SCHYSST SPEL
Frågor till
VM-laget

Livsviktig fotboll
i flyktinglägret
Carolina Klüft:
Våga testa!

Flickor 07/08 Films SK ställer frågor

till damlandslaget
Hedvig Lindahl 36 år, målvakt i C
 helsea LFC.
Vad tycker du är roligast med fotboll?
Det roligaste är när jag får en härlig utmaning
som jag känner att jag k
 larar av. Inte lika
roligt att spela mot ett motstånd som är för
lätt, och inte heller lika roligt när man inte
har någon chans alls.
Att spela i ett lag. Är det svårt eller lätt?
Det kan vara lite både och, beroende på
hur det går i matcherna, och på andra
saker som händer utanför plan med
kompisar. När man spelar i ett lag
försöker man prata med varandra
när det är något som känns lite
tokigt, och då är jag säker på
att det snart bli bättre igen.
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Hur är det att spela i England?
Det är spännande, det är en liga som är på starkt
uppgående. Fler spelare vill spela i England – det
blir riktigt bra matcher. Häftigt att få vara en del
av de här stora klubbarna och se hur de arbetar.
Är det stor skillnad på Chelseas tjejlag och
killag? Går det att förändra?
Vi tjejer har inte riktigt samma möjligheter,
men vi håller på att förändra attityder. När ni
är gamla nog att spela i Chelsea eller andra lag
ni vill spela i är jag säker på att det kommer
vara mycket mindre skillnader.

Kosovare Asllani, 29 år,
anfallare i Linköpings FC
Varför började du spela fotboll?
Jag började spela fotboll för
att mina äldre bröder spelade.
Spelade med dem och älskade
att spela fotboll från första
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gången jag rörde en boll i princip. Det
var kärlek vid första ögonkastet.
Valde du mellan andra idrotter?
Jag valde aldrig riktigt. Jag spelade
innebandy också, men det var mest
för att hålla igång under vinter
säsongen. Kul att spela innebandy,
men det konkurrerade aldrig med
fotbollen.
Var det många tjejer som spelade
fotboll när du började?
Jag började spela i lag när jag var sex
år och fick spela med tjejer som var

ett år äldre. Det tog några år innan
min åldersgrupp började spela till
sammans. Men sen höll vi ihop och
det var samma lag i fotbollen som i
innebandyn.
Är det bättre med mixade lag,
i alla fall när man är yngre?
Jag tror på mixade lag. På skolgården
spelade vi i blandade lag. Det är
fördelar att mixa lagen – tjejer kan
få lära sig de taktiska och tekniska
bitarna i en yngre ålder. När man är
ung finns inga större fysiska skillnader.

Mia Carlsson, 29 år,
försvarare i Kristianstads DFF
Är det någon skillnad att spela med k
 illar
än tjejer?
För mig var det inte det, inte när jag var så
ung. Jag började spela med killar när jag var
nio år och spelade till och med jag var elva.
Då var det ingen skillnad för oss.
Vad finns det för fördelar med att pojkar
och flickor spelar ihop?
Jag tror det kan ge jättemycket,
framförallt kan det ge en ömse
sidig respekt för varandra
redan i tidig ålder.
Hur ser din drömbild ut
för fotbollen 2030?
Om man kan sätta
riktlinjer för att det
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ska finnas mixade lag till en viss ålder
så tror jag det är bra ur ett jämställd
hetsperspektiv, just när det kommer till
respekt mot varandra och fotbollskun
nande. Det finns ingen tydlig, varken
fysisk eller teknisk, skillnad när man är
så ung. Vi alla kan vinna på att så länge
som möjligt se till att alla barn får vara
med varandra oavsett kön.

FAKTARUTA OM
VM I FRANKRIKE
24 nationer deltar.
Sverige spelar i grupp F.
11 juni kl 18.00
Chile – Sverige i Rennes.
16 juni kl 18.00
Sverige – Thailand i Nice.
20 juni kl 21.00
Sverige – USA i Le Havre.

Jonna Andersson, 26 år,
försvarare i Chelsea FC

Söndag 7 juli kl 17.00
Final i Lyon.

Hur länge har du spelat i landslaget?
Jag gjorde min debut i damlandslaget när
jag var 23 år, men har spelat i ungdomslandslagen sedan jag var 15 år.
När började du att drömma om att få spela
i landslaget?
Det har alltid varit en dröm och vision att komma
med i landslaget. När man kom med i ungdomslands
lagen, F15, F16, F17, så blev det ännu mer realistiskt
att få spela i damlandslaget. Det är oerhört stort att få
representera Sverige och ta på sig den blågula tröjan.
Är det bättre med mixade lag,
i alla fall när man är yngre?
Ja, när man är yngre kan det absolut vara
positivt. Det skiljer inte mycket rent
kroppsligt i unga år. Bra att då få
träna tillsammans, se och lära av
varandra. Det kommer man långt
på. Att kunna visa både för sig
själva, men också andra, att det
funkar i unga åldrar.
foto: arne larsson (films sk)
ludvig thunman/bildbyrån (landslaget)
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flyktingläger i Kenya.
Akelo sitter bredvid sin mamma på
en träbänk vid familjens hus av lera,
grenar och plåt. Hennes pappa dog
för sex år sedan. Dessutom har en av
Akelos systrar dött. Farliga sjukdo
mar är vanligt här i flyktinglägret.
Ett annat problem är att deras hus
inte har någon riktig dörr, så dom
oroar sig för inbrott och överfall.

Livet i flyktinglägret är tufft
Akelo har så många utmaningar att de
inte går att räkna upp. Hon har inte
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råd att köpa mat, kläder och andra
saker som hon behöver. I flykting
lägret får familjen en liten matranson,
men det är oftast bara majsmjöl och
lite olja. Vatten är också ett problem.
De får gå och hämta vatten i hinkar
för att dricka, laga mat, städa, tvätta
kläder och duscha. Men trots alla
problem får Akelo styrka genom att
göra det hon älskar: Att spela fotboll!
– Det är min talang. Jag älskar att
springa på planen med mina lag
kamrater, när de springer efter mig

Akelo trotsar alla
fördomar mot att
flickor inte ska
spela fotboll.

och firar mig när jag gjort mål, säger
Akelo och lyser upp i hela ansiktet.

”En tjej ska inte lyfta på benen”
Att spela fotboll för en tjej i Kakuma
flyktingläger är inte lätt. I hennes
kultur tycker många att kvinnor inte
ska göra aktiviteter utanför hemmet.
Akelo får ofta höra att hon inte är
en riktig kvinna, att hon borde vara
hemma och sköta sina sysslor istället
för att spela fotboll.
– Dom säger: En tjej ska inte lyfta
på benen. Har du inte tvätt och städ
att sköta!? Jag säger att vi är många
systrar, vi delar på sysslorna. Jag
har en solcellslampa så jag gör mina
läxor på kvällarna, jag har tid att
spela fotboll en timme efter skolan.
Viktigt att spela fotboll
Akelo trotsar alla fördomar mot att
flickor inte ska spela fotboll. Och
nu blir dom fler och fler tjejer som
är med i fotbollslag i flyktinglägret.

Genom fotbollen blir tjejerna starkare
på många sätt. Dom peppar varandra
och kan hjälpa varandra om någon
har det svårt hemma. Tillsammans
blir dom starkare!
text: susanna olivin foto: jesper wahlström

Act Svenska kyrkan
Vi lever alla under samma
himmel och har samma
rättigheter. Därför arbetar
Act Svenska kyrkan mot fattigdom, förtryck
och orättvisor. Tillsammans med kyrkor och
organisationer över hela världen kämpar vi för
att alla människor ska få leva ett tryggt liv.
Act Svenska kyrkan stöttar människor på flykt.
Skolor och fritidsaktiviteter är livsviktigt för
ungdomarna som bor i ett flyktingläger. Dom
kan utvecklas tillsammans och det blir mindre
bråk när dom är i ett lag och samarbetar.
Speciellt för flickor är en aktiv fritid viktigt. När
dom är med i en grupp kan dom tillsammans
vara med och bestämma sådana saker som
påverkar livet i flyktinglägret.
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KILLSPORT ELLER TJEJSPORT!

VARFÖR
DET?

Carolina Klüft har Europarekordet och juniorvärldsrekordet i
sjukamp. Nu är hon chef för Generation pep och programledare
i Wild Kids. Hur väljer vi när vi väljer idrott? Väljer vi det vi
helst vill göra eller vad kompisarna tycker?
Carolina Klüft säger
att man ska våga var
sig själv, våga testa och
strunta i vad andra
tycker. Fast viktigast är
att man har roligt.

Hur blev du fri
idrottare?
– Min lillasyster ville
börja och då följde jag
med henne. Jag tyckte
att det var väldigt roligt
med många kompisar
och olika grenar att
pröva på. Mina föräld
rar har alltid peppat
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mig att först och främst
tänka på att ha roligt
med min idrott.

Hur gjorde du föratt
ha roligt?
– Jag fokuserade på
det som var kul, att
hitta roliga delar i min
träning. Jag var också
noga med att tänka på
glädjen och att göra
mitt bästa. Att få ett
bra resultat var härligt.
Men det var aldrig
det viktigaste när jag
idrottade.

Friidrott är en jäm
ställd sport där det är
lika mycket killar och
tjejer. Vad är det bästa
med att killar och tjejer
idrottar ihop?
– Jag har vänner bland
både killar och tjejer.
I min träningsgrupp har
vi alltid tränat tillsam
mans, vilket har varit
väldigt roligt. Jag har
också tävlat på träning
ar mot killar. Det har
sporrat mig. Viktigt att
killar och tjejer tränar
på lika villkor.

ALEXANDER

KILL- OCH
TJEJSPORTER
Fyra sporter som
killarna väljer:

CHATRINE

Ishockey
Fotboll
Innebandy
Tennis

MARIA

Fyra sporter som
tjejerna väljer:
Ridning
Gymnastik
Friidrott
Simning

Lika många killar
och tjejer:
Alexander Sasja Majorovs var på sitt första konståkningsläger när han
var fem. Chatrine Friman Brantvik är enda speedwaytjejen i allsvenskan.
Maria Rooth var 5 år när hon började spela hockey i Rögle IK.

Hur ska killar och tjejer
kunna idrotta på lika
villkor?
– Det handlar om dom
vuxna, i förbund, fören
ingar och ledare. Deras
uppgift att se till så att
idrotten blir jämställd.
De måste bestämma
sig för en linje och sen
arbeta stenhårt för att
den ska bli verklighet.
Har du några fler tips
för jämställd idrott?
– Tänk inte så mycket
på kille eller tjej. Det

viktigaste är inte att
göra som alla andra,
utan att hitta det du
själv tycker är roligt.
Våga vara dig själv.
Våga testa olika idrot
ter. Det är inte alltid så
lätt. Är någon taskig
mot dig, prata med
en vuxen du litar på.
Berätta så fort du kän
ner att du blir orättvist
eller elakt behandlad.

Handboll
Basket

Det ska vara lika för
tjejer och killar!
Alla som vill ska få vara
med.
Man ska ordna det så att
både killar och tjejer ska
kunna idrotta om de vill.
Både killar och tjejer ska
vara lika viktiga.
Både killar och tjejer ska få
vara med och bestämma.
Man ska alltid komma ihåg
att killar och tjejer har
samma rätt till idrott.
(Fritt ur idrottsrörelsens
jämställdhetsmål)

foto: carolina byrmo (carolina)
claudio bresciani (alexander)
per gustafsson (chatrine)
claudio bresciani (maria)
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NÅGRA SOM VÅGAT GÅ SIN EGEN VÄG

Varför valde du så här?
filip segbrant 15 år, sidensjö
Filip har ridit sen han var sex år.
Jag rider för att jag gillar djur. Man tar
det lugnt och slappnar av med hästen.
Kompisarna tycker att det är bra att jag
gör det jag gillar.
Hur ska man få fler killar att börja rida?
Man kan låta dem få besöka ett stall.
Tycker man om djur så är det jättekul.

bianca tajani 8 år, knutby
Bianca har kört motocross i drygt ett halvår.
Det är roligt att vara tillsammans med andra!
Roligt när det går fort – jag saktar ner om
det går för fort. Gör inget om någon kör
om – man blir bättre ju mer man tränar.
Hur ska man få fler tjejer att köra motocross?
Få dom att förstå – kan killar köra motocross
så kan tjejer!

adam hagström 14 år, uppsala
Adam har tränat gymnastik sen han var 9 år.
Tränar truppgymnastik tre gånger i veckan.
Trevligt att umgås i ett lag – en bra lagsport.
Roligt att lära sig olika volter.
Hur ska man få fler killar att testa gymnastik?
Det är en del killar som håller på. Några
börjar för att bli bra i Parkour.

manfred ekstam 8 år, uppsala
Manfred dansar Hip Hop, har
prövat jazzdans och spelar också
fotboll och bandy.
Det är roligt att dansa! Jag känner
mig lätt när jag har dansat.
Hur ska man få fler killar att
börja dansa?
Testa att dansa hemma – och
kanske upptäcka att det är roligt.

sigrid jason 17 år, hudiksvall
Sigrid har spelat ishockey sen
hon var 6–7 år. Går andra året på
hockeygymnasiet i Linköping.
Tyckte tidigt om att åka skridskor
och hantera puck och klubba. Det
är en bra lagsport – roligt att spela
tillsammans med andra!
Hur ska man få fler tjejer att
spela hockey?
Låta tjejer få prova och upptäcka
glädjen med ishockey. Viktigt att
damhockeyn uppmärksammas i
TV och tidningar.

carolina back 13 år, uppsala
Carolina har tränat Aikido i åtta år.
Tränar två gånger i veckan.
Det är en annorlunda sport. Man tränar
på att försvara sig. Gillar att göra höga
fall! Kul att träffa tränarkompisarna.
Hur ska man få fler tjejer att testa Aikido?
Om man inte hört talas om sporten, så
kan det vara svårt att förstå att det kan
vara så roligt.
foto: jeanette segebrant (filip) j. falk (sigrid) arne larsson (bianca, adam, manfred och carolina)
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Roligt att samarbeta!

BÄRA BOLL
Hur ska man göra för att flytta en boll
om
man inte får använda händer eller fött
er?
I den här leken ska två stycken förs
öka att
med sina kroppar flytta bollen från ett
bo
till ett annat bo till. Bollen ska lämnas
över
till två kompisar (utan att ta händer
na till
hjälp), som i sin tur flyttar bollen till
ett nytt
bo med där två andra flyttar bollen
vidare.

JÄTTEHOPPET
ans!
Pröva hur långt ni kan hoppa tillsamm
hoppar.
Den första börjar vid en startlinje och
osv. Vid
Nästa fortsätter vid nedslagsplatsen
den
nya försök kan man försöka bättra på
från
allti
samlade hoppsträckan. Man kan vara
både
två personer och uppåt. Går att leka
p; jäm
ute och inne. Pröva olika sorters hop
åt m m.
fotahopp, längdhopp framåt och bak
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Svenska kyrkan arbetar
för en värld utan miljö
förstörelse, fattigdom,
hunger och förtryck.Vi ska
behandla andra så som vi
själva vill bli behandlade. Alla
människor är lika mycket
värda!
Tillsammans med lokala
föreningar vill vi arbeta för
en positiv idrottskultur. Det
är viktigt att våra barn mår
bra. Fysisk aktivitet är en del
av välbefinnandet. Det ska
vara roligt att röra på sig!

GE VARANDRA BALANSEN!
Istället för att få varandra att tappa balansen, så
ska man försöka få varandra i balans. Två perso
ner står mitt emot varandra med handflatorna
mot varandra. Sedan tar man ett eller flera steg
baklänges, och behöver då stödja sig mot sin
kompis för att inte ramla. Nu gäller det för båda
att komma upp i upprättstående balans, utan
att flytta på fötterna. Viktigt att stå stadigt på
golvet så att man inte halkar.

Svenska
Kyrkans Unga
är en demokra
tisk rörelse av
barn och unga
som vill upptäcka och dela
kristen tro.
Vi tror på en värld där alla är
lika mycket värda och vi vill
ta hand om hela vår jord.
Bli medlem och bli en del av
gemenskapen du också, det
är helt gratis! Läs mer på
svenskakyrkansunga.se

Facit till pysslet: 1: 14 st: Golf, Bandy, BMX, Judo, Rodd, Curling, Slalom, Bob, Cricket, Frisim, Dans, Tennis, Diskus & Dart.
2: Bana 2 (39 kr). 3: E & N. 4: Se bilden. 5: sid 6, 10, 8, 2. 6: a: Island, b: Japan, c: Sydafrika, d: Argentina, e: Canada. 7: Bowling.
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