Fotboll är också politik
27 juni: Serbien – Brasilien
Serbien:
För att skriva den serbiska fotbollshistorien måste ett annat klassiskt fotbollsförbund, grundat 1919, nämnas.
Jugoslavien gick till semifinal i det allra första mästerskapet i Uruguay 1930, landets största merit. Sedan efter VM
2006 har landslaget hetat Serbien och man är idag en respekterad fotbollsnation, men framgångarna har låtit vänta
på sig. Inom basket, vattenpolo och tennis är man en stormakt. Fotboll är dock den största publiksporten, och bjuder
bevisligen ljusskygga typer att göra sig en hacka. Korruptionen är notorisk och en tidigare ordförande för Belgradstorklubben Röda Stjärnan beskriver hur politiker brukar använda huligangäng som politiska verktyg. Nä, detta är ett
riktigt bottenmöte vad gäller SILC SCORE när Orlovi, ”örnarna” möter Brasilien. Under 2017 rapporterar Amnesty att
regeringspartiets privata säkerhetsstyrkor misshandlat journalister och ett reporternätverk som undersöker
korruption utsattes för dödshot och inbrott under arbetet. Det är med skräckblandad förtjusning serberna kan se
fram emot matchen mot Brasilien. Mot Schweiz förlorade man bittert med 2-1 i slutminuten (verkar vara ett tema
för året) där de schweiziska målskyttarna Granit Xhaka och Sherdan Shaqiri lika gärna kunde spelat för FIFA:s yngsta
medlemsland, Kosovo. Målskyttarna firade genom att forma den albanska dubbelörnen med sina händer och riskerar
avstängning och Serbien rasade. Shaqiris sena segermål måste ses i kontexten av en osund nationalism som spirar
återigen, bland albaner och bland serber. Fotboll har nog aldrig varit mer politik varken förr eller senare.

Brasilien:
Brasilien är ett land av ytterligheter: Här fins ett rikt fält av civilsamhällesgrupper som påtalar HBTQ-personers
intressen och lagstiftning som möjliggör samkönade äktenskap och adoption - samtidigt har man den värsta
mordstatistiken i världen för HBTQ-personer, och trenden pekar i fel riktning. I mars 2018 mördades den framstående
civilrättsaktivisten Marielle Franco, förkämpe för både homosexuellas och afrobrasilianska intressen. Hon sköts på
öppen gata i favelan där hon bedrev en stor del av sin aktivism. Skillnaderna fortsätter vara stora, människor
fortsätter dö, men tydligt är också att levnadsklimatet hårdnat för fattiga och utsatta i Brasilien i takt med att landets
politiska utveckling blivit allt mer skruvad. De militärer som satts in för att garantera säkerheten i Rio de Janeiros
fattigaste kåkstäder tycks ha lite gemensamt i sina stöveltramp med skönspelande fotbollshjältar som Neymar och
Fernandinho – och det ökade våldet har att göra med det VM man arrangerade 2014 samt OS 2016. När man 2010
tilldelats turneringarna sjösattes även ett ”fredsprogram” som skulle återta favelorna från drogerna och gängen,
samtidigt som levnadsstandarden skulle höjas med satsningar på sanitet och skolgång. Finanskrisen gjorde att medel
saknades för de sociala programmen – medan mängden människor dödade av polisen fördubblades 2011-2016 till
4 224 personer.
Fredsprogrammets enda legacy verkar vara våld – och den övervägande majoriteten av offren har mörk hy. Rapporter
säger att en ung svart brasilianare faller offer för dödligt våld var 23:e minut. Stämningen bland hemmafansen är
dämpad inför detta VM – trots att man tillhör favoriterna. Tillnyktringen efter 1-7 mot Tyskland för fyra år sen är nog
bara en av anledningarna till att själförtroendet och entusiasmen sviktar. En sen seger mot Costa Rica gör att det
trots allt mycket väl kan bli fest på Copacabana i mitten av juli. Ikväll får vi några av svaren. Se matchen: TV 4 20:00.

Serbien
Huvudstad: Belgrad
Befolkning: 7 057 000

Brasilien
Huvudstad: Brasilia
Befolkning: 207 700 000

*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.

