
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.  

 

 

26 juni: Australien – Peru 

Australien:  
Även om den australiska fotbollen och cricket är de dominerande lagsporterna på den stora ön är Socceroos 

publikfavoriter. Trots entusiasm på hemmaplan har man aldrig lyckats med några större framgångar i ett mästerskap. 

Som bäst minns man 8-delsfinalen 2006 där man föll snöpligt mot världsmästarna Italien. Plötsligt tränarbyte bara 

några månader innan avspark och en jojo-liknande historia på FIFA-rankingen gör laget svårtippade i år. Tränaren van 

Marwijk är inte känd som någon publikfriare men nådde trots allt final 2010 i Sydafrika med ett Nederländerna som 

plötsligt förvandlats till ett gäng råskinn. I de två första matcherna har man också spelat tufft och cyniskt och efter 

två kliniska straffmål av VM:s coolaste spelare, Mile Jedinak, har man inför avslutningen en gyllene chans att ta sig 

vidare än en gång. För bara några år sedan blev laget asiatiska mästare - en stor framgång för en fotbollsnation som 

Australien, även om konkurrensen är svagare än i Copa America eller EM. I viss mån gäller detta också den 

människorättsliga situationen i landet. Som ett av de rikaste och mest demokratiska länderna i sitt hörn av jordklotet 

är Australien en destination för många migranter. Kustbevakningens “turnback”-policy avvisar närmande fartyg med 

en precision som landets landslagsbacklinje bara skulle kunnat drömma om. Snarare än att spela upp på offensiv 

planhalva spelar man här ut bollen istället - i förvaringsläger på avlägsna öar får hundratals migranter vänta på avslag 

i ytterst dåliga förhållanden – ett system som kritiserats hårt av Amnesty International och andra 

människorättsorganisationer.  

Peru:  
Peru är veteraner i VM-sammanhang, och redan när det först begav sig var man med i Uruguay. 30-talets framgångsår 

bjöd bland annat på guldmedalj i Copa America och de bolivarianska spelen. Efter slutspel och kvartsfinal på 70-talet 

har det däremot varit ökenvandring för la Blanquirroja, (de vit-röda) i 36 år. I Ryssland är det bara Frankrike som före 

VM rankades högre i Grupp C. Upp emot 50 000 peruaner har rest till mästerskapet och förhoppningarna var höga. 

Innan VM var man obesegrat sen 2016 och började också lovande mot Danmark. En hjärtskärande straffmiss av Cueva 

slutade dock i förlust med 0-1. I matchen därpå kvävdes spelet av ett cyniskt Frankrike och ännu en av VM:s 

underdogs var utslagna efter nytt 0-1. Gällande mer udda meriter landet har i sin VM-historia hittar vi FIFA:s första 

Fair Play-pris, 1970 – något som landets politiker skulle ha svårare att kamma hem, för inte heller Peru har gått fritt 

från svallvågorna av Lava Jato-affären som rullats upp över hela kontinenten. Före detta president Alberto Fujimori, 

som fängslats för brott mot mänskligheten, släpptes förra året fri av presidenten efter påtryckningar från hans dotter, 

Keiko Fujimori. Detta för att hon inte skulle använda sin politiska makt till att ställa presidenten inför riksrätt för sin 

inblandning i korruptionsskandalen. Trots kohandeln tvingades han ändå avgå, och hans företrädare arresterades 

förra året för inblandning i samma affär. Peru är knappast någon av VM:s värsta förtryckarstater men...  

... Underdog-statusen putsar till SILC SCORE för Berts mannar, trots att även Australiens sol har sina 

uppenbara fläckar. Ny iskall straff av Jedinak tar Socceroos vidare?  

Peru 
Huvudstad: Lima 
Befolkning: 31 770 000 

Australien 
Huvudstad: Canberra 
Befolkning: 24 130 000 


