
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.  

 

23 juni: Sydkorea - Mexico 

Sydkorea: 
Första kvarten av öppningsmatchen mot Sverige var man med, men sedan hade ett blekt Sydkorea inget att 

hämta och när Viktor Claesson föll och ”Granen” rullade in 1-0 var förlusten ett faktum. Matchen mot Mexico 

blir en ödesmatch och seger är absolut nödvändig om den asiatiska tigern skall ha något att hoppas på inför 

avslutningen mot Tyskland. Begreppet ”asiatisk tiger” myntades under efterkrigstiden för att benämna 

Sydkorea, Hong Kong, Taiwan och Singapores enorma ekonomiska utveckling där man gick från U- till I-land 

under en generation. Den sydkoreanska tigern karaktäriseras särskilt av de så kallade chaebols, familjeägda 

industrikonglomerat som ofta verkar över flera olika sektorer. Sydkorea är idag världens 11:e största ekonomi 

och var till exempel det enda industriland i världen som växte under finanskrisens år 2009. Den snabba 

utvecklingen och den speciella företagssammansättningen har genom åren visat exempel på växtvärk. I 

samband med den asiatiska finanskrisen 1997 ansågs de stora familjeföretagen ”too big to fail” och drog på sig 

enorma skuldberg. Chaebols inflytande i och (ibland kriminella) påverkan på politiken har också länge varit ett 

ämne för diskussion. Flera uppmärksammade korruptionsaffärer har uppdagats och 2017 dömdes en arvinge 

inom Samsungfamiljen, landets rikaste chaebol, till fem års fängelse för mutbrott. Domen ses tillsammans med 

andra uppmärksannade fall som tecken på att landets skydd mot högnivåkorruption blir starkare.   

Mexico: 
I Mexico City orsakade landets öppningsmatch mot Tyskland jordbävning när 20 miljoner människor firade vad 

som varit en av VM:s största positiva överraskningar hittills. I 1-0 segern visade man hur giftiga man kan vara i 

med framför allt blixtsnabba omställningar med spelare som Javier ”Chicharito” Hernandez och Carlos Vela 

samt ett bejublat genombrott av unge målskytten Hirving Lozano. Det är svårt att nämna något 

samhällsfenomen i Mexico utan att snabbt komma in på narkotikakriget. Kartellerna har varit inflytelserika 

under årtionden, först inte minst för smuggling av colombianskt kokain till USA, men efter Medellín och Cali-

kartellernas slutliga kollaps på 90-talet förflyttades istället industrins kärna mot nordväst. Exakta siffror är svåra 

att fastställa men den mexikanska drogindustrin uppges omsätta mellan 20 och 50 miljarder dollar per år och 

2006-2013 uppskattas så många som 120 000 människor dött av våldet mellan rivaliserande karteller samt 

mexikansk polis och militär. Fotbollen? Precis som fotbollen var närvarande i knarkenomomin under Pablo 

Escobar i Colombia (ett halvår efter Escobars död sköts hans namne Andrés ihjäl efter att ha gjort självmål i VM 

1994) så kan flera paralleller dras mellan kartellerna och nationalsporten fotboll i Mexico.  

Förra året anklagades landets mest meriterade spelare, lagkaptenen och före detta Barcelonaspelaren Rafael 

Marquez som nu spelar för Guadalajaralaget Atlas, för att ha agerat front för en smugglarkartell och fick sina 

tillgångar i USA frysta. Det här mötet kan få stor betydelse för Sveriges fortsatta VM-chanser. Oaktat Sverige är 

det dock enligt SILC SCORE Sydkorea du skall hålla på idag när du slår på din Samsung-TV. Lyckas ett av VM:s 

hittills sämsta lag höja sig och kan Heung Min Son kliva fram och frälsa tigrarna? Se matchen: 17:00 på TV 4.  

 
Mexico 
Huvudstad: Mexico City 
Befolkning: 127 500 000 

Sydkorea 
Huvudstad: Seoul  
Befolkning: 51 250 000 


