
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.  

 

17 juni: Tyskland - Mexico 

Tyskland:  
Världsmästarna har sedan övertidssegern mot Messis Argentina 2014 om möjligt förstärkt sitt världsherravälde 

ytterligare. Världsmästare som Kroos, Müller, Neuer och Hummels har förstärkts med nya stjärnor som Timo 

Werner, Julian Brandt och Goretzka som utmanar om en plats i startelvan. Den fantastiska återväxten 

markerades inte minst av att landet sommaren 2017 vann både U-21 EM och Confederations Cup (med B-laget!) 

inom några veckors tid och det faktum att Manchester City’s Leroy Sané lämnats hemma säger en del. Till 

Ryssland kommer man som en av favoriterna till att ta hem mästerskapet på nytt och försvara sin titel. På 

hemmaplan var Tyskland (precis som Sverige) målet för många av de asylsökande som under hösten 2015 tog sig 

till Europa och som kommit att prägla den politiska debatten. Bristen på bostäder, ökande andel hatbrott har 

debatterats och i valet 2017 tog sig invandringsfientliga AfD in i Bundestag som tredje största parti, samtidigt 

som stödet för Merkels kristdemokrater sjönk. Ur mer positiv bemärkelse tog sig också liberala FDP in med 10,7% 

av rösterna och förstärker därmed tillsammans med franska Macron en global trend av frihetslängtan som vi 

hoppas se mer av.  

Med Trump vid rodret i USA blir Tyskland en allt viktigare stormakt när det handlar om att stå upp för global 

öppenhet, samarbete och tolerans och ur den aspekten får Die Manschaft gärna gå långt även i år.  

Mexico: 
Landet som alltid går till slutspel – ett faktum som bådar illa för Sverige – men tråcklar de sig igenom gruppspelet 

även i år? Landet tog sig till VM genom en seger med 1-0 mot Panama i september och hoppas nu att landets 

bäste målskytt genom tiderna, Javier ”Chicharito” Hernandéz, kommer formtoppad till Ryssland om landet skall 

kunna rå på välorganiserade svenska försvar, tyska superstjärnor och kvicka koreaner. Träningsresultaten har 

varit blandade och förlust med 0-2 i genrepet mot Danmark skrämmer inte. Demokratiseringsprocessen har i 

Mexico det senaste decenniet kraftigt försvagats av det dödliga kriget mot narkotikan och de inflytelserika 

kartellerna som genom hot, våld och mutor tillskansat sig illegitim makt och tystat dem som försökt försvara det 

öppna samhället. Under 2017 nådde mordstatistiken rekordnivåer, inte minst journalister lever farligt och 

rapporter gör gällande att runt 10 journalister mördades i tjänsten under 2017. Rapporter har även kommit om 

att regeringen köpt mjukvara för att kunna övervaka aktivister och journalister vilket visar på allvarliga kopplingar 

mellan statskorruptionen och medias utsatthet. Just korruptionsanklagelser karakteriserar den pågående 

valrörelsen. De allmänna val som hålls den 1 juli, mitt under pågående VM, beskrivs av bedömmare som de 

kanske viktigaste i landets historia då över 3000 representanter från president ner till kommunal nivå skall väljas. 

Det beskrivs bli ett stort test för landets demokratiska kapacitet och valmyndigheten sägs vara under stor press. 

I kampen om presidentposten verkar just nu vänsterpopulisten Obrador ligga bra till. Obrador säger sig vilja slåss 

för högre arbetarlöner och mot korruption, men har samtidigt varit motståndare mot lagar för transparens och 

även gått hårt mot civilsamhället. Liberaler kan i valet hålla på socialliberala Partido Nueva Alianza. Återstår att 

se vilket Mexico vi har när finalen på Luznijkistadion blåsts av den 15 juli. Matchen sänds på TV4 kl 17:00.  

 

              

                                                          

Tyskland 
Huvudstad: Berlin 
Befolkning: 82 800 000  

 

Mexico 
Huvudstad: Mexico City 
Befolkning: 127 500 000  

 


