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Fodboldens

friheds
kæmpere
De må ikke være med ved
VM, og i stedet har de opfundet deres egen turnering
for de landshold, som FIFA
ikke vil anerkende. PLAYER
var med under midnatssolen
i Nordsverige, da de udstødte landshold kæmpede om
den alternative VM-titel og
for deres ret til overhovedet
at kalde sig et land.

Italiens minister for føderale reformer tager et
langt sug af cigaren, puster røgen ud og holder
en kunstpause, inden han afleverer sin lommefilosofiske betragtning om blandingen af sport
og politik.
”Politik er ingenting og alting,” siger han med
en stemme, der er så hæs, at den næsten ikke
er til at høre, og de omkringstående nikker
respektfuldt.
Umberto Bossi står på den bageste af ni rækker
på en mobil jerntribune nord for Polarcirklen.
Han er langt hjemmefra, men alligevel er lede-
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ren af det italienske Lega Nord-parti omgivet
af venner. Bossi har sammen med sine støtter
taget den lange rejse nordpå for at støtte sit
land i finalen om selveste VM-titlen.
Holdets navn er Padania, og det består af spillere, der støtter Bossi og Lega Nord i kampen
for øget selvstyre og i yderste konsekvens
uafhængighed for Norditalien. Der er dog det
men, at Padanias fodboldlandshold i virkeligheden slet ikke eksisterer, og der derfor er tale om
finalen i VIVA World Cup, turneringen for de
ikke-anerkendte landshold.
”Vores mål er at blive en del af international
fodbold. Vi vil være medlem af FIFA. Det er
vigtigt for vores identitet som nation og for
vores traditioner og kultur at have et fodboldlandshold,” siger den 67-årige Bossi, der har
ført en lang karriere i italiensk politik og trods
en hjerneblødning for fire år siden stadig er så
aktiv, at han indtager en ministerpost i Silvio
Berlusconis nye regering.
Mens den aldrende partiboss får assistance
til at få nyt liv i sin cigar, er Padanias spillere
kommet på banen. Finalen i VIVA World Cup er
klar til at blive sat i gang. Bossi lægger hånden på sit ternede skjortebryst, og hele Lega
Nord-slænget synger med på Padanias nationalhymne, Giuseppe Verdis ’Va, pensiero’. En
ung fyr med grøn skjorte, solbriller, kasket og
et bistert udseende står på græsset ved siden
af tribunen og svinger mekanisk en enorm fane
med det padanske flag, og da Verdis smukke
hymne toner ud, begynder norditalienerne at
råbe taktfast på et frit Padania.
Ved siden af kigger en ældre kvinde med et

furet ansigt lidt undrende til. Hun sidder i sin
folkedragt foran en kota, et samisk telt, og sælger folkloristiske souvenirs fra samernes land.
Den lange vej til fodboldfamilien
Det handler om nationalitet denne eftermiddag
i Gällivare, 1313 kilometer nord for Stockholm.
VIVA World Cup-turneringen er nået til finaledagen efter en uge, hvor deltagerne har kæmpet
for deres ret til at have et fodboldlandshold og
for i det hele taget at kalde sig et land.
Padania og de andre deltagere i VIVA World
Cup har det til fælles, at de ikke er anerkendte
som selvstændige fodboldnationer af FIFA. Logisk nok, vil mange sikkert mene, for hverken
Padania eller de andre er selvstændige nationer.
Problemet er bare, at det ikke er så enkelt
endda, når det handler om medlemskab af
FIFA. I øjeblikket er der 208 medlemsnationer
af den globale fodboldfamilie, men hvorfor er
det lige, at England, Skotland, Wales og Nordirland stiller med hver deres landshold, når de i
FN i fællesskab udgør Det Forenede Kongerige
Storbritannien og Nordirland? Og hvorfor i
alverden må Færøerne gerne spille fodbold som
selvstændig nation, mens Grønland har fået nej,
når deres politiske status i forhold til Danmark
er nøjagtig den samme?
Paradokser som disse symboliserer den
manglende linje i FIFA’s betingelser for at
anerkende nye medlemmer, og fik i 2003 en
række idealister til at danne organisationen
New Federations Board som et tilflugtssted for
de ikke-anerkendte landshold. N.F. Board har
i dag 27 medlemmer og er en broget blanding
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Padania
De nykårede VIVA World Cup-mestre hævder
at repræsentere hele Norditalien i et område,
der tager udgangspunkt i dalen omkring
Po-floden (Padus på latin). Navnet Padania
blev sjældent brugt indtil 1990’erne, da det
politiske parti Lega Nord begyndte at tale for
selvstyre til Norditalien under navnet Padania.
Padanerne mener at nedstamme fra kelterne,
og deres flag, Alpesolen, er et keltisk symbol,
ligesom fodboldlandsholdet under VIVA World
Cup spillede i grønne og hvide trøjer som
skotske Celtic.
Lega Nord er del af den alliance, der vandt
det seneste italienske valg, og er af afgørende
betydning for Silvio Berlusconis regering. Partiet blev grundlagt i 1991, og dets fulde navn
er Lega Nord per l’Indipendenza della Padania
(Den nordlige liga for Padanias uafhængighed).
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Både folk og fæ i Sameland fulgte med i VIVA World
Cup 1313 kilometer nord for Stockholm.

For folkene bag VIVA World Cup er ”en nation” ensbetydende med et folk eller en kultur.

af selvstændige nationer med en reel ambition
om at komme ind i FIFA, regioner med stærke
selvstændighedsfølelser og fjerne kolonier til
europæiske nationer. Alle med den opfattelse,
at et fodboldlandshold er et af de stærkeste
nationalsymboler.
”Vi tillader alle former for repræsentative
hold. En nation repræsenterer et folk eller en
kultur. Hvis du er franskmand og foretrækker
at repræsentere Bretagne, så er det fint med
os. Det er dit valg, og du bør have retten til det
valg. Man kan sige, at vi ser kulturelt på det
spørgsmål. Vi ønsker ikke at ændre stater og
grænser,” smiler Jean-Luc Kit, som er en af
grundlæggerne og generalsekretær i N.F. Board,
der i 2006 arrangerede den første udgave af
VIVA World Cup og denne gang har taget turen
helt op til Sameland.
Kit er en franskmand med et viltert, gråt hår og
har tidligere arbejdet for FIFA som statistiker.
Han var i verdensforbundet, da man udformede de seneste retningslinjer for krav til nye
medlemmer.
”Det er meget underfundigt. FIFA siger, at medlemslande skal have sit eget fodboldforbund og
være del af det internationale fællesskab. Men
hvem definerer det internationale fællesskab?
I UEFA er det mere klart. Her skal man være
medlem af FN,” siger Kit, der har som mål, at
N.F. Board skal være politisk neutral.
”Alle kan sige, at vi har nogle underlige medlemmer hos os, men sådan er det også hos
FIFA. Tag Nordkorea for eksempel. Jeg bryder
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mig ikke om deres ledere, men jeg mener, folket har ret til at spille fodbold. Vi har den holdning, at
efter kampene kan alle gøre, hvad de vil. Men vi vil ikke have politik på stadion. Hvis vi ser politisk
propaganda, så vil vi stoppe kampene,” siger Kit.
Et landshold uden land
Umberto Bossis tilstedeværelse på Gällivare Stadion og Lega Nord-tilhængernes råb om frihed
til Padania minder unægteligt om politisk propaganda, men det har ikke fået arrangørerne til at
afbryde finalen i VIVA World Cup. Padanias hold blev dannet for et halvt år siden på Lega Nords
initiativ, og fodboldforbundet har til huse i samme bygning som det politiske parti. Umberto Bossis
søn Renzo med de store, sorte krøller besidder en af de ledende poster i fodboldforbundet og er
også på plads i Sameland.
Inde på banen går det glimrende for Padania, der hurtigt har bragt sig foran med to mål i finalen.
Holdet består af Lega Nord-støtter, og der er både nuværende Serie B-spillere og tidligere Serie Aspillere i de grønne og hvide trøjer. I anden halvleg får Padania dog en spiller udvist, og finalemodstanderen forsøger at sætte et sidste angreb ind.
”Pres, pres, pres!” råber træneren, en ung mand i jakkesæt med langt, sort hår.
Hans navn er Melke Alan, han bor i Sverige, og han er træner for et landshold uden land.
Alans hold kalder sig ”Arameans Suryoye” og består af efterkommere af det folk, der omkring 1.
verdenskrig blev offer for et folkemord begået af tyrkere og kurdere i Det Osmanniske Rige. De
overlevende blev fordrevet og spredt ud over hele verden, og i dag lever omkring 80.000 efterkommere i Sverige under betegnelsen syrianere og assyrere.
”Vi har ikke noget land, men vi er også en nation,” siger Melke Alan, der er landstræner i FAAS,
The Football Association Arameans Suryoye, der blev grundlagt i marts.
Der er flere gode fodboldspillere i Sverige med syrianske rødder, med Ajax-spilleren Kennedy Bakircioglü som den største profil, men få troede på ideen om et syriansk landshold, og det har været
en kamp mod tiden at samle penge til VIVA World Cup-deltagelsen. Melke Alans hold har derfor
måttet acceptere nogle skrabede forhold og bor under turneringen på Gällivares campingplads
under nåletræerne ved siden af stadion. Et symbolsk midlertidigt hjem for et hjemløst folk.
”Jeg er født i Tyrkiet, men det er ikke mit land. Jeg lever i Sverige, men det er ikke mit land. Det
her giver det syrianske folk en helt ny identitet,” siger Melke Alan.
”Hvis jeg i min tid som spiller var blevet udtaget til Sveriges eller Tyrkiets landshold, ville jeg nok
have været stolt, men det her er noget helt andet,” fortsætter han.
Melke Alan er til daglig træner for klubben Syrianska Botkyrka i den tredjebedste række i Sverige.
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Vejen til FIFA
I 2005 blev Østtimor i Sydøstasien og øgruppen Comorerne mellem Madagaskar og det afrikanske fastland lukket ind i FIFA-varmen, og sidste
år kom medlemstallet af verdensforbundet op på 208, da Montenegro
blev anerkendt som selvstændig fodboldnation.
FIFA definerer i sine statutter et land som en ”uafhængig stat, der er
anerkendt af det internationale fællesskab.” 23 af FIFA’s medlemmer
er dog ikke anerkendt af FN, og der er ofte tale om politisk spil, når et
fodboldforbund forsøger at blive anerkendt. Som FIFA-medlem er man
således berettiget til en del af den fodboldmæssige udviklingsbistand,
som verdensforbundet uddeler, ligesom de kontinentale fodboldforbund
også har søgt at øge deres magt ved at puste deres medlemstal op og
anerkende ikke-selvstændige nationer.
N.F. Board peger på disse lande som de mest oplagte kandidater til at
blive de næste medlemmer af FIFA:

New Federations Board, der blev stiftet i 2003 som
et tilflugtssted for de ikke-anerkendte landshold,
har i dag 27 medlemmer med en reel ambition om
at blive optaget i FIFA.

Monaco (Europa)
Monegaskerne er som FN-medlem berettiget til medlemskab af FIFA,
hvilket hidtil er blevet forhindret af en intern strid omkring klubholdet
AS Monacos status. Bliver Monaco selvstændig fodboldnation, kan det
nemlig tvinge Monaco til at forlade den franske liga.
Kiribati (Oceanien)
Østaten har lidt over 100.000 indbyggere, er medlem af FN og associeret
medlem af Oceaniens fodboldforbund OFC. FIFA er dog ikke overbevist
om omfanget af fodboldaktiviteter i landet.
Grønland (Europa)
Grønland har samme politiske status som FIFA-medlemmet Færøerne,
men indtil videre står grønlænderne udenfor. Klimaet og den geografiske
isolation er nogle af forklaringerne. Det grønlandske landshold fik stor
opmærksomhed, da det i 2001 mødte Tibet i København.
Zanzibar (Afrika)
Klubhold fra øen ud for Tanzania deltager i de afrikanske klubturneringer som repræsentanter for Zanzibar, men afrikanerne fik nej, da man
ansøgte om FIFA-medlemskab i 2005. Afslaget blev begrundet med, at
Zanzibar er en del af Tanzania, men øboerne undrede sig over, hvorfor
FIFA så året før havde anerkendt den franske koloni Ny Kaledonien i
Oceanien.
Gibraltar (Europa)
Det britiske territorium på sydspidsen af Den Iberiske Halvø fik i 2006
den internationale sportsdomstols ord for, at man var berettiget til medlemskab af FIFA og UEFA. Gibraltar fik dog nej fra UEFA i 2007 efter et
vellykket lobbyarbejde fra Spanien, der ser Gibraltar som en del af deres
land.

Nu håber han, at den succesfulde deltagelse
ved VIVA World Cup kan være et skridt på
vejen mod, at man i fremtiden kan samle et
landshold med syrianere fra flere lande og på
den måde bringe det hjemløse folk sammen.
Samere med selvstændighedstrang
At det syrianske hold er nået frem til finalen, er
en streg i regningen for de to hold, der tidligere på dagen spillede bronzekamp. Her vandt
turneringens samiske værter 3-1 over Irakisk
Kurdistan, men begge hold havde ambitioner
om mere.
Sameland stillede op som forsvarende mestre,
men trods skuffelsen over tredjepladsen har
turneringen haft sin effekt.
”Vi har vist FIFA, at vi findes,” siger Håkan
Kuorak på turneringens afsluttende dag.
Kuorak er vicepræsident i det samiske fodbold-
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forbund og direktør for organisationskomiteen i VIVA World Cup. Til trods for de fine titler efterlader han dog et på alle måder jordnært indtryk i sin simple, røde træningstrøje med ordet ”Sápmi”.
Kuorak er fodboldmand, og han er samer.
Sameland strækker sig over et enormt område fra Norge i vest helt over til Kolahalvøen i Rusland i
øst, og de op mod 100.000 samere har deres eget parlament.
”Det her er samernes land. Vi har aldrig tænkt i grænser mellem Sverige og Norge,” siger Håkan
Kuorak.
”Når det gælder landshold, handler det om hjertet. Jeg føler mig som samer, og det betyder ikke så
meget for mig, når det svenske landshold spiller,” fortsætter han.
”Ambitionen er, at vi på et tidspunkt kommer ind i FIFA. Det kræver accept fra Sveriges og Norges
fodboldforbund, men vi har bevist over for FIFA, at vi også spiller fodbold heroppe.”
Fodbold spiller de også i Irakisk Kurdistan, og hjemme i Mellemøsten er det en stor begivenhed, at
et kurdisk landshold stiller op ved VIVA World Cup.
”Vi er meget glade for at være her. Det hjælper os med at bryde isolationen. Vi kan bruge sport og
andre former for kultur som en måde at promovere Kurdistan internationalt,” siger Taha Barwary,
der er minister for sport og ungdom i den regionale regering i Kurdistan.
Kurderne stod også over for Sameland i åbningskampen, der blev spillet under midnatssolen og vist
direkte på kurdisk tv. Med på det kurdiske hold er spillere, som for et år siden vandt Asian Cup med
Irak. Spørgsmålet er, om de en dag kan repræsentere Kurdistan i officielle internationale turneringer.
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FIFA siger, at medlemslande skal have sit eget
fodboldforbund og være del af det internationale
fællesskab. Men hvem definerer det internationale
fællesskab?

”Den irakiske forfatning som en forbundsstat
giver os visse muligheder. Vi har en god dialog
med Bagdad, og vi er ved at finde ud af, hvilken
position vi kan have på det internationale plan,”
siger Barwary.
Separatistens triumf
På græsset i Gällivare kæmper syrianerne
forgæves for at ændre slagets gang. Padania
vinder 2-0, og Lega Nord-tilhængerne stormer
ind på banen for at blande sig i sejrsfesten.
Spillerne løber æresrunde med trofæet og det
padanske flag, og lidt efter kommer Umberto
Bossi ind på banen med usikre skridt og bliver
hurtigt midtpunkt i festen.
”Jeg elsker Bossi,” fastslår Padanias assistent-
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træner Leo Lazzerini, og partibossen får som den naturligste ting i verden en central plads på
holdfotoet af de nye verdensmestre.
Spillerne klapper og hylder Bossi, og enkelte af dem tager endog del i tilskuernes råb om et frit Padania, mens tv-kameraerne snurrer, fotograferne tager billeder, og de mange italienske journalister
noterer på deres blokke.
Partilederens søn Renzo kæmper med de samiske myg, mens han slår fast, at Padania nærer et
stort ønske om at være vært for den næste udgave af VIVA World Cup.
Lidt derfra kigger Melke Alan lidt undrende til og kan trods finalenederlaget erklære sig yderst
tilfreds med turneringen.
”Vi tabte til et bedre hold. De har spillere fra Serie B. Nogle af vores spiller i den femtebedste
række i Sverige,” siger han og ser noget skeptisk ud, da Umberto Bossi lidt efter kommer over for
at trykke hånd.
På hver deres måde stod den svenske syrianer og den italienske separatist tilbage som vindere i en
fodboldturnering, der gav vidt forskellige svar på spørgsmålet om, hvornår et land egentlig er et
land.

