
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.  

 

20 juni: Iran – Spanien 

Iran:  
VM:s hittills vanligaste samtalsämne är utan tvekan det nya Video Assistans Referee-systemet, VAR. VAR är 
tänkt att ge en större säkerhet i domsluten, och huvuddomaren får tillgång till andra utlåtanden från 
hjälpdomare som kan titta på repriser ur ett flertal vinklar. Systemets användning är välkommet och har haft 
stor betydelse i flertalet matcher redan. Annat är det på hemmaplan för det iranska laget: I Iran tillsätts domare 
i verkliga domstolar i stor utsträckning på grund av sina politiska övertygelser eller kontakter med 
säkerhetstjänsterna. Anklagade fråntas ofta rätten att välja sin egen advokat och kan häktas på obestämd tid. I 
rättegångar för vad som betraktas som särskilt allvarliga brott, i de så kallade revolutionära domstolarna, sker 
rättegångar bakom stängda dörrar och kan ibland vara över på bara minuter - ofta med barbariska påföljder 
som spöstraff och döden. FIFA är själva sällan goda förebilder vad gäller rättrådighet och transparens, och det 
är beklämmande att rättvisan på fotbollsplanen är mer pålitlig än i rättssalen.  

 
Mot Marocko var man knappast dominanta men det solida försvaret gör ändå att ingen kommer köra över Iran. 
Med premiärvinsten i ryggen och oavgjort i det iberiska favoritmötet har Iran nu gruppledningen inför sin andra 
match. Spanien har onekligen visat form, och det kommer krävas mycket av den “iranske Messi” Azmoun & co 
om man ska ta sig vidare. Antagligen hoppas man på fair play, men förtjänar man det?  

 

Spanien:  
I en fantastisk uppvisning under första matchdagen gjordes sex mål i mötet med Portugal. Emellertid fick man 

bara en poäng med sig, och mot Iran har la Roja en måstematch framför sig där man inte har råd med 

poängtapp. Även om laget såg samspelt ut i fredags så har truppen inte varit utan spänningar under ytan. 

Gerard Pique buades ut under en träning så sent som i höstas då han förklarade sig beredd att lämna 

landslaget om Katalonien blev självständigt. Den sortens hätska reaktioner speglar den kastiljanska 

majoritetens inställning till den katalanska rörelsen väl, då en rad domslut under förra året kraftigt begränsade 

uttrycksfriheten i regionen, samtidigt som domstolar förbjöd flertalet fredliga sammankomster till stöd för den 

då stundande folkomröstningen. I det spanska fotbollsförbundet var man så nervös inför att råka elda på 

stridigheterna att lagkapten Sergio Ramos ombads att inte hålla sin sedvanliga presskonferens i oktober, i 

rädsla att han skulle råka säga något som kunde trampa endera sidan på tårna. Trampade på tårna blev dock 

många, främst hundratals katalanska medborgare som begav sig till valurnorna i oktober. Trampandet stod 

specialinkallade spanska poliser för. Spanien är ännu en ung demokrati, och det var bara 43 år sen Franco dog 

utan efterträdare och banade väg för nedmonteringen av diktaturen.  

I förra matchen visade man att en sparkad förbundskapten bara dagar innan avspark inte utgjorde något större 

hinder, snarare har det här landslaget det senaste decenniet visat att man kan överkomma motsättningar även 

när det stormar. Ett land där Ramos och Piqué får spela mittbackspar som symboler för fred och enighet 

förtjänar trots uppenbara interna problem SILC SCORE denna gång. Vamos la Roja! Se matchen på: TV 4 20:00.  

 

Spanien 
Huvudstad: Madrid 
Befolkning: 46 560 000 

Iran 
Huvudstad: Teheran 
Befolkning: 80 280 000 


