Fotboll är också politik
18 juni: Sverige-Sydkorea
Sverige:
En halvtimme hade spelats vid ställningen 2-0 till Tyskland när den leende domaren Carlos Simon visade det röda
kortet för Teddy Lucic. Straffmissen av legendaren Henrik Larsson efter paus blev spiken i kistan. Det var 8delsfinal den 24 juni 2006 på Allianz Arena i München och senaste gången Sverige spelade fotboll i ett
världsmästerskap. Två EM-turneringar fick vi under Erik Hamréns ledning men den framgångsrika, svårslagna
lagmaskinen Sverige från Lagerbäcks tid vid rodret har känts avlägsen. Fram till nu? Janne Andersson har med ett
disciplinerat försvarsspel tagit Sverige till ett nytt VM efter att ha slagit ut Italien och Nederländerna. En ofattbar
prestation. I sommar kommer fortsatt hårt arbete och koncentration krävas av Jannes lag. Nyckelspelare som
Nilsson-Lindelöf, Granqvist och Emil Forsberg behöver vara skadefria och de mindre etablerade måste toppa
formen om nya bragdmatcher skall bli till. Premiären mot Sydkorea är en nyckelmatch. Störst oro finns för
målskyttet där ingen nätat på 340 minuter och nu måste måltjuven Berg och nämnde Forsberg komma igång om
det skall bli mer än tre matcher. Precis som på planen är Sverige också i stort en välfungerande organisation. Ett
välfungerande flerpartisystem med fria val, fri media som kritiserar makten, hög grad av transparens och ett
oberoende domstolssystem. Utmaningar har funnits och sedan Henke missade sin straff så har både en finanskris
och en flyktingkris skakat om det politiska klimatet.
Faktum är att kriserna i de apokalyptiska mediernas tidevarv skapat en pessimistisk medieton (systemkollaps!)
där framsteg har svårt att nå igenom bruset. Sedan finanskrisen har arbetslösheten gått ned från 8 till 6 % och
även utlandsfödda är i högre grad i arbete. Hösten 2017 förvandlades #metoo från en sociala medierkampanj till
en feministisk revolution i vars kölvatten riksdagen i maj klubbade igenom lagen om samtycke.

Sydkorea:
Den 19 juni 2002 fick Ahn Jung Hwan sparken av italienska Perugia. Dagen innan hade han med sitt avgörande 21 mål i förlängningen slagit ut italien i 8-delsfinalen och stämplad som förrädare blev han arbetslös på cupen.
Koreanerna blev till slut 4:a i hemmaturneringen och har därefter mötts med respekt i fotbollsvärlden. Någon
liknande framgång har dock inte kunnat upprepas sedan dess. Årets upplaga säkrade VM-avancemanget efter
att med liten marginal hållit Uzbekistan och krigets Syrien bakom sig i tabellen. Premier League-stjärnorna Ki
Sung-Yueng och Heung Min-Son blir nyckelspelare och det krävs att laget höjer sig rejält om man skall kunna rå
på ett välorganiserat Sverige. Fick bara 0-0 mot svaga Bolivia i genrepet. Sydkorea är en demokrati där fria val
möjliggör maktskiften och medborgarna ånjuter långgående fri- och rättigheter. De senaste åren har dock varit
stormiga i och med uppdagandet av korruptionsskandalen 2016 som involverade landets första kvinnliga
president Park Guen-hye och stora delar av en politiska och ekonomiska elit. Landet har också kritiserats för hot
mot pressfriheten där försök att tysta regeringskritisk media förekommit. Värst är ändå situationen när det gäller
jämställdhet mellan kvinnor och män där landet ligger på 26:e plats av 32 deltagande länder i ”Gender Gap
Index”. Inte minst är situationen svag när det gäller ekonomisk makt och deltagande på arbetsmarknaden. Landet
har bland annat utnämnts till det minst jämställda industrilandet mätt i löneskillnader mellan könen.
Utvecklingen går för långsamt i en viktig fråga som gäller frihet för halva landets befolkning. Sydkoreas låga FIFAranking gör att opatriotiska SILC SCORE-termometern står och väger här, men till Sydkoreas fördel. Hur blev det
så här? Nåväl, idag strax efter lunch smäller det. Må bästa (*host host* Sverige) lag vinna! Se: SVT 1 kl 14:00.

Sverige

Sydkorea

Huvudstad: Stockholm
Befolkning: 9 900 000

Huvudstad: Seoul
Befolkning: 51 250 000

*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.

