Fotboll är också politik
21 juni: Argentina - Kroatien
Argentina:
Ariel Ortega, Pablo Aimar, Juan Riquelme... Det var många som hann få epitetet ”den nye Maradona” innan en
rättmätig arvinge uppenbarade sig: Lionel Messi. Han har tillsammans med Cristiano Ronaldo dominerat
världsfotbollen i det senaste decenniet och gjort mål till den grad att alla gamla rekord bleknar. Fem Ballon d’Or
titlar, fyra Champions League-segrar med Barcelona och... Noll VM-guld med Argentina. Nä, det är en stor
landslagstitel som saknas för Messi och finalförlusten mot Tyskland i VM 2014 svider fortfarande. VM blev också
en mardrömsstart i och med 1-1 mot lilla Island där också Messi missade en straff. Nu måste laget vakna inför
detta som väntas bli seriefinalen. I mitten av maj briserade en skandal som blev en påminnelse av den
machokultur som till stor del härskar i världen i allmänhet och i delar av Latinamerika och inom fotbollen i
synnerhet. Det argentinska fotbollsförbundet (AFA) hade inför resan till Ryssland delat ut manualer till spelare,
ledare och journalister där man gav tips och råd för hur man ska ragga på ryska kvinnor. I lathunden slår man fast
att då ryska kvinnor är vackra, vill många endast ligga med dem och att det därför är klokt att behandla dem med
värdighet. Som andra direkta tips nämns fördelar med att vara ren, lukta gott och klä sig ordentligt.
Utöver våld, pressfrihet och korruption är jämställdhet ett område där utmaningarna är störst i Latinamerika. De
kanske värsta och mest utbredda övergreppen kan kopplas till den nekade rätten till abort. Drygt 97% av alla
kvinnor i Latinamerika lever där abort i stort sett är olagligt och i Argentina tillåts det endast för att rädda liv,
eller som en konsekvens av våldtäkt. I torsdags kom dock ett genombrott när representanthuset röstade för en
lagändring. Argentina är det land (enligt WTO:s Gender Gap Index) i VM där jämställdheten gått framåt mest de
senaste åren och låt oss nu hoppas att även senaten övertalas att klubba igenom förslaget.

Kroatien:
Kroatien fick hål på Nigeria i mitten av första halvlek och vann till slut komfortabelt med 2-0 i premiären efter
storstjärnan Luka Modrics straffmål. Nu kommer det stora testet i gruppspelet och frågan är om Dejan Lovren &
co i backlinjen kan stå emot de argentinska stjärnorna, eller om Kroatiens talangfulla mittfält kan dribbla sig fram
till fler målchanser än i den första matchen. Dribblas gör det också på det politiska planet där landets affärseliter
i en miljö av svaga politiska institutioner tillskansar sig fördelar vilket påverkar rättsstat, medias oberoende och
hela tilltron till samhället. I ett av de mer kända korruptionsfallen tllskansade sig Dinamo Zagrebs före detta
ledare Zdravko Mamic enorma summor i samband med de båda nyss nämnda spelarna, Luka Modric och
Liverpoolspelaren Lovrens, försäljningar. Spelarna har också de hamnat i knipa efter att de drabbats av plötslig
glömska inför vittnesmål i rättegången och nu riskerar fängelsestraff för falskt vittnesmål, i Lovrens fall ändrade
han sig efter ett inbrott i hans hus i Kroatien. Mamic? Huvudskurken gömmer sig i Bosnien men dömdes dagarna
innan VM till 6,5 års fängelse i sin frånvaro. Ett annat känt fall är det raserade matimperiet Agrakor, ett av Balkans
största företag, där utredningen visar på kriminella kopplingar till det konservativa regeringspartiet HDZ. Staten
har också visat tecken på att i hög utsträckning påverka media där politiska program nekats sändningsrätt samt
exempel på att kritiska reportrar som granskat regeringen bytts ut mot mildare kollegor.
Sammantaget säger oss SILC SCORE med fin marginal att det är Messi & Argentina vi skall hålla på idag i vad som
bör bli en fantastisk fotbollsmatch. Som EU:s senaste medlemsstat har Kroatien mycket att bevisa. TV 4 kl 20:00.

Argentina

Kroatien

Huvudstad: Buenos Aires
Befolkning: 57 400 000

Huvudstad: Zagreb
Befolkning: 4 170 000

*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.

