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KRÖNIKA: Det är bland det finaste vi 
har, ideella idrottsföreningar. Eldsjälar, 
föräldrar och ledare som som lägger ner 
timme efter timme för att Sveriges barn 
och unga ska få röra på sig, träffa nya vän-
ner och må bra. Allt med tanken att idrott 
ska vara för alla.

Men stämmer den här idealbilden? 
Nej, det gör den naturligtvis inte. Varför 
då?

Det finns såklart flera anledningar, 
men i grund och botten handlar det om 
två saker. Socioekonomisk gruppering 

och elitsatsningar. 
Kollar man på perspektivet socioe-

konomisk gruppering så är pengafrå-
gan den tydligaste, folk har inte råd. 
Medlemsavgifter ska betalas, transporter 
ska fixas och bingolotter ska säljas. Kanske 
inte prio ett för en ensamstående mamma 
med fyra barn som ligger efter med hyran 
för andra månaden i rad.

Men pengarna är bara en del i det hela. 
Det handlar kanske lika mycket om vil-
ka du umgås med och vad dina föräldrar 
gör, det hela är en vana. Där skiljer det sig  
mycket mellan alla grupper.

Det andra stora perspektivet handlar 
om elitsatsningar. Ett begrepp som kan 
vara svårt att definiera men som i grund 
och botten handlar om att man tränar för 
att vinna. 

Idag sållas ungdomar och till och med 
barn ut för att bli bäst, något som delar 
samhället. I kommande artiklar kommer 
ni få möta Kent Kotte och Pontus Berger. 
Två personer som egentligen är ganska 
lika och som drivit ungdomslag i mån-
ga många år. Men som också har väldigt 
olika syn på elitsatsning i tidig ålder. Den 
ena menar att det är en förutsättning 
för framtida stjärnor medan den andre 
säger att det skrämmer bort talanger som  
utvecklas senare och är direkt hälsofarligt 
för barn. 

Jag ska vara ärlig, jag har jag varit på 
båda sidor.

Jag har varit den som nobbats av de 
bättre lagen inom föreningen, som fått 
klara mig längre ned i seriesystemen, 
som aldrig fick chansen i a-laget. Men jag 
har också varit den som lämnade mina  
vänner bakom mig för att testa vingarna 
med de äldre, läskigare killarna. 

Jag kan väl i efterhand inse att motiva-
tionen att spela med bättre spelare, mot 
tuffare motstånd och mer publik gjorde 
att jag valde innebandyn före fotbollen. 

Samtidigt är jag också väl medveten 
om att elitsatsningen och allt vad det in-
nebär; mindre speltid, många träningar 
och press, gjorde att jag sedan la av.

Precis som den socioekonomiska 
bakgrunden så har elitsatsningen en 

stor ekonomisk aspekt. Eliten får träna 
mer i finare hallar på bättre tider, men  
betalar samma om inte lägre avgifter. 

Hur rättfärdigar man det för fattiga 
småbarnsföräldrar?

Jag minns såväl när jag och min 
kompis spelade i samma förening. Han 
i breddlaget, jag i elitlaget. Jag fick gratis 
träningskläder, matchtröja, bussresor till  
bortamatcher och tre träningstider i veck-
an, varav två i kommunens bästa hall.

Min kompis fick en träningstid i vec-
kan, i den absolut värsta hallen. Vi beta-
lade samma medlemsavgift och sålde lika 
många lotter.

Detta diskuterades såklart, det handlar 
trots allt om ganska mycket pengar för 
tonåringar. Men det var inte värre än att 
våra föräldrar kunde hjälpa oss med den 
ekonomiska biten. Och köpa upp hela 
lagret med lotter, det gjorde dem mer än 
gärna.

Hade en ensamkommande flykting 
eller en fattig förälder kunnat göra samma 
sak? 

Jag tror att ni fattar ungefär var jag vill 
komma med detta.

Ungdomsidrott, pengar och elit-
satsning: “Det får inte fult att vinna” 
kommer därför handla om just detta, 
hur idrottssverige mår och vem som  
egentligen idrotten riktar sig till.w

Många frågor kommer att besvaras, 
många kommer att dyka upp, men bland 
alla dessa finns det en fråga som är 
gemensam:

För vem är idrotten?

Vem äger ungdomsidrotten?

FOTO: PIXABAY.
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Har har tränat Sverige i några av 
världens största mästerskap och 
varit bland badmintoneliten sedan 
1970-talet. Han är också en av 
dem som sett de stora  
stjärnorna fostras från ungdom 
till proffs. För Kent Kotte finns det 
en tydlig väg för att nå toppen i 
världens snabbaste sport, elitsatsa 
i ung ålder. 

– Om de vill så ska de kunna säga 
att “jag är bäst i Sverige” när de är 
tolv år, säger han. 
Någon mil utanför centrala Stockholm, 
bara en serve från E18, har den unga elit-
en redan samlats. Klockan är inte mer 
än halv åtta på morgonen, men den lju-
sa aprildagen räddar upp tillvaron något. 
Det är NIU (Nationell Idrottsutbildning 
på gymnasienivå)- och elitträning för 
spelarna i Täby badmintonförening Jag 
möter upp Kent Kotte på läktaren i den 
fönsterlösa hallen som med sin blå in-
teriör ger känslan av att man är inne i ett 
akvarium. 

Liksom hallen har även de flesta spelar-
na i den välbärgade Stockholmsförorten 
blå klädsel, om än i en ljusare nyans. 
Dessa med efternamn som tydligt pryder 
ryggtavlorna. 

– Den här kan vara intressant för dig 
att se, säger han. 

Kent Kotte sträcker fram ett papper till 
mig. Den är full av statistik han själv har 
tagit fram. 

– Alla de med kryss är folk som var i 
Sverigetoppen innan de var 15 år. Här är 
något som de vunnit, säger Kent Kotte 
och pekar på de mängder av medaljer som 
Sverige vunnit genom åren.

SVERIGE HAR HALKAT EFTER
På pappret står alla större svenska 

framgångar i internationella mästerskap 
sedan 1977. Med större framgångar me-
nar han medaljer i EM eller VM eller så 
bra som femma i ett olympiskt spel. Ett 
par stycken är födda utomlands, men 
om man räknar bort dem så var 22 av 25 
medaljörer, eller topp fem i OS, också i 
Sverigetoppen i 15-årsåldern. 

- Åtta av tio var dessutom i topp när 
de var tolv år. Det har att göra med att 

badminton är svårt att lära sig tekniskt. 
Kent Kotte har agerat klubbchef i 

Täby Badmintonförening i flera decen-
nier. Detta fram tills för tre år sedan när 
Peter Axelsson, mångfaldig interna-
tionell medaljör med ett VM-bron från 
Birmingham 1993, tog över ansvaret.

 – Du måste inte ha varit i Sverigetoppen 
när du var tolv år, så är det inte. Undantag 
finns alltid, vilket pappret också visar. 
Vissa utvecklas senare. Som han i rött, 
säger Kent Kotte och pekar på en av få 
personer i hallen som inte bär den blåa 
klubbfärgen.

– Han började när han var 12, 13 år 
kanske och det är ändå rätt sent. Han har 

lärt sig och är i Sverigetopp nu. 
Kent Kotte sitter rakryggad, hans blick 

försvinner aldrig och röstläget ändras inte 
nämnvärt någon gång under hela samta-
let. Det finns inte en uns av svett som rin-
ner ner från pannan. 

Det är inte första gången Kent Kotte 
lyfter debatten om elitsatsning. I en debat-
tartikel för några år sedan skrev han att 
Sverige inte har råd att prioritera bort de 
talangfulla ungdomarna inom badmin-
ton. Han säger också att Sverige under 
flera år halkat efter världstoppen.

– Jag hoppas på att det ska vända. Jag 
brukar säga att kan Danmark vara ett 
av världens bästa länder och ha en av 
världens bästa spelare, så skulle Sverige 
också kunna vara det, säger Kent Kotte.

TAR INTERNATIONELL HJÄLP
Men vad är då framgångsreceptet? 

Hur agerar en klubb som Täby för att ut-
bilda och motivera unga spelare att satsa  
stenhårt? Kent Kotte menar att en av de 
viktigaste sakerna är att tidigt få dem att 
möta motståndare värdiga namnet. Och 
finns de inte i Sverige så får de åka utom-
lands, eller som i Täbys fall under en helg 
i april, bjuda hit dem. 

– Ibland har vi tagit hit indonesiska 
tränare. Vi har en stor internationell täv-
ling nästa helg och indoneserna kommer 
redan på söndag. Då tar det med sina 
tränare och tränar med oss. Våra spelare 
blir jätteinspirerade. Det är ett sätt att ut-

veckla unga spelare. 
– Men sedan behöver de bra målbilder 

som inte bränner ut dem. De ska även vara 
med och tycka att det är jäkla roligt. Men 
också, om de vill, så ska de kunna säga att 
“jag är bäst i Sverige” när de är tolv år. 

– Det får inte vara fult att vinna.
De 15-talet spelarna samlar ihop 

sina fjäderbollar, dags för nästa övning. 
Övningen går ut på att en av spelarna 
servar fjäderbollen över nätet så att den 
andra kan slå tillbaka den, varpå den för-
sta personen tar upp en ny fjäderboll och 
servar igen, och igen, och igen. 

Kent Kottes telefon ringer, det är någon 
från Västra Frölundas badmintonklubb. 
De snackar en stund, skrattar och något 
formellt samtal råder inte. Han lägger 

“Det får inte vara fult att vinna”

KENT KOTTE. FOTO: ELMER RIKNER
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på och förklarar att det brukar vara en 
ganska bra stämning mellan badminton-
spelare och klubbar överlag, trots att det 
i det här fallet handlar om en klubb från 
Stockholm och en från Göteborg.

Trots stora framgångar genom åren har 
badmintonsporten i Sverige haft det svårt 
att få publiken att lockats till den slagfärdi-
ga tvekampen. Kent Kotte berättar att han 
under en SM-tävling var en av få personer 
på plats, varpå Expressen gjorde en artikel 
med en stor bild på honom. Rubriken blev 
lämpligt nog “Inte en Kotte på plats”.

– Det får man bjuda på, skrattar Kent 
Kotte.

Klockan börjar ticka upp mot 09.00 
och den tidiga morgonen börjar närma 
sig sitt slut. Till läktaren vandrar Peter 
Axelsson, men innan jag slår mig ned mot 
honom får jag tag i Jessica Silvennoinen 
och Lovisa Neuber, två 18-åringar som 
tagit två helt olika vägar in i elitverksam-
heten. Men mer om det i nästkommande 
artikel.

Kent Kotte och Peter Axelsson och 
slagit sig ned i cafét precis intill hallen. 
Utanför de stora fönstrena, som till skill-
nad mot hallen faktiskt finns i cafét, lyser 
solen och fredagsförmiddagen ser ut att 
kunna mynna ut i en skön helg.

“DET SKA TRAPPAS UPP”
Men innan de får dricka upp kaffet så 

sätter sig jag och Peter Axelsson oss ned 
i en soffa i cafét med utsikt över de fåtal 
bilar som står parkerade längs buskagen 
några meter nedanför oss. 

Klubbchefen är inne på samma spår 

som Kent Kotte, att tekniken är det som 
gör att man i badminton måste satsa i 
ung ålder. Men han säger också att det 
är en svår avvägning, för samtidigt som 

man kan förlora talanger så kan ungdo-
mar också sluta om de inte blir tillräck-
ligt motiverade. Men vilken ålder är då 
den optimala för att skapa Sveriges nästa 
framtidsstjärnor?

– Det är någon gång där vid 14, 15 års 
ålder som man ska börja köra 100 procent 

om man ska komma hela vägen, inte så 
mycket tidigare. Det är en enorm konkur-
rens om man tittar på de bästa länderna 
i världen, de asiatiska länderna. Där bör-
jar man runt 12-årsåldern, säger Peter 
Axelsson. 

Peter Axelsson decibeltal är betydligt 
lägre än Kent Kottes och svaren är inte 
lika slagkraftiga eller rubrikvänliga som 
hans företrädare. Så vitt jag vet har Peter 

Axelsson inte heller varit ute på nätet och 
skrivit debattartiklar. Han sitter bakåtlu-
tad med armarna utsträckta över den övre 
soffkanten och fortsätter.

– Det är klart, det ska trappas upp. Det 
går inte från lek till elit bara sådär, man 
måste börja där någonstans. Man kan inte 
heller köra järnet innan man har kommit 
igenom puberteten, då går man sönder. 
Det är en balansgång hela tiden, det är en 
slitsam sport, säger han.

– Genom åren har en av de  
största frågorna inom föreningsidrotten 
varit det faktum att barn och ungdomar  
sållas ut och inte får möjligheten att  
idrotta i en förening, allt till förmån för mer  
talangfulla lagkompisar eller klubbkam-
rater. Peter Axelsson menar att Täby som 
förening, trots sin tydliga elitverksamhet, 
även värnar om bredden.

– Vi försöker att det ska finnas en verk-
samhet för alla. Det är ett av våra stora 
mål, säger han.

De unga talangerna har lämnat hallen 
och de fåtal personer som syns till, däri-
bland Kent Kotte och Peter Axelsson, 
sitter bekvämt i sina fåtöljer. Om bara en 
vecka kommer fler unga internationella 
stjärnor hit och vem vet, en match som 
spelas i Täby racketcenter nästa söndag 
kanske även kommer att spelas på center-
courten i Los Angeles om drygt sex år.

PETER AXELSSON. FOTO: ELMER RIKNER

LOVISA NEUBER (TV) OCH JESSICA SILVENNOINEN (TH) MÖTS. FOTO: ELMER RIKNER
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Vägen till att bli professionell 
idrottare är lång. För de två 
18-åringarna Jessica  
Silvennoinen och Lovisa Neuber 
har satsningen till toppen sätt 
väldigt olika ut. Jessica kom med i 
elitlaget redan som 12-åring, med-
an Lovisa inte lyckades ta en plats 
förrän fyra år senare.

– I början var det för att jag inte 
platsade. Men då blev jag bara mer 
taggad, säger Lovisa Neuber.

De är klasskompisar, lagkamrater och 
konkurrenter. De tränar nästan varje dag 
och går samtidigt sista året på gymnasi-
et tillsammans. De är också två stora ta-
langer som triggar varandra att bli bättre. 
Men hur lika de än må vara så har deras 
utvecklingskurva sett väldigt olika ut.

Jessica Silvennoinen var den av vän-
nerna som tidigt stack ut. Hon visade en 
stor talang för badmintonsporten och 
kom in i något typ av elitlag redan vid tolv 
års ålder.

– Jag tänkte, nu vill jag träna så många 
pass jag kan och bli bäst. Så jag var ganska 
tidigt, säger Jessica Silvennoinen

– I en sådan ålder tror jag man bara 
tränar för att det är kul, inflikar Lovisa 
Neuber.

TRÄNAR TVÅ GÅNGER OM  
DAGEN

Men hur kändes det att satsa så hårt 
när du bara var tolv år gammal?

– Då tyckte jag bara det skitkul. Jag 
vill bara träna hela tiden, säger Jessica 
Silvennoinen.

– Ja, och så tycker jag att det var så kul 
att gå på tävlingar och träffa massa komp-
isar och så. Så då fick jag det på köpet.

Kände du någon press att prestera i den 
åldern?

– Jo, men det gjorde jag nog ändå lite 
faktiskt. Eller inte precis när jag började 
satsa, men lite längre upp i åldern kunde 

jag känna det, säger Jessica Silvennoinen.
– Det finns någon som vill slå mig, jag 

måste träna mer. Man vill vinna.
Det skulle dröja fyra år efter Jessica 

Silvennoinens inträde till eliten innan 
Lovisa Neuber tog steget. Men skillnaden 
på 12- och 16-åringar i idrottens värld är 
stor och de två idag jämlika talangerna 
har tagit två helt olika vägar dit.

– Tidigare hade jag bara tränat för att 
det var kul. Men att gå från att träna tre 
gånger i veckan till två gånger om dagen, 
det var väldigt nytt men också kul, säger 
Lovisa Neuber. 

BLEV MOTIVERAD
Rädslan att tappa talanger när de 

stängs ute från de bästa lagen är ett av de 
mest välanvända argumenten emot tidig 
elitsatsning bland unga. Lovisa Neuber 
berättar att hon i yngre ålder helt enkelt 
inte var tillräckligt bra.

– I början var det för att jag inte 
platsade. Men då blev jag bara mer taggad 
på att försöka komma in. Jag tränade så 
mycket som möjligt och jag gjorde allt, 
säger hon.

– Jag blev motiverad av det, det gjorde 
att jag jobbade hårdare.

– Det är inte alla som tar Lovisa 
Neubers väg, eller Jessicas för den delen. 
Det finns de som inte har förutsättnin-
garna att ta sig in i elitlagen. Både Jessica 
Silvennoinen och Lovisa Neuber har haft 
vänner som genom åren försvunnit från 
sporten för att de inte platsat i det bästa 
laget. 

– Ja, jo, vi har väl haft några som trap-
pat ner lite och till slut lagt av på grund 
av att de inte platsade i laget. De har inte 
kommit med på flera år, men har alltid 
varit precis under, så jag kan ju förstå 
att motivationen kanske inte finns, säger 
Lovisa Neuber.

Hon utvecklar sitt resonemang.
– Om man satsar vid ung ålder och 

tränar mycket så kan det bli jättemyck-
et press. Det blir lite fel tycker jag, säger 
Lovisa Neuber.

– Ja, den risken finns, säger Jessica 
Silvennoinen.

Hur bör elitsatsningen se ut?
– Jag tror det är väldigt individuellt, 

säger Jessica Silvennoinen. 
– Ja, jag håller med. Alla personer är 

olika. Vissa kanske inte klarar av att sat-
sa i så ung ålder medan andra motiveras. 

Det finns inga rätt och fel, säger Lovisa 
Neuber.

– Jag följer med talangerna ner till 
planen. Jessica Silvennoinen och Lovisa 
Neuber slår några enkla bollar till varan-
dra medan jag fotar deras duell. Just den-
na match är av det enklare slaget, men så 
är det inte alltid. 

– Det är prestige, men är det bara när 
vi kör match mot varandra. Efteråt blir vi 
kompisar direkt, säger Lovisa.

Talangerna kluvna om tidig 
elitsatsning: “kan förstå att 
motivationen kanske inte finns”

LOVISA NEUBER OCH JESSICA SILVENNOINEN. 

FOTO: ELMER RIKNER
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Idag är landslag i de flesta sporter 
nästan lika självklart som lan-
det själv. Men att det i Bergsjön i 
Göteborg skulle finnas ett somal-
iskt landslag i innebandy, det var 
det nog ganska höga odds på.  

Men det finns. Sedan 2015 har 
Pontus Berger drivit landslaget 
genom träningar, matcher och 
rekordförluster, även om det i 
slutändan oftast slutar med vinst.
Vanligen tränar de i den nybygg-
da Sandeklevshallen precis intill 
Teleskopgatans spårvagnshållplats. Men 
dagen till ära är det avslutningsmid-
dag i Berghalla sporthall ett par stenkast 
därifrån.

Jag rullar in över den breda vägen i 
industriområdet och den plåtbelagda 
byggnaden återfinns direkt in i första 
vänsterkurvan. Ett varv över parkeringen 
senare så stannar jag längs vägen. 

Det är många bilar på plats, men 
det är enbart Pontus Berger och Stefan 
Karlholm, aktiv ledare i innebandylaget, 
på plats från laget. De andra bilarna kan 
troligtvis förklaras med fredagsbönen. 
Det är åtminstone Pontus Bergers teori. 

Klockan är några minuter efter sju men 
det ska dröja ytterligare några innan de 
första spelarna dyker upp. 

Efter ett tag glider så den första bilen 
in på parkeringen och de andra kommer 
tätt inpå. Några ryggdunkar senare är alla 
på plats. Klungan på en sisådär 10-15 per-
soner tar sig upp en trappa till en sliten 
lokal med många år på nacken.

MEDALJÖRER I AFRIKANSKA 
MÄSTERSKAPEN

Några stora fönster till vänster lyser 
upp den annars ganska gråbeigea salen. 
Rakt fram, bakom ett parti affischer med 
somaliska föreningar på och en brun, för-
modligen lite för mjuk, soffa ligger hallen. 
Till höger om soffan ligger ett kök som 
vanligen används som café. Resten är mest 
en öppen yta med massa bord.

Jag slår mig ned vid tillsammans med 

Stefan Karlholm och en av spelarna, 
Abdifati Hassan. 

Precis innan pandemin åkte det so-
maliska landslaget på sin allra första in-
ternationella turnering, de Afrikanska 
Mästerskapen i Kenyas huvudstad 
Nairobi. Redan vid ankomst märktes det 
att det inte var vilken turnering som helst.

– På flygplatsen var det flera TV-bolag 
som intervjuade killarna och sedan på 
läktaren var det massa somalier på plats 
för att kolla, säger Stefan Karlholm

– Faktum är att till och med en minis-
ter från den somaliska regeringen var på 
plats i arenan.

Turneringen slutade med en brons-
medalj, men trots att laget tagit en inter-
nationell medalj så var spelarna inte helt 
nöjda. De kände själva att de var överlägs-
na på den tekniska biten, men förutsät-
tningarna gynnade inte dem. 

– För det första spelade dem med tre 
utespelare på planen och för det andra 
var golvet otroligt dåligt, säger Stefan 
Karlholm.

Abdifati och Stefan förklarar för mig 
att de övriga länderna i turnering tyckte 

det var helt fantastiskt att komma in på 
planen, som enligt dem var den bästa de 
sett.

Jag frågar Abdifati hur det är att rep-
resentera ett land som Somalia. Ett land 
som han aldrig har bott i, då han bodde 
i grannlandet Etiopien, och som varit 
minst sagt problematiskt under många år.

– Man gör det för folket, för de som bor 
där, säger han.

“ENORMA KLYFTOR” 
Pontus Berger är en stor motståndare till 
elitsatsning i en alldeles för ung ålder. 
Men när de spelade för landslaget nere i 
Kenya, då var det andra tongångar.

– Det är ingen lek att representera ett 
landslag, då är det faktiskt allvar. När man 
spelar med flaggan på bröstet så har man 
ett stort ansvar att göra allt man kan för att 
vinna, säger han.

Efter en stund samlas alla spelare 
vid bordet närmast utgången. Abdifati 

Hassan är den ledande i samtalet 
och plockar fram en UNO-kortlek. 

Samtidigt sätter jag och Pontus Berger oss 
i soffan en bit bort i den ekande lokalen.

Pontus Berger breder ut sig över soffan 
och lutar sig bekvämt bakåt. Pulsen ser ut 
att vara låg, men så fort vi börjar prata om 
ungdomsidrott och inkludering så ökar 
pulsen och rösten intensifieras.

– Jag ville skapa en vettig sysselsättning 
för ungdomar och unga vuxna i bland an-
nat Göteborg. Innebandy är en extremt vit 
sport i Sverige och kan vi bidra till att fler 
grupper hittar innebandyn så bidrar vi till 
en ökad mångfald inom sporten, säger 
han.

– I Göteborg skiljer det nio år i 

Somaliska landslaget i innebandy - i 
Göteborg

PONTUS BERGER HÅLLER TAL FÖR SPELARNA I DET SOMALISKA LANDSLAGET. FOTO ELMER RIKNER 

PONTUS BERGER.FOTO: ELMER RIKNER



7

förväntad livslängd mellan östra och 
sydöstra delen av stan. För kvinnor är det 
sju år. Det finns så enormt många ohäl-
sotal som är skrämmande. Det är sådana 
enorma klyftor.

Men utmaningar finns också. Pontus 
Berger berättar att han som person är 
väldigt otåligt och att tålamodet ibland är 
nära bristningsgränsen.

– Jag tror det var hösten 2016. Vi 
hade en träning där det bara kom en 
enda spelare. Och då kan man tänka, va 
fasiken Pontus, här åker man genom hela 
stan upp till hallen, sätter upp sarg och så 
kommer ingen.

En annan utmaning har varit de kul-
turella skillnaderna. Ett exempel är den 
svenska föreningsmodellen som inte finns 
på samma sätt i Somalia, menar Pontus 
Berger.

– Det finns det inte en enda kille som 
har betalat in medlemsavgiften och det 
beror inte på att de inte har råd, många 
jobbar och så. Det beror på att den ideel-
la tanken bakom idrottsföreningar som 
finns i Sverige inte finns i Somalia. säger 
Pontus Berger.

– Istället tänker man att det handlar om 
ekonomisk vinst och frågan blir då; varför 
ska man betala någon som bara vill tjäna 
pengar, när man kan slippa? Föreningen 

jagar dem inte heller.
Han säger dock att spelarna kan hjäl-

pa till på andra sätt, såsom nattvandring 
exempelvis. Nattvandringen handlar om 
att spelarna är ute på nätterna och pratar 
med människor för att bilda en trygg 
närvaro i samhället.

– Det är väl på sätt och vis mer värde-
fullt än pengarna, säger Pontus Berger.

KONKURRERAR MED  
FOTBOLLEN
Klockan tickar på och det ser ut som att 
maten snart ska serveras. Ett gäng dad-
lar står på bordet. Men än så länge är det 
ingen som tagit för sig, klockan står på 
20.55.

– Två minuter kvar, säger Sadiq Suudi 
förväntansfullt och syftar på den muslim-
ska fastemånaden ramadan.

De två minuterna går långsamt, kanske 

inte för mig, men Sadiq sitter och räknar 
ned. Han är ny i laget och inte speciellt 
erfaren ännu. Mer erfaren är Mohamed 
Qayre som sitter bredvid sin lagkompis 
och snett mittemot mig på långbordet. 

– Det var en person som delade ut pap-
per på vår fotbollsträning. Men jag ska 
inte ljuga, först ville jag inte gå dit. Sedan 
var det en kille som sa att jag borde testa, 
säger han.

Många i laget är flyktingar. En grupp 
som inte sällan börjar på fotbollsplanen. 
Men flera, om än en minoritet, byter se-
dan till innebandyn.

– Fotboll är tråkigt för oss nu, sedan var 
vi inte så jäkla bra heller, säger Mohamed 
om sig själv och sin kompis med ett skratt.

20.57. Alla hugger in. Dadlarna flyger i 
högsta hugg, folk vräker åt sig. I Göteborg 
skulle det beskrivits som “åpet”. Utöver 
det kommer även, vad jag felaktigt tror, är 
huvudrätten in på bordet. Det är en massa 
olika typer av bröd med olika fyllningar. 
Typiska somaliska rätter. 

De ber mig testa en samosa. En trian-
gulärt brödknyte med någon typ av fylln-
ing. Jag tar en tugga och känner hur röken 
frigörs från knytet samtidigt som köttfärs-
en och kryddorna möter smaklökarna. 
Jag förstår att det är fest. 

– De första träningarna var svåra. Det 
var svårt att få iväg skotten och passnin-
garna. Det är jobbigt i starten, säger 
Mohamed.

– Jag hade aldrig kollat på innebandy. 
Jag hade bara spelat det en gång i skolan 
och till en början tyckte jag att det var 
ganska konstigt, men efter ett tag kom 
man in i det.

STÖRSTA FÖRLUSTEN I  
HISTORIEN
Det somaliska landslaget, som på klub-
blagsnivå från början spelade under 
namnet Somalia SK och som idag kallas 
för Bergsjön SK har haft en lång resa. Från 
första träningen i en sliten hall i förorten 
till medaljörer i de afrikanska mästerskap-
en. Men bara för att man är ett landslag 

ABDIFATI HASSAN HAR NYSS TAGIT FRAM UNO-KORTLEKEN. FOTO: ELMER RIKNER

MOHAMED QAYRE. FOTO: ELMER RIKNER
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så betyder inte det att man är bättre än 
klubblag. 

– Jag var inte med första matchen, 
men den var historisk. Vi slog rekordet 
över den största förlusten i svensk inne-
bandy någonsin. Men det är faktiskt ett 
lag som tagit över det rekordet nu, säger 
Mohamed.

– Jag minns inte riktigt hur match-
en slutade men vi släppte in 60 mål eller 
något sådant där tror jag, säger Mohamed 
och skrattar. 

Matchen slutade till 0-66.
Första säsongen tillbringades i Sveriges 

lägsta division, division 6, men när fler 
och fler integrationslag bildades under 
flyktingvågen 2015 så skapade Pontus 
Berger först Welcome Cup och sedan First 
League. Två integrationsprojekt som finns 
kvar än idag.

Welcome Cup spelades för första gån-
gen redan 2015 och där lyckades Somalia 
gå hela vägen. Även i First League, en se-
rie som från början var till för nyanlända 
men som kom till att bli en nybörjarserie, 
har Somalia skördat stora framgångar. 

En stor grön matta som knappt får 
plats mellan borden och väggen rullas ut. 
Majoriteten av killarna ställer sig i pry-
dliga rader axel mot axel. Den vitklädda 
mannen längst fram börjar prata på ara-
biska och böjer sig framåt, de andra följer 
efter. Jag slår mig ned vid några av ledarna 
och frågar tyst om man får fota.

– Jag vet faktiskt inte. Fråga Yoonis, 
säger Stefan Karlholm.

Det var inga problem.
Strax efter bönestunden är det dags för 

middag. Den middagen som jag trodde 

ägde rum för en timme sedan är nu på väg 
in. Det är ett bord fyllt med kött, kryddat 
ris och inte minst banan.

– Man måste ha banan om man ska äta 
somalisk mat, säger en herre till mig med 

ett leende.
Jag frågar om det är han som lagat, men 

det var hans mostrar och andra släktingar 

som fixat festmåltiden. 
Portionerna är stora men maten slink-

er ner på bara några minuter. Samtalen i 
den högljudda lokalen avbryts plötsligt av 
Pontus Berger som ska presentera kväl-
lens kanske viktigaste utnämning, priset 
till årets spelare.

Vandringspokalen som går till årets 
spelare har fått ett extra lager nere i vid 
foten för att få plats med alla namnplåtar 
som läggs till, en för varje år. Under kväl-
len har en blå tejpbit täckt årets namn, allt 
för att behålla den olidliga spänningen.

Pontus Berger ställer sig upp och 
alla tittar bort mot den reslige mannen. 
Han säger några väl valda ord och ger 
en talliknande motivering till vinnaren. 
Applåderna ljuder när Sharmake 
Warsames namn ropas ut. Pokalen sträcks 
upp i luften och det något blyga leendet på 
vinnaren breder ut sig över lokalen.

Flera av ledarna och föreningspersonal 
följer upp Pontus Bergers ord med egna 
tal och hyllningar. Yoonis, som också 
har varit med i många år och som nyss 
kom hem från Somalia där han under tio 
månader försökt ta sig in i parlamentet ta-
lar och Stefan Karlholm tackar för en fin 
säsong.

Spelarna tar över taktpinnen och ut-
värderar säsongen, men samtidgt som 
talare nummer, ja, vad det nu är i ordnin-
gen, ska prata så smiter jag iväg bakom 
långborden och ut genom plåtbyggnaden. 
Vad som väntar härnäst för det somaliska 
landslaget är inte bestämt, men ett VM-
kval i framtiden vore inte helt otänkbart.

SOMALISK MAT SERVERAS. FOTO: ELMER RIKNER

ÅRETS SPELARE. FOTO: ELMER RIKNER

BÖNESTUND. FOTO: ELMER RIKNER
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Elitsatsning i tidig ålder sållar 
inte bara ut unga talanger, den är 
också direkt skadlig. Det menar 
idrottsprofilen och Somalias för-
bundskapten i innebandy, Pontus 
Berger, som jobbat med frågan i 
många år.

– Jag har faktiskt börjat skoja om 
att det borde stå en varningstext 
“OBS, detta är elitidrott. Det är 
en liten smal del av hela idrottens 
syfte”, säger Pontus Berger 

Det är en fråga som delar idrottsvärlden, 
hur ska man hantera elitsatsning i ung 
ålder? Vissa säger “kör på” redan i 
12-årsåldern, medan andra, såsom Pontus 
Berger exempelvis, säger att elitsatsning 
är skadlig för barn i yngre tonåren och 
faktiskt inte leder till fler medaljer i 
framtiden.

– En stor talang i 14-årsåldern behöver 
automatiskt inte vara bäst i världen när 
den är 20 år. Det kan lika gärna var den 
femte bästa 14-åringen i gruppen som har 
störst talang, säger Pontus Berger.

– Jag är orolig för att man hinner 
skrämma bort talanger också och det tror 
jag kommer göra att eliten tappar. För elit-
en blir också bättre om man har en större 
bredd, så det ena behöver inte motverka 
det andra.

– Man kan ju undra vad som är vikti-
gast i livet?

Pontus Berger menar att talangen 
bland unga ibland kan misstolkas som 
något annat, till exempel fysisk och psy-
kisk mognad.

– Talang är ju någonting helt annat, 
konstaterar han. 

KRITISERAR IDROTTS-
UTBILDNINGAR PÅ GYMNASIET
Men det är inte bara ideella idrottsförenin-
gar som för elitverksamhet Även många 
skolor kör motorisk träning för unga.

– NIU i lagidrotter, det tror jag är 
rena katastrofen. Individuella idrotter 
förstår jag för då tränar du själv i skolan 
och behöver inte lägga lika mycket tid på 

kvällen. Men i lagidrott tränar du först i 
skolan och sedan på kvällen med laget, 
säger Pontus Berger. 

– Det är inte svårt att komma upp i tio 
träningspass på en vecka.

– Jag är ganska insatt för jag har en 
son som går på Hulebäck (gymnasium i 
Göteborg med NIU-utbildning). Han går 
inte något innebandyutbildning för jag 
sa att det inte var någon idé, du kommer 
inte orka med det, du kommer att tappa 
lusten. 

“VÄRDELÖS STATISTIK”
I en tidigare artikel pratar den förre för-
bundskaptenen i badminton, Kent Kotte, 
om att det inte alltid går att jämföra idrot-
ter och tar badmintonen som ett exempel. 
Han menar att tekniken som krävs för att 
nå toppen måste komma tidigt och man 
bör därför gallra spelare redan i en rela-
tivt ung ålder. Bland deltagarna i hans före 
detta klubb fanns bland annat spelare som 
börjat vid tolv års ålder.

Han visade också upp statistik på att 
nästan alla stora svenska framgångar se-
dan 1977 hade kommit från spelare som 
också var i toppskiktet i Sverige när de var 
femton år gamla. Detta är dock en statis-
tik Pontus Berger inte har mycket för.

– Jag tycker det är totalt värdelöst 
statistik. Vi kanske hade haft dubbelt så 
många medaljer om vi hade haft dubbelt 
så många utövare som hade fortsatt hela 
vägen. Så det är inte mycket man kan byg-
ga på en sådan där statistik. 

“DET HADE VARIT  
STRAFFBART”
En annan aspekt som tidig elitsatsning bär 
med sig är skador och hälsa. Man sliter ut 
unga vuxna som sedan får men för livet.

– Man pratar om att det ska vara en 
18-årsgräns inom seniorverksamheten 
i konståkning och gymnastik. Frågan är 
varför man inte diskuterat det här tidig-
are? Det är skandal att låta barn vara med 
i seniorverksamhet. Det är bara att titta på 
barnkonventionen.

– Vilka övergrepp som genomförs i 
idrottens namn. Det har funnits exem-
pel inom många idrotter där man tänjer 

barns kroppar, bland annat gymnastik-
en. Det hade varit straffbart om man inte 
hade gömt sig under idrottsparaplyet. Så 
att man inte har tuffare gränser, det borde 
vara självklart, för det är helt sjukt. 

Pontus Berger tror inte heller att sättet 
som idrotten lyfts fram idag gynnar synen 
på idrott och framgång.

– När SVT eller TV4 visar idrott så 
handlar det i 99 fall av 100 om elitverk-
samhet, även om de emellanåt får in något 
reportage. Jag tror det ger bilden av att ett 
silver plötsligt inte värt någonting, efter-
som de bara för fram guldmedaljörerna, 
säger Pontus Berger.

Han säger också att han har haft en 
idé på hur man kan få folk att förstå 
problematiken med elitidrott under 
TV-sändningar.

– Jag har faktiskt börjat skoja om att det 
borde stå en varningstext “OBS, detta är 
elitidrott. Det är en liten smal del av hela 
idrottens syfte. Glöm inte att jobba bety-
dligt mer långsiktigt när det gäller ung-
domsidrott och den övriga idrotten”.

Pontus Berger är dock tydlig med att 
inte är en motståndare av elitidrott.

– Det ena kan inte existera utan det an-
dra. Eliten är bra för att locka in fler och är 
viktig, men bredden är viktigare.

Men hur ska då elitsatsningen se ut, 
vid vilken ålder bör man satsa på unga 
talanger?

– Jag är inte naiv. I juniorallsvenskan i 
innebandy denna säsongen är det 03:orna 
(födda 2003) som är de äldsta som har fått 
spela. Och spelar man ett svenskt mäster-
skap så ingår det i konceptet att de bästa 
ska spela, säger Pontus Berger.

– Men då pratar vi om slutet på jun-
iortiden, 03:or och så några 04:or (födda 
2004). Det är kanske där man måste börja 
acceptera olika typer av satsningar.

Pontus Berger liknar elitsatsning 
med övergrepp: Det är helt sjukt
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De är mammorna som inte kan 
uppfylla sina barns drömmar. De 
är föräldrarna som inte har råd att 
ha sina barn i idrottsföreningar. 
De är också de föräldrar som varje 
dag kämpar för att låta sina barn 
göra det alla andra barn gör.

– Jag har sex barn, men kan varje 
år bara välja ut ett av dem som får 
idrotta, säger Taghreed.

Khloud Alsayah, Faihae och Taghreed 
sitter redan redo runt bordet. De ler och 
pratar med varandra.

– Vad vill ni ha och dricka, kaffe? te?, 
frågar Eva Barron, metodutvecklare på 
Stadsmissionens familjestärkande avdeln-
ing i Göteborg, som precis stigit in genom 
dörren.

– Samantha kommer snart, hennes taxi 
ska vara på plats tio över. Vi kan vänta på 
henne.

Mötet inkluderar också Shirin Rashid 

och praktikanten Linnea Strömberg från 
organisationen. Faihaes yngre dotter som 

då och då kliver in genom den öppna dör-
ren kan också räknas som en mötesdelt-
agare. Utanför lyser solen upp majdagen. 
Vi sitter på fjärde våningen med behörigt 
avstånd till både centralstationen och 
domkyrkan.

Samantha rullar in med sin barnvagn 
och sätter sig på den andra änden av bor-
det jämfört med de andra mammorna.

Taghreed är den som tar tag i taktpin-
nen och börjar berätta om sina sex barn. 
Alla tonåringar eller yngre. 

– Det är jättesvårt. I år kom vi överens 
om att låta min dotter spela basket, resten 
har jag inte råd med, säger hon.

– Min son vill så gärna spela fotboll, 
men han kan bara provträna två till tre 
gånger med ett lag, sedan får han gå till 
en ny klubb och göra samma sak. Han blir 
ledsen och jag försöker förklara, men vad 
ska man göra?

Hon berättar också om den gång 
hennes dotter väldigt gärna ville rida till-
sammans med en av sina kompisar under 
två dagar. Problemet; det skulle kosta 1 

500 kronor. Både dottern och hennes 
kompis blev jätteledsna men efter många 

om och men betalade kompisens farmor 
kostnaden.

– Jag ville verkligen inte det, men till 
slut hade jag inget val, säger hon. 

Känslorna svänger kring bordet. 
Skratten avlöser gråten. Khloud Alsayah 
sitter direkt bredvid mig på kanten. Hon 
bär en röd tröja med en svart slöja över 
huvudet. Hennes svenska är lite knagglig 
och stundtals får Shirin Rashid agera tolk. 
Till en början är hon ganska tyst men efter 
ett tag vänder hon sig direkt till mig och 
börjar berätta om sin familj. Det tar inte 
många sekunder innan första tåren rinner 
ner från hennes kind, men trots det lyckas 
hon få fram sin historia medan alla andra 
lyssnar.

“NU DÖR JAG”
Jag ställer en öppen fråga om de någonsin 
känner skam över att inte kunna erbjuda 
sina barn en plats i en idrottsförening. 
Alla är överens, det gör de.

Samantha berättar en historia om när 
hennes son var på utflykt med klassen 
på Redbergsplatsen i Göteborg. Sonens 
klasskompisar frågade om han skulle med 
till Liseberg under helgen.

– Då skriker han att “det går inte, för 
min mamma har inte råd”. Och jag bara 
känner att nu dör jag. Då skämdes jag.

TVÅ TYPER AV BARN
Samanthas dotter ligger i barnvagnen 
och lyssnar på någonting på mobilen. 
Dessutom fortsätter den några år äldre 
dottern till Faihae att springa in med jäm-
na mellanrum. Alla säger att deras barn är 
förstående och förstår situationen, men 
det kan också vara svårt att säga något an-
nat till sina föräldrar. 

Eva Barron berättar under samtalet att 
Stadsmissionen även pratar med barnen 
ibland. Hon säger att det finns två typer av 
barn, de som tjatar på sina föräldrar hela 
tiden och de som undviker att säga vad de 
vill, för det vet redan vad svaret kommer 
att bli. 

– Vi märker dessutom ofta att barn 

Mammorna kan inte betala för sina 
barns idrott: De ska inte behöva 
ansvara för det vi vuxna gör

KHLOUD ALSAYAH OCH FAIHAE. FOTO: ELMER RIKNER.
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beter sig så mot sina kompisar. Att de 
säger att de inte vill när det egentligen 
handlar om att de inte har råd, säger hon.

– Sedan kan det vara svårt för barn 
med tidsuppfattningen. De fattar exem-

pelvis att “jag kan inte rida nu”, men två 
veckor senare ställer de samma fråga igen.

Téet framför mig står fortfarande orört. 
De andra verkar inte heller ha sina tankar 
på kopparna på bordet utan är fullt fokus-
erade på vad de andra säger.

SVÅRT ATT SÄLJA I  
HÖGHUSOMRÅDEN
Även om mammorna ibland lyckas få in 
sina barn i föreningarna så är inte tillva-
ron problemfri. Det är kläder som ska 
köpas, det är kafétider som ska passas och 
inte minst är det försäljningar som ska 
genomföras.

Taghreed hade sina barn i en förening 
och var då tvungna att sälja produkter i 
förmån för klubben.

– Han stod på Frölunda Torg i tre till 
fyra timmar. Jag sa till honom att stå där 
under helgen och inte under skoldagarna. 
Men då lyckades han.

Jag börjar fundera över mina egna er-
farenheter och tänker tillbaka på mina 
ungdomsår. I många fall var det mina 
föräldrar som fick köpa upp hela la-
gret. Eva Barron är dessutom inne på att 
Taghreed i det här fallet hade tur eftersom 
hon bodde nära Frölunda Torg.

– Vi träffar människor som inte bor 
utanför ett köpcentrum. Folk som kanske 
bor mitt i Biskopsgården och som knack-
ar på dörrar i höghusen. Men det finns 

inte så mycket pengar där, det finns ingen 
som kan köpa de sakerna. 

Samantha berättar att hon en gång var 
tvungen att köpa flera produkter från sin 
dotter. I just det fallet handlade det inte 

om försäljningar inom föreningsidrotten 
utan om jultidningar.

– Hennes kompisar gjorde det så då 
fick jag göra det. Då får man dra in på 
något annat, jag behövde nya skor exem-
pelvis, men det fick vänta helt enkelt.

RISK ATT HAMNA I  
KRIMINALITET
Mammamötena sker en till två gånger i 
veckan, och kanske är det en trygg plats för 
dem. Lika tryggt är det dock inte hemma. 

Samtliga säger att de är oroliga över att 
deras barn ska hamna i fel umgänge och 
kriminalitet. 

Taghreed berättar att hennes son två 
gånger rånade jackor på skolan.

– Vi satte oss ner och pratade med 
honom och tack och lov så slutade han, 
säger hon. 

– När barnen börjar med kriminalitet 
får de plötsligt en status i samhället bland 
sina kompisar. Så fast de inte har de här 
dyra kläderna så får de ändå en status. Det 
blir en jätteond cirkel, säger Samantha.

– Det är också svårt att lämna krimi-
naliteten, de blir hotade, fyller Taghreed i.

I tidigare artiklar har det diskuterats 
hur elitverksamhet bör se ut bland barn 
och unga. Vissa tror att tidig elitsatsning 
ger bäst resultat, andra tror att de gör att 
ungdomar sållas bort och att talanger 
försvinner. För barnen och ungdomar-
na till de fyra mammorna runt bordet är 
detta dock en ganska oväsentlig fråga, eft-
ersom deras barn ändå aldrig kommer ha 
möjlighet att nå dit.

– Inte en chans och det är orättvist. 
Våra barn ska inte behöva ansvara för det 
vi vuxna gör, säger Samantha bestämt. 

Jag slänger ut en ny öppen fråga, den-
na gången handlar det om själva grund-
problematiken. Jag frågar om det har det 
blivit svårare eller enklare att få in sina 
barn i föreningar de senaste åren. Flera av 
dem är inne på samma sak, det har blivit 
svårare. 

Anledningen till detta är bidragen 
menar dem. Och nej, de har inte sänkts, 
men nästan allt annat har blivit dyrare. 

MÖTESDELTAGARNA. FOTO: ELMER RIKNER

KHLOUD ALSAYAH BJUDER PÅ TILLTUGG. FOTO: ELMER RIKNER



12

Socioekonomiskt välbärgade 
barn och unga deltar i större 
utsträckning i föreningsidrotten 
än de socioekonomiskt svaga. Det 
visar mängder av rapporter som 
organisationen Ung Livsstil gjort 
under åren. Men ekonomiska 
svårigheter är bara en av totalt tre 
orsaker till detta, enligt den sen-
aste rapporten.

– Det spelar roll om dina föräldrar 
är tjänstemän eller till exempel 
industri- eller sjukvårdsarbetare, 
säger Ulf Blomdahl, sociolog och 
forskningsledare på Ung Livsstil.

En av de senaste rapporterna som organ-
isationen lagt fram är Malmörapporten 
från oktober 2021. Svaren i den rapporten 
liknar de svaren som organisationen fått 
genom åren.

Den första punkten  
innebär att unga som har föräldrar som 
själva arbetar eller har erfarenhet av 
idrottsföreningar deltar mer i förening-
sidrotten, vilket socioekonomiskt starka 
grupper har större utsträckning. Barn och 
unga går i sina föräldrars fotspår och vä-
gen in i en förening blir därför naturlig.

– Detta gör också att föräldrarna inte 
förstår hur viktigt det är att deras barn är 
fysiskt aktiva, säger Ulf Blomdahl.

TÄNKER MER LÅNGSIKTIGT
Den andra punkten handlar om att 

barn och unga i mer priviligerade grupper 
har en så kallad långsiktighetskod. Det 
innebär att de personerna tänker mer på 
konsekvenserna i det längre perspektivet 
och ser då idrotten som en investering för 
framtiden. 

Anledningen till detta är att personer i 
deras närhet, inte minst sina föräldrar, har 
tagit till sig den verkligheten. Exempelvis 
ses utbildning, idrott och kulturliv som ett 
sätt att bygga upp sin framtid på, vilket är 

områden som personer i de högre socioe-
konomiska grupperna har “erövrat”.

Men sedan är naturligtvis också 
den tredje punkten, den ekonomi ska 
aspekten, en stor bidragande faktor. 
Medlemsavgifter, skor, utrustning och 
transport är bara exempel på kostnader 
som dyker upp.

– Sedan får man heller inte samma  
möjligheter att åka med på aktiviteter. 
Det är cupavgifter, hotellrum och flera 
andra saker som tillkommer, säger Ulf 
Blomdahl.

LÄTTARE ATT GÅ FRÅN JOBBET
Den ekonomiska aspekten blir dessutom 
ännu mer påtaglig eftersom barnkullarna 
är större i de socioekonomiskt svaga grup-
perna. Det vill säga att familjerna i dessa 
grupper tenderar till att ha fler barn, vilket 
gör att det bli fler att försörja.

Utöver de tre punkterna rapporten 
visar så nämner Ulf Blomdahl ytterligare 
en grej som gynnar de socioekonomiskt  
starka grupperna, yrken.

– Det spelar roll om dina föräldrar 
är tjänsteman eller till exempel indus-
tri- eller sjukvårdsarbetare. Har något av 
dina barn träning vid halv femtiden så 
har tjänstemän mycket större möjlighet 
att vara flexibla med sina scheman, säger 
Ulf Blomdahl och menar att det finns 
fler tjänstemännen i de mer välbärgade 
grupperna.

Rapporterna visar dock enbart de som 
är aktiva i föreningar och inte vilka som är 
fysiskt aktiva. 

Mer än pengar tvingar 
bort unga fattiga: “Inte 
samma möjligheter”

Mat, kläder och mycket annat får du 
idag betala betydligt mer för än för bara 
några år sedan. Men varför ser det ut 
såhär? frågar jag Eva Barron.

– Det är en fråga du borde ställa till 
politikerna, svarar hon.

Den sista tåren är avtorkad från kin-
den och det är snart dags att bege sig 
hemåt. Samantha är snabbt iväg, kan-
ske är det hennes taxi som väntar, tänk-
er jag. De andra har inte lika bråttom. 
Khloud Alsayah sträcker fram en burk 
med några folieinlindade chokladbitar 
till mig. Leendet är brett. 

På väg ut i hissen får jag sällskap av 
Faihae och hennes dotter. Dottern är 
pratglad och berättar att hon ska skaf-
fa glasögon. Vi kommer ned till bot-
tenplan på väg ut ur byggnaden. Jag 
har dock ett ärende och stannar kvar. 
Faihae försöker slita med sig sin dot-
ter som fastnat i ett samtal med mig. 
Det gör inget för min del, det är bara 
trevligt.

Men precis när de lämnat byggnaden 
börjar jag fundera på hur dotterns 
framtid kommer att se ut. Kommer hon 
få samma förutsättningar att idrotta 
som alla andra barn? Svaret på den frå-
gan är troligtvis nej.


