kroatien brottas fortfarande mot den intoleranta
nationalism som utmynnade i kriget på 90-talet och den serbiska minoriteten är utsatt för hatkampanjer och
diskriminering. Korruptionen går också långt utanför fotbollen och har en förlamande effekt där långa invecklade
rättsprocesser försvagar tilltron på demokratin.
EU-medlemsskapet 2013 har potential att utgöra en konstruktiv kraft, men effektivare påtryckningsmedel skulle
behövas för länder som Kroatien. Att ställa krav är liberalt – Kroatien har mer att bevisa och i den här matchen
väljer vi att hålla tummarna för en grönvit skräll.

Nigeria:
Nigeria är med sin befolkning på knappt 190 miljoner och det stora fotbollsintresset en stormakt i Afrika också i
dessa sammanhang. Trots detta så har man inte riktigt fått det att stämma i VM-sammanhang. Triumfen i
gruppspelet i Frankrike -98 då Spanien besegrades med 3-2 pratas det fortfarande om och även om man 2014
återigen vann en match och avancerade till åttondelsfinal så trånar man efter en prestation som ger eko över
världen. Inför årets VM var man det första afrikanska landet som kvalificerade sig efter att Arsenalynglingen Alex
Iwobi sänkt Zambia, så kanske kommer succén i Ryssland? Nigerias demokratisering har med sin enorma
befolkning, koloniala historia, etniska sammansättning och geografiska läge enorma utmaningar. Den historiskt
vanskötta oljeekonomin brottas fortfarande med korruption, diskrimineringen mot kvinnor och HBTQ-grupper
är utbredd och miljontals människor i norra Nigeria lider av svält och utsatthet i förskingringen på grund av
konflikten med Boko Haram. Det går dock inte undervärdera betydelsen av Nigerias positiva demokratiska
utveckling som regionalt föredöme, vilket manifesterades av det lugna maktskiftet 2015 efter Muhammadu
Buharis seger i presidentvalet. Han har också nått viss framgång både i kampen mot islamismen i norr och mot
korruptionen.
Nigeria har lång väg kvar till att mänskliga rättigheter respekteras på ett sätt som är acceptabelt men hos SILC
vill vi ändå uppmärksamma den positiva utvecklingen till ett fungerande flerpartisystem. 2-0 till Nigeria!
Matchen sänds på: TV4 eller P4 Radiosporten kl 21:00.

Kroatien

Nigeria

Huvudstad: Zagreb
Befolkning: 4 170 000

Huvudstad: Abuja
Befolkning: 186 000 000

*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.

