
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.  

 

28 juni: Panama-Tunisien 
 

Panama: 
Mästerskapets enda debutanter tog sig till Ryssland via en vansinnigt dramatisk avslutning av COMNEBOL-

kvalets sista omgång. Den 17 oktober 2017 blev Roman Torres nationalhjälte när han slog in in 2-1 mot 2014-

års kvartsfinallag Costa Rica i den 88:e minuten och presidenten beslutade om nationell helgdag. Det 

centralamerikanska djungellaget - mer kända för hattar, sengångare och kanalen som förbinder Stilla havet 

med Atlanten än för sin fotboll – kommer till VM med en brokig skara spelare från klubbar främst på den 

amerikanska kontinenten och kan spela utan press. Och förväntningarna har inte direkt stegrats under 

uppladdningen. I mars fick man stryk mot VM-konkurrenten Schweiz med 6-0 och under VM har målen fortsatt 

trilla in bakom stackars Penedo i mål. Vackra scener utspelade sig ändå på läktarna när Felipe Baloy i 78:e 

minuten mot England gjorde 1-6, landets första VM mål någonsin, och fansen firade som världsmästare. 

Panama är en skapligt fungerande demokrati där regeringar skiftar via fria val. Metropolen Panama City bryter 

av det gröna landskapet med sin imponerande skyline och utgör en viktig hub i regionen. Korruption och 

ekonomisk brottslighet av enorma proportioner döljer sig dock bakom skyskrapornas fasader vilket inte minst 

blev tydligt när de så kallade ”Panama Papers” – miljontals läckta dokument som styrkte omfattande 

skatteflykt – rullade ut efter 2016. Diskriminering mot mörkhyade panamaner är mycket utbredd och 

utvecklingen för jämställdhet mellan män och kvinnor har under 10-talet avstannat. Hemmafruidealet är i 

högsta grad norm och kvinnor har sämre tillgång skolgång, hälsa och i arbetslivet. Att göra abort är precis som i 

de flesta länder i regionen olagligt och kan ge upp till 3 års fängelse.  

Tunisien:  
Precis som Sverige så har tunisierna väntat i 12 år på att få se sina spelare ställa upp i ett VM. Och man gör det 

som en ny nation där fritt debattklimat råder och människor tillåts organisera sig, uttrycka sig och protestera, 

även kring mer kontroversiella ämnen än förbundskapten Nabil Maahlouls startelva. Örnarna från Karthago har 

rest till VM med en blandning av spelare från lag i Arabvärlden och mindre franska klubbar.  VM har dock varit 

en besvikelse och ett högt rankat Tunisien är efter förluster mot Belgien och England utslaget. Rennes-spelaren 

Whabi Khazri och Esperance Tunis formstarke anfallare Anice Badri är ändå några att hålla koll på i Tunisien, 

som på hemmaplan går igenom en historisk period av demokrati som enda riktiga framgångshistoria sedan den 

arabiska våren. 7 år efter att gatuförsäljaren Mohamed Bouazizi tände eld på sig själv, startskottet för de 

protester som sedan spred sig genom regionen, höll den 6 maj 2018 landet sina första historiska demokratiska 

lokalval. Fortsatt decentralisering och beslut som fattas närmare dem de gäller är viktiga steg mot att fördjupa 

folkstyret. Orostecknen finns dock där. På maktpositioner finns såväl representanter från Ben Alis repressiva 

styre som (mer och mindre) konservativa islamister och tecken på att de två största partierna kan göra 

gemensam sak och på så sätt på sikt hota flerpartisystemet går att skönja.  

SILC SCORE-systemet gör Panama till ett lag du skulle hållit på i VM:s första omgångar, men med SILC-favoriten 

Tunisien på andra sidan planen blir ändå valet enkelt. En klar underdog i fotbollssammanhang som gått igenom 

en lyckad demokratiseringsprocess och står öppen mot världen. Vive La Tunisie!  ! تونس تعيش   

     

 

 
Tunisien 
Huvudstad: Tunis 
Befolkning: 11 400 000 

Panama 
Huvudstad: Panama City 
Befolkning: 4 030 000  


