
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.  

 

22 juni: Brasilien – Costa Rica 

Brasilien: 
De mesta vinnarna genom tiderna flyger aldrig till ett mästerskap utan hopp om att lyfta pokalen. Efter debaclet på 

hemmaplan för fyra år sedan, då 1-7 mot Tyskland blev o canarinhos största nederlag genom tiderna, har man 

kommit på fötter igen och rankas som no. 2 av FIFA. Förutom o jogo bonito (det vackra spelet), futebol (fotboll) och 

seleçao (”laget”) kan också lava jato (biltvätt) vara ett användbart tillskott till den brasiliansk-portugisiska 

vokabulären – det är nämligen det namn som den kontinentomspännande korruptionshärvan som pågått sedan 

2014 fått i folkmun. Utredningen innefattar mutor från koncernen Odebrechtgruppen till höga makthavare från 

Argentina i söder till Mexiko norr och blev den förra presidenten Dilma Rouseffs fall, och än är den inte slut. Hennes 

ersättare, Michel Temer, har ett folkligt stöd på bara några få procent. Även han misstänks nämligen för 

inblandning i skandalen. Tiden innan VM har krisen intensifierats En lastbilsstrejk i slutet av maj lamslog hela 

ekonomin. President Temers dubblade dieselpriser, som i sin tur skulle täcka ett krisande statligt oljebolag, var 

orsaken. Själva symbolen för oansvarig brasiliansk politik är det VM man själva arrangerade 2014 och som 

fortfarande kastar skuggor över landet med miljard-hål i både statsbudgeten. Årets VM inleddes också med en 

besvikelse där man trots Coutinhos vackra mål fick nöja sig med 1-1 mot Schweiz. Mot Costa Rica krävs mer med 

det brasilianska folket har i alla fall lärt sig läxan att inte sätta för stort hopp till fotbollen när landets ledning sviker.  

Costa Rica: 
I Costa Rica har inga vicepresidenter eller departementschefer tvingats avgå på grund av inblandning i 

Odebrechtaffären. Det lilla centralamerikanska landet har visat att man på många sätt spelar i den stora ligan trots 

sin ringa storlek – landet rankas ständigt i topp vad gäller livskvalitet och välstånd i Latinamerika, och för fyra år 

sedan gjorde man succé i Brasilien där man tog sig till kvartsfinal trots att laget betraktats som uträknade i ”dödens 

grupp”. Sedan dess har los Ticos förvisso tappat ett antal placeringar på världsrankinen och efter 0-1 förlusten mot 

Serbien i premiären ser det mörkt ut. Real Madrids målvakt Keylor Navas lär få det svettigt. Costa Ricas image som 

liberalt paradis är trots lovorden inte helt utan sprickor: De folkmassor som hejar på sitt landslag i juni kommer 

bära spår av den djupa politiska splittring som skakat landet under vinter och våren. I presidentvalet blev 

legalisering av homoäktenskap den stora stötestenen, och den konservativa kandidaten Fabricio Alvarado använde 

sig av mycket tuff retorik om HBTQ-personer. I en andra rond fick han emellertid bara strax under 40% av rösterna 

och Costa Rica visade återigen att man är en nation av liberala demokratiska värderingar.  

Vinnaren Carlos Alvarado (!) klargjorde istället när han svors in att Costa Rica skall bli världens första kolfria 

samhälle och att fossila bränslen helt skall förbjudas. Med cirka 4% av världens biologiska mångfald på den 

frimärkesstora landmassan utgör centralamerikanerna redan en symbol för hållbarhet i regionen och globalt. 

Moder jord behöver räddas och Costa Rica visar vägen. Jordskredsseger för Navas & co enligt SILC SCORE. Se 

matchen: SVT 1 kl 14:00. 

 
Costa Rica 
Huvudstad: San José 
Befolkning: 4 857 000 

Brasilien 
Huvudstad: Brasilia 
Befolkning: 207 700 000 


