
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.  

 

25 juni: Saudiarabien - Egypten 
 

Saudiarabien: 
VM:s sämsta lag? Det var domen redan efter den historiska 0-5 förlusten mot hemmanationen 

Ryssland i en galen premiärmatch. En inte fullt lika usel, men ändå tam 0-1 förlust mot Uruguay - sen 

var VM över för saudierna. I ett världsmästerskap finns inga välgörenhetskvoter att hoppas på när det skall spelas 

om medaljerna. Visst har de skapat en och annan målchans, men försvaret har sett direkt virrigt ut och det gäller 

att också ha motivation att ”kriga” i 90 minuter. Kriga har Saudiarabien istället gjort i Jemen. I konflikten som 

plågat den fattiga befolkningen sedan 2015 är landet ledande i den koalition som stödjer regeringen i kampen 

mot Houthirörelsen. Sedan starten beräknas cirka en tredjedel av alla bombattacker ha träffat civila mål, 

krigsbrott så som attacker mot skolor, sjukhus och begravningar har rapporterats frekvent. Som om inte kriget 

vore nog så har Saudiarabien vägrat släppa igenom transporter av mat, mediciner och andra förnödenheter i 

kriget där svält används som vapen att mörda och plåga många. Under 2017 dog tusentals av kolera och 

difteriepidemier och över 20 miljoner människor hotas av svält. Prins Muhammed Bin-Salman har hyllats från 

väst för sina reformer men han har samtidigt varit personligt drivande i den aktiva krigsföringen i Jemen.  

Egypten:  
Efter 0-1 i en tät inledningsmatch mot Uruguay blev Egypten direkt överkörda av Ryssland i andra omgången. VM 

är därmed över för deras del och landets fotbollsförbund slipper förlänga boendereservationen för VM-basen 

som man haft i utkanten av den tjetjenska huvudstaden Grozny. Efter år av inbördeskrig och oro i norra Kaukasus 

har nu delrepublikens president Ramzan Kadyrov konsoliderat sin makt och styr med järnhand. I utbyte mot 

trohet till Ryssland samt löften om att slå ned på politiskt motstånd har han Putins stöd. Mänskliga rättigheter 

har svagt skydd i Ryssland i allmänhet, men i Tjetjenien är situationen extrem. I en miljö där inte minst HBTQ-

grupper är extremt utsatta är Memorial en av få verksamma människorättsorganisationer. För nio år och två VM 

sedan greps och mördades Natasha Estemirova, Memorials frontfigur, av säkerhetsstyrkor. I januari i år greps 

hennes efterträdare Uyub Titiev efter fabricerade droginnehavsanklagelser och demokratirörelsen hoppas nu att 

Egyptens närvaro i Grozny skall öka pressen på myndigheterna att släppa Titiev. Estemirovas dotter, nu 24 år, är 

en av dem som hoppats. Hittills förgäves. De får svårt att hoppas på draghjälp från den egyptiska ledningen och 

landets diktator Al-Sisi kan nog snarare hitta inspiration i förtryckarregimens metoder i Tjetjenien när han hälsar 

på sitt landslag på plats. Rapporter gör allt mer gällande hur landet i sina utrikespolitiska relationer dras närmare 

länder som gruppkollegorna Ryssland och dagens motstånd Saudiarabien i och med allt större isolering från 

västvärlden. I Jemen krigar man tillsammans, men idag möts två av VM:s absoluta skurkstater.  

Då Saudi åtminstone rör sig i rätt riktning politiskt och är en klar underdog får de dock våra sympatier enligt SILC 

SCORE-logiken. Egypten? Landets superstjärna Mohamed Salah gjorde till slut ett tröstmål mot Ryssland på straff 

men har nu hotat att sluta i landslaget. Orsaken är att han insett hur han utnyttjats av sitt lands ledning i politiska 

syften – senast när Tjetjeniens president Kadyrov bjöds in till lägret och tog bilder med Salah som egyptiern 

snabbt fördömdes för. Salah har därefter utsetts till tjetjensk hedersmedborgare mot sin vilja. En sorgsen Salah 

utgör VM:s kanske bästa exempel på hur förhoppningen om att hålla politiken borta från mästerskapet är naiv, 

omöjlig och inte heller önskvärd från arrangörernas sida. Förutom med förbjudna regnbågsnaglar. TV 4 kl 16:00.  

 
Egypten 
Huvudstad: Kairo 
Befolkning: 95 690 000  

Saudiarabien 
Huvudstad: Riyadh 
Befolkning: 32 280 000   


