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Šport in politika. Primer svetovnih nogometnih prvenstev.
IZVLEČEK
Cilj naloge je bil proučiti vplive politike na vrhunska športna tekmovanja ter vpliv teh
tekmovanj na politiko na primeru svetovnih nogometnih prvenstev. Podrobneje smo
opazovali prepletenost nogometa in politike na izbor držav prirediteljic svetovnih
prvenstev, na potek prvenstev, na športne izide, na življenje v državah gostiteljicah po
organizaciji dogodka ter na športne interese nogometa na račun politike. V nalogi smo
skozi zgodovino

svetovnih

prvenstev izpostavili politične dogodke, prijeme

mednarodnih ter nacionalnih politik v posameznem časovnem obdobju, s katerimi so
te vplivale na svetovna nogometna prvenstva, posredno na rezultate na teh
tekmovanjih ter na sam postopek izbora njihovih prirediteljic. Temeljne ugotovitve
naloge dokazujejo, da skoraj v nobeni državi na svetu nogomet ni imun na vpliv politike.
V diktatorskih režimih so posegi v nogomet neposredni in grobi, v demokracijah pa je
vpliv subtilnejši ter posreden. Razen redkih izjem je bil ekonomski izkupiček držav
gostiteljic svetovnih prvenstev negativen glede na vse potrebne vložke za izpeljavo
prvenstva. V obdobju priprave na prvenstvo se je brezposelnost povsod zmanjšala,
povečal se je obseg investicij v infrastrukturo, v izgradnjo namestitev ter v turizem. Med
prvenstvom se je praviloma zvišala stopnja reda v državi, javne službe so se okrepile,
povečal se je občutek varnosti in zaupanja. Za prebivalstvo države organizatorke se je
praviloma po prvenstvu življenje podražilo. Pozitivni učinki organizacije svetovnega
prvenstva so bili najpogosteje povečanje ponosa prebivalcev države prirediteljice,
povečanje notranje stabilnosti, izboljšanje javne podobe nacije, povečanje ugleda ter
prepoznavnosti v širši mednarodni skupnosti, promocija in utrditev posameznih
režimov.
Ključne besede: svetovno nogometno prvenstvo, nogomet, politični vplivi, športna
diplomacija, država gostiteljica;

Sport and politics. The case of world cups.
ABSTRACT
The main goal of the thesis was to study the effects of politics on major sporting events,
on the example of football world cups. First and foremost, the thesis tackled the
influence that politics exercised on the selection of host states of football world cups

through history. In addition, the thesis was concerned with the effects of the close
relationship of politics to football on the society of the host states as a whole. In this
regard, we were monitoring what economic and social effects has the organization of
the tournament had on the life standard of the citizens and how the politicians used it
for their own interests. Consequently the thesis consists of an examination conducted
through a historical prism of both international and local political grips and actions. We
were also interested in the effect those practices had on football world cups, the results
and on the selection of host countries. The main conclusion of the thesis is based on
a finding that there are hardly any countries where football is immune to political
influence. These patterns can be found in both dictatorships and democracies: in the
latter it is more subtle and indirect, meanwhile it is considerably more detectable and
direct in the former. The economic ramifications of organising such events were in
almost all countries negative, once all the needed investments have been taken into
account. In the period of preparations for the event the level of unemployment has
fallen, while the number of investments into infrastructure, construction of
accommodations, tourism and agriculture has risen. During the tournament itself there
is a visible improvement of public services, a rise in quality of public order and the
feeling of security amongst the citizens. After the event has finished a rise in costs of
living can be noticeable. The main positive after-effects thus consist mainly of stronger
sense of national pride and belonging amongst the citizens. As a result there is a
stronger inner stability in the state, as well as a more prominent and confident outer
image of the country, its promotion in the international community and the fortification
of the established regime.
Key words: The World Cup, football, political influence, sport diplomacy, host country;
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1 UVOD
Pomen športa se oblikuje pod vplivom družbenih, političnih in ekonomskih pogojev.
Šport vpliva na to, kako skupina vidi samo sebe in kakšno sliko o sebi želi ponuditi
svetu. Brez vpliva več segmentov gospodarskih (turizem, sponzorstva) in družbenih
dejavnikov (prometna dostopnost, kakovost bivanja, gospodarska razvitost itd.) bi
šport težko dosegel tako veliko popularnost, kot jo dosega danes. Med pomembnejšimi
dejavniki je politika. Zato se želimo v nadaljevanju osredotočiti na vpliv, ki ga izvaja
politika na večja športna tekmovanja, ter njihov vpliv na politiko, vse na primeru
svetovnih nogometnih prvenstev med letoma 1930 in 2018, ki so najpopularnejše
športno tekmovanje na svetu.
Prvenstvo ni le športna prireditev. Znane so zlorabe prvenstev v politične namene, ki
so jih izvajali diktatorji, kot sta bila Mussolini in Videla. Prvi je zmago reprezentance
Italije v 30. letih 20. stoletja izrabil kot sredstvo za utrditev moči svojega režima. Takoj
ko je bila izbrana Italija za organizacijo mundiala 1934, je dal »Duce« natisniti posebne
znamke in cigarete z napisom »Coppa del mondo«. Olimpijski komite sta vodila
general Vaccaro ter generalni sekretar Narodne fašistične stranke Starace. Italija je
morala odigrati kvalifikacije, a so se Grki, ki so bili njeni nasprotniki, odpovedali povratni
tekmi. Šele mnogo let po dogodku se je izvedelo, da so jim za protiuslugo Italijani
zgradili dvonadstropno stavbo, novi dom grške nogometne zveze. Videla pa je ob
zmagi argentinske reprezentance leta 1978 promoviral svoje vojaške dosežke in
kršenje človekovih pravic (tudi športnikom).
Manj znani so nekateri drugi primeri, kjer je bil športni dogodek sredstvo za
nagovarjanje množic. Tak primer predstavlja poziv nogometaša Didierja Drogbaja, ki
je na koncu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v nogometu v Nemčiji 2006 javno
zaprosil prebivalce, politike ter vplivneže Slonokoščene obale, da po svojih močeh
pomagajo pri takojšnji prekinitvi državljanske vojne in pri sklicu svobodnih volitev. Že
sama izbira države organizatorke prireditve ima politično konotacijo (nacionalnih
politik, mednarodne politike in interesov). Politični pritiski so kljub številnim protestom
svetovni nogometni organizaciji FIFA prinesli organizacijo prvega svetovnega
prvenstva leta 1930 Urugvaju, ki je želel na veliki način proslaviti 100. obletnico
osamosvojitve. Vpliv politike je bil še toliko opaznejši leta 2002, ko sta Japonska in
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Južna Koreja s skupno kandidaturo simbolno proslavili svojo spravo. Politični pridih je
imelo tudi rusko svetovno prvenstvo, ki si ga je eksplicitno želel sam Putin v okviru
širše politične strategije, ki izrablja šport za dvig ugleda Rusije v mednarodnem
prostoru, za definiranje prioritet regionalnega razvoja ter za širjenje podpore med
političnoekonomsko elito in širšo javnostjo. Od leta 1930 do 1938 so svetovna
nogometna prvenstva služila dokazovanju moči in propagandi držav, nato je sledilo 12
let prekinitve tekmovanja zaradi vojne. Od leta 1950 pa prvenstva služijo delno za
prekrivanje nezaželenega stanja družbe (pomanjkanja, socialne neenakosti,
nestabilnosti, korupcije) ter za pospeševanje vrednot, kot so mir, enakopravnost,
nenasilje, prijateljstvo, resnica, pravičnost, svoboda ter solidarnost med državljani in
vsemi gledalci.
1.1

Opredelitev namena in ciljev ter raziskovalnih vprašanj

Cilj našega diplomskega dela je bil proučiti, kakšne vplive ima politika (nacionalna,
mednarodna) na vrhunski šport oz. športna tekmovanja. Naš namen je bil s pomočjo
literature dobiti širši vpogled v to tematiko ter razumeti v posameznem časovnem
obdobju zaznane politične vplive na svetovna nogometna prvenstva v opredeljeni
tematiki in to umestiti v širši družbenopolitični kontekst. Pri proučevanju smo izhajali iz
teze, da sta mednarodna in nacionalna politika pomembna dejavnika, ki posredno
vplivata na rezultate v mednarodnih tekmovanjih v vrhunskem športu ter na postopek
izbora prirediteljev tovrstnih dogodkov. Pri dokazovanju zgornje teze smo si pomagali
z naslednjimi raziskovalnimi vprašanji:
1. Na kakšne načine je politika vplivala na izbor organizatorjev?
2. Ali so svetovna prvenstva prinesla državam gostiteljicam več pozitivnih ali
negativnih učinkov (na nacionalno zavest, gospodarstvo, turizem, javne finance,
ugled itd.)?
3. Na kakšne načine je politika izrabila pozornost svetovne in domače javnosti v
času svetovnih nogometnih prvenstev?
Diplomsko delo je razdeljeno na dva tematska sklopa. V prvem delu smo postavili
teoretični okvir, definirali temeljne koncepte in pojme, ki so relevantni za našo temo, to
so: vrhunski šport, nacionalizem, globalizacija, športna diplomacija in koncept mehke
moči ter mundial. Pri obravnavanju temeljnih teorij v sociologiji športa smo se oprli na
2

Thompsona, ki osvetljuje svoj pristop k raziskovanju nogometa v družbenem in
kulturnem kontekstu. Za razumevanje povezanosti politike in športa smo kot izhodišče
uporabili dele teorijo nacionalizma raznih avtorjev. Naše diplomsko delo je v drugem
delu zbiralo in povzemalo obstoječo strokovno ter znanstveno literaturo o svetovnih
nogometnih prvenstvih. Na podlagi izsledkov in ugotovitev smo s pomočjo
komparativne metode pridobljene podatke med seboj primerjali in predstavili. Ker gre
za pregledno diplomsko delo, so bili naš vir raziskovanja analize izvedenih študij ter
ostali sekundarni viri.
Osredotočili smo se na svetovna nogometna prvenstva, analizirali ter opredelili
zaznane politične vplive na področju postopka izbora organizatorjev (lobiranje, drugi
diplomatski pritiski, grožnje z bojkotom, sankcije) ter na sama športna tekmovanja, na
njihove rezultate (podkupovanje in grožnje sodnikom, zasmehovanje oziroma vplivanje
na igralce ali selektorje itd.), na določitev poteka tekmovanja (kraj in ura srečanj,
geografske pogoje kraja srečanja itd.), ki posredno tudi vplivajo na rezultate tekem.
Orisali smo vloge držav pri izvajanju politik na področju športa. Omenili smo zaznane
prakse političnega izkoriščanja športne evforije in jih poskusili razložiti. Poskusili smo
opredeliti vrste konfliktov med politiko in športom, ki veljajo za najpogostejšo obliko
njune povezanosti. Dotaknili smo se povezanosti športa z gospodarstvom, in sicer smo
predstavili vpliv športa na javne finance, turizem in druge gospodarske panoge ter
uporabo novozgrajene športne infrastrukture v državi gostiteljici dogodka. Pri tem smo
se omejili na obravnavo vrhunskega športa, ki je zaradi popularnosti in medijske
pokrivnosti primeren objekt za obravnavo.
V delu smo povzeli kronološki pregled zgoraj navedenih političnih vplivov na
organizacijo svetovnih nogometnih prvenstev in na potek tekmovanj. Analizirali smo
razlike v načinih, na katere različni tipi režimov (totalitarni, demokratični itd.) vplivajo
na izbor organizatorja ter na navedene športne dogodke in vpliv športnih dogodkov na
politiko, nacionalno zavest ter gospodarstvo v sklopu mundiala. Na koncu smo
smiselno povezali pridobljene podatke (o učinku izvedenega prvenstva na javne
finance

določene

države

gostiteljice

svetovnega

prvenstva,

o

povečanju

prepoznavnosti turistične destinacije določene države gostiteljice svetovnega
prvenstva itd.), jih interpretirati s pomočjo zgoraj navedenih teorij ter potrdili izhodiščno
tezo s pomočjo odgovorov na raziskovalna vprašanja.
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2 DEFINICIJA TEMELJNIH KONCEPTOV
2.1

Vrhunski šport

Vrhunski šport v sožitju z nacionalno identifikacijo predstavlja novo področje (sfero)
oziroma novo obliko bojevanja v moderni kulturi. Prevzel je reprezentativno vlogo
nacionalne države v zunanjepolitičnem prostoru. Pogosto je bil ravno vrhunski šport
uporabljen za prikazovanje superiornosti posameznih držav ali političnih sistemov. Ne
moremo govoriti o pojavu vrhunskega športa brez omembe ključnih institucij na
mednarodni

in

nacionalni

ravni.

Poseben

mejnik

predstavljata

ustanovitev

Mednarodnega olimpijskega komiteja ter organizacija prvih olimpijskih iger moderne
dobe leta 1896 v Atenah. Olimpizem je v svoji osnovi nosil idejo strpnosti, miru in
moralne kvalitete, kar so privrženci olimpizma sprejeli skupaj s sklicevanjem na antični
izvor iger. Prikriti motivi olimpijskih iger moderne dobe pa se v zakulisju skrivajo že od
samega začetka, saj je bil poglavitni namen Pierra de Coubertina s pomočjo iger in
športa dvigniti moralo ter obnoviti francosko družbo po hudih vojaških porazih v
francosko–pruski vojni. Vrhunski šport je v modernem medijskem prostoru zavzel zelo
velik del, kar je eden izmed razlogov za njegovo popularizacijo s strani širših množic.
Odnos medijev in vrhunskega športa velja za posebno simbiozo, brez katere bi
vrhunski šport težko funkcioniral na podoben način. (Starc, 2003: 53–60)
2.2

Nacionalizem in nogomet

Vsakdanji nacionalizem se nanaša predvsem na ideološko zavest o nacionalnem in
zajema tudi tradicionalno spregledane in terminološko popolnoma zanemarjene
načine oblikovanja predstav o nacionalnem. Pogosto zajema nezavedna, ne samo
načrtno spregledana, zdravorazumska verjetja o nacionalnem in vsakdanje prakse
oblikovanja/vzdrževanja le-teh. Naštejmo le nekatere: državni simboli, državne
prireditve, nacionalni simboli na izdelkih (»znak slovenske kakovosti«) ali ob robu
športnih prizorišč ter na dresih (»naših reprezentantov«) športnikov, skratka različni
načini interpretiranja države kot nacionalnega prostora in državljanov kot naroda, ki
naseljuje svoj (nacionalni) prostor, katerega sestavni del je tudi moralno vrednotenje
in predstavljanje pripadnosti nacionalnemu kot naravno in samoumevno.

4

Vse to so oblike življenja, ustaljene oblike delovanja, mišljenja in govora o »nas« kot
narodu in nacionalnem prostoru kot »naši« domovini.
Nogomet je ena izmed panog, ki spodbuja in hrani nacionalizme, saj temelji na skupni
nacionalni identiteti. Že od nekdaj ima kompleksno razmerje z diktaturami in
totalitarnimi režimi.
V sodobni različici je nogomet nastal v Angliji sredi 19. stoletja. To obdobje je bilo
burno, saj je prihajalo do rastočega nacionalizma tako v Evropi kot latinski Ameriki.
Povod za vzpon le-tega Thompson pripisuje francoski revoluciji (Thompson, 1990).
Dodaten bencin na ogenj pa sta predstavljali združitvi Italije in Nemčije (Beales in
Biagini, 2003).
Pospešitev je nacionalizem dosegel ob razpadu velikih imperijev 18. stoletja;
otomanskega, ruskega in avstro-ogrskega in se ponovno okrepil po letu 1945 z
dekolonizacijo Azije, Afrike in Karibov (Springhall, 2001: 42).
Nogomet je že od svoje ustanovitve močno pod vplivom nacionalizma in nacionalnih
predlogov. Nogometni klubi tekmujejo predvsem znotraj državnih lig, katere
nadzorujejo in urejajo prvenstveno nacionalne nogometne zveze. Zgodovinsko so bili
nogometaši, trenerji, lastniki klubov in gledalci vsi del enega naroda.
Državne oblike socialne organiziranosti nekega naroda so bile v zgodovini temeljne
(tudi) za nogomet in ostajajo pomembne še danes.
Internacionalizacija nogometa se je pričela leta 1904, ko so nacionalne zveze
oblikovale mednarodne vladne organe, kot sta Mednarodni olimpijski komite (IOC) in
Mednarodna nogometna zveza (FIFA). Ti organizaciji sta takoj po svoji ustanovitvi
začeli organizirati in razvijati mednarodna tekmovanja. Sprva je šlo, leta 1908, za
moška tekmovanja v okviru olimpijske organizacije, v letu 1930 pa je bilo organizirano
prvo svetovno nogometno prvenstvo.
Kljub navideznemu odpiranju svetu je do teh tekmovanj prihajalo znotraj nacionalnih
vzorcev; ekipe so sodelovale na podlagi narodnosti.
Sčasoma so se pojavili novi narodi, ki so si prav tako prizadevali biti člani mednarodnih
športnih organizacij ter sodelovati v športnih tekmovanjih na mednarodni ravni. Tako
je novopečena država Južnega Sudana doživela svoj debi proti Ugandi (2012) le nekaj
mesecev po svojem uradnem nastanku.
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Razvoj mednarodnega nogometa konec 19. in na začetku 20. stoletja je pospremila
rast raznolikih mednarodnih političnih organizacij, kot so Mednarodni odbor Rdečega
križa, Društvo narodov ter Mednarodna organizacija dela.
Nogomet ostaja tako nacionalni, v svojih organizacijskih načelih, kot tudi mednarodni,
saj omenjena oblika nacionalne organizacije neizogibno vključuje mednarodne oblike
tekmovanj, uredb ter pravil. (Med)nacionalni koncept tekmovanja v mednarodnem
kontekstu se manifestira, ko se dve reprezentanci na mednarodni tekmi srečata in se
pred pričetkom razvrstita ter pojeta pripadajočo himno med plapolanjem državnih
zastav.
Po mnenju Starca stadioni (in igrišča) predstavljajo bojna polja, na katerem so v
obdobju miru države merile svoje moči.
»Telesa športnikov so postala orodje nacionalnih držav za dokazovanje superiornosti
nad drugimi in združevanje njenih subjektov v nacijo. Tovrstno dokazovanje je, tako
kot vojna, velik in odmeven dogodek.« (Starc, 2003: 55)
2.3

Globalizacija in nogomet

Nogomet je hkrati najbolj atraktiven šport in eden najbolj umazanih poslov na svetovni
ravni. Več kot milijarda ljudi je po ocenah Publicis Sport & Entertainment (PSE)
spremljala vsaj en polčas finalne tekme zadnjega svetovnega prvenstva v Rusiji, kar
priča o njegovi popularnosti. Nogomet je obenem simbol in metafora modernosti:
istočasno predstavlja moč težnje, sposobne preseči vojne in revščino, ter protislovje
globalizacije, ki se ji po eni strani uspe izogniti konfliktom med državami, po drugi pa
jo obvladujejo vse bolj netransparentne oligarhije.
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FIFA World Cup Final

UEFA Euro Final

UEFA Champions League Final

Summer Olympics 100m sprint finale

Cricket World Cup Finale

NFL Super Bowl Finale

Graf 1: Prikaz razmerja v gledanosti med 6 najpopularnejšimi športnimi finali v
zgodovini (Statista.com, https://www.statista.com/statistics/264441/number-ofspectators-at-football-world-cups-since-1930/#statisticContainer, 12. 4. 2020)
V Nemčiji so tekme svetovnega nogometnega prvenstva med najbolj gledanimi
televizijskimi prenosi vseh časov, polfinale domačega mundiala 2006 je celo prvi na tej
lestvici (Menzel, 2006: 13). Tudi v Italiji po uradni Auditel statistiki (Polidoro, 2017) med
petinštiridesetimi najbolj gledanimi televizijskimi dogodki v zgodovini prevladujejo
nogometne tekme, poleg prenosa prvega pristanka na Luni. Nogomet je z veliko
prednostjo najbolj pomemben in popularen šport v večini predelov sveta, obstajajo pa
nekatere izjeme; kljub trudu se ni uspel dokončno prebiti v državah, ki same štejejo 40
% svetovne populacije in so vredne 80 % rastočega svetovnega bogastva, to so
Kitajska, Indija in Združene države Amerike. Na zadnjem mundialu v Rusiji se ni uspelo
kvalificirati nobeni izmed naštetih držav. Indija se še sploh ni kvalificirala na katerokoli
svetovno nogometno prvenstvo, Kitajska pa še ni zadela gola v zaključni fazi svetovnih
prvenstev. Je pa res, da sta Messi in Ronaldo med desetimi najbolj popularnimi
športniki v ZDA in da je ženska nogometna reprezentanca te države med uspešnejšimi
ekipami na svetu. Na Kitajskem iz leta v leto raste gledanost nogometnih tekem,
trenutno nekje pol milijarde ogledov, predvsem tekem svetovnih nogometnih
prvenstev, tekem Champions League, Premier League, italijanske Serie A in španske
La Lige. Vendar so vsi ti pozitivni vidiki premalo glede na napovedi izpred več desetletij,
ko so na 15. svetovnem prvenstvu leta 1994 zabeležili rekorden obisk, v povprečju
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69.000 gledalcev na tekmo, skupaj kar 3.587.538 gledalcev. In vse to v najmanj
nogometni državi na svetu. Televizijske prenose si je ogledalo tedaj rekordnih 32,1
milijona ljudi. Dobiček se je povzpel na skoraj 3 milijarde dolarjev.
Ravno globalizacijske omejitve, na katere je nogomet naletel v prej omenjenih državah,
so lahko skrb vzbujajoč znak pohlepa in nesposobnosti nogometne politike pri
obvladovanju pojava.
Škandali, ki smo jim bili priča ob dodelitvi svetovnega nogometnega prvenstva Rusiji
in Katarju, so dokončno odslovili tedanjega predsednika Mednarodne nogometne
organizacije Blatterja ter postavili pod vprašaj legitimnost Svetovne nogometne zveze.
Glavni problem organov, ki vladajo nad vsemi velikimi športnimi dogodki, kot sta FIFA
in Mednarodni olimpijski komite, je, da so nastali že pred stoletjem z namenom
postavitve hierarhije in organizacije, takrat še amaterskih športnih gibanj, nato pa se
niso uspeli prilagoditi in renovirati skladno s spremembami v družbi in športu.
Organizaciji sta postali predvsem orodje v rokah multinacionalk, manj pa podpora
nacionalnim zvezam in njihovim članom. Šport je postajal vse bolj tržni in kulturni
fenomen, sposoben premikati velike ekonomske interese in strasti navijačev po celem
svetu.
Globalizacija, z ogromnim izborom igralcev in neomejenimi možnostmi trženja ter s
tem pridobivanja finančnih sredstev, pozitivno vpliva na kvaliteto igre in na države, toda
globalizacijo lahko popolnoma izkoristijo samo tiste države, ki znajo in zmorejo pravilno
kombinirati razvoj domačih sposobnosti z mednarodnimi vplivi. Dva ali trije
naturalizirani zvezdniki iz tujine (ki pogosto čudežno hitro dobijo državljanstvo na
podlagi prednikov ali zaradi drugih razlogov) lahko dajo odločilno prednost močni
domači reprezentanci. Preveč zvezdnikov na kupu pa uniči kohezijo in nacionalni
športni naboj.
Podobno, kot se dogaja v velikih mednarodnih organizacijah – od Združenih narodov
do Evropske unije – se tudi v nogometu odločitve sprejemajo preko predsednika in
izvršnega odbora, ki ju izbere skupščina, sestavljena iz predstavnikov držav članic.
Vse države članice imajo enako težo, kar onemogoča sestavo neke celostne, globlje
strategije za prihodnost. Stremi se namreč k skupnemu imenovalcu, zadovoljevanje
vseh zvez pa pomeni vzdrževanje statusa quo.
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FIFA je ogromna institucija, vpeta v procese v svetovnem kapitalizmu. Obvladuje jo
peščica ljudi, ki odtujeni od sveta manevrirajo milijardne letne dobičke – po večini je
poreklo denarja iz trženja televizijskih pravic svetovnega nogometnega prvenstva –
kakor da gre za osebne prihranke. Množične afere, tudi kazenske ovadbe, aretacije in
nečastni odstopi zaradi nečednih dejanj pričajo o iluziji teh akterjev, ki so si brezsramno
jemali pravice in zlorabljali to institucijo predvsem za osebne interese. Državi
gostiteljici, ki investira milijarde za izgradnjo infrastrukture, pa gredo samo drobtine
proračuna prvenstva. Kvečjemu imajo te države upanje za dobro promocijo svoje
dežele, za dvig ugleda ter kvalitete življenja in za uspeh v turizmu.
Zaradi finančnega in simbolnega pomena dogodka bi bilo treba resno prenoviti sisteme
upravljanja; ena od možnosti bi lahko bila ponuditi vsaki državi sorazmerne kvote glede
na število vpisanih ekip v lastni zvezi. Še ena izmed zaznanih možnosti je ustanovitev
novega organa, ločenega od tistega, ki vlada proračunu svetovnih nogometnih
prvenstev, kateri bi bil namenjen izključno krotitvi ekscesov dogodka.
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Prvenstvo

Skupno št. gledalcev

Povprečno na tekmo

2018 Rusija

3.031.768

47.371

2014 Brazilija

3.441.450

53.772

2010 Južna Afrika

3.167.984

49.499

2006 Nemčija

3.367.000

52.609

2002 Japonska / Južna Koreja

2.724.604

42.571

1998 Francija

2.859.234

44.676

1994 ZDA

3.568.567

68.626

1990 Italija

2.527.348

48.411

1986 Mehika

2.407.431

46.297

1982 Španija

1.856.277

35.698

1978 Argentina

1.610.215

42.374

1974 Nemčija

1.774.022

46.685

1970 Mehika

1.673.975

52.312

1966 Anglija

1.614.677

50.459

1962 Čile

776.000

24.250

1958 Švedska

868.000

24.800

1954 Švica

943.000

36.269

1950 Brazilija

1.337.000

60.773

1938 Francija

483.000

26.833

1934 Italija

395.000

23.235

1930 Urugvaj

434.000

24.139

Tabela 1: Skupna ter povprečna udeležba gledalcev /na tekmo na svetovnih nogometnih
prvenstvih med 1930–2018 (Statista.com,
https://www.statista.com/statistics/264441/number-of-spectators-at-football-world-cupssince-1930/#statisticContainer, 12. 4. 2020)
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Število zmag po državah na Svetovnih nogometnih
prvenstvih med 1930 in 2018
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Graf 2: Prikaz števila zmag po državah na Svetovnih nogometnih prvenstvih med
1930 in 2018 (Wikipedia.com, https://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup,
20. 3. 2020).
Kljub objektivnemu vplivu kapitala na profesionalni nogomet Galeano (2008) trdi, da ni
samo denar tisti, ki odloča o vsem.
»Če bi bil nogomet samo domena držav, ki vanj vložijo največ denarja, ne bi bilo
razloga za tolikšno vnemo, da bi pognal korenine po vsem svetu.« (Galeano, 2008:
33)
Za potrditev svoje teze Galeano vzame primer Južne Amerike, ki je kljub temu, da
nogometu ne namenja veliko denarja (ker ga nima), osvojila več naslovov svetovnih
prvakov v reprezentančni in klubski konkurenci kot Evropa. Profesionalni nogomet zato
kljub denarju »ostaja univerzalna strast, ker po nekem čudežu posreduje možnost, da
nas vedno znova preseneti.« (Galeano, 2008: 33)
2.4

Športna diplomacija

V tradicionalnem pomenu je športna diplomacija povezana z uporabo športnikov in
športnih dogodkov za razširjanje diplomatskih sporočil ter za zmanjševanje napetosti
s tlakovanjem diplomatskih odnosov. Murray (2011: 8) meni, da športna diplomacija
spada pod širok dežnik javne diplomacije. Ta vključuje predstavitvene in diplomatske
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aktivnosti športnih osebnosti na račun in v sodelovanju z njihovo vlado. Športne
osebnosti in športne prireditve pritegnejo, informirajo in vzpostavljajo pozitivne podobe
med tujo javnostjo in organizacijami, s tem pa izoblikujejo percepcijo na način, ki je bolj
spodbuden za sporočanje zunanjepolitičnih ciljev določene države.
2.4.1 Mehka moč (soft power)
Danes je jasno, da se vlade zanimajo za nogomet, zaradi njegove sposobnosti vplivati
na politiko in družbo preko več vzvodov. Glede na to dejstvo, se je smiselno vprašati,
če lahko nogomet uvrstimo med vidike (politična orodja), ki jih je Joseph Nye definiral
kot »soft power« oziroma mehka moč.
Joseph S. Nye, profesor političnih znanosti na Harvardski univerzi, je leta 1980
opredelil mehko moč kot »sposobnost prepričevanja, ki temelji na privlačnosti kulture,
političnih idealov in aktivne politike neke države« (Nye, 2005). Nye (2004: 76) za
mehko moč držav šteje javno diplomacijo, število Nobelovih nagrajencev, število
turistov, število prošenj za azil, življenjsko dobo prebivalstva, blagovne znamke
mednarodnih korporacij ter še nekaj drugih virov, med katerimi so za naše diplomsko
delo zanimivi uspešnost športnikov in popularnost nacionalnih športov v svetu. Nyeva
razmišljanja nam lahko pomagajo pri razlaganju pomena kulture (množične in visoke)
kot most v odnosih z nečim drugačnim od sebe.
»Kaj zmore moč privlačnosti, se svetovni voditelji dobro zavedajo. Lahko naredim, da
drugi stremi k enakemu cilju, kot ga imam jaz in ga tudi dosežem, in to brez uporabe
nasilja ali podkupovanja.« (Nye, 2005: 27)
Izkaže se, da je glavni koncept privlačnost. V tem kontekstu Nye citira ‘drugo kulturo’,
akademske izmenjave, glasbo, kinematografijo ter tudi šport; »celo popularni športi se
lahko izkažejo za pomembne pri posredovanju vrednot« (prav tam). Ko se nato
osredotoči na evropski kontekst, eksplicitno izrazi, da nogomet predstavlja eno izmed
prednosti »Stare celine«, ko govorimo o privlačnosti. »Nogomet, šport številka ena v
Evropi, je svetovno neštetokrat bolj popularen kot ameriški nogomet ali pa baseball«
(prav tam). Ko govorimo o obdobju hladne vojne, je moč trditi, da je imel šport še
pomembnejšo vlogo, saj je bil hkrati priložnost za izmenjave, npr. sovjetski dirigent
orkestra v ameriškem gledališču, ena od redkih priložnosti za uradno tekmovanje med
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Sovjeti in Američani preko legitimnih kanalov ter zaznamovano z medsebojnim
priznavanjem. Primer zgoraj napisanega je bilo vznemirljivo in dolgo rivalstvo med
Bobbyjem Fischerjem in Borisom Spasskim, ki je doseglo svoj vrhunec na svetovnem
šahovskem prvenstvu leta 1972 na Islandiji. Dojet je bil kot epski dvoboj med dvema
enakovrednima tekmecema, ki sta prihajala iz dveh popolnoma alternativnih svetov. V
kolektivni zavesti se je lahko hitro zamenjala zmaga svojega ljubljenca z zmago
sistema, ki ga je predstavljal.
2.5

Svetovna nogometna organizacija (FIFA)

Svetovno krovno organizacijo v nogometu predstavlja Mednarodno združenje
nogometnih zvez (izvirno francosko Fédération Internationale de Football Association;
v nadaljevanju FIFA).
FIFA je odgovorna za organizacijo večjih mednarodnih nogometnih turnirjev, predvsem
svetovnega prvenstva za moške. Slednje se je prvič odvijalo leta 1930, žensko
svetovno prvenstvo pa so prvič organizirali leta 1991.
FIFA je bila ustanovljena leta 1904 v Parizu za organizacijo in nadzor nad
mednarodnimi tekmovanji med nacionalnimi zvezami v Belgiji, na Danskem, v Franciji,
Nemčiji, na Nizozemskem, v Španiji, na Švedskem in v Švici. Sedež organizacije je
v švicarskem Zürichu, njeno članstvo trenutno obsega 211 nacionalnih združenj.
Država članica mora biti tudi članica ene od šestih regionalnih konfederacij, na katere
je svet razdeljen: Afrika, Azija, Evropa, Severna in Srednja Amerika ter Karibi, Oceanija
in Južna Amerika (glej sliko 1).
FIFA je najbogatejša ter najvplivnejša športna zveza na svetu. O njenem vplivu je
Aleksander Čeferin, sedanji predsednik UEFE, v intervjuju za časnik Večer povedal:
»Fifa je res videti kot Združeni narodi, medtem ko je Uefa visokoprofesionalna
organizacija, kjer debate potekajo na bistveno višji ravni. Tudi več denarja se vrti v
Uefi, ki ima več produktov - od lige prvakov, Eura ... Uefa deluje kot podjetje, Fifa pa
bolj kot politična organizacija.« (Ranc, 2016)
Poleg Evrope je nogomet danes najpopularnejši v Južni Ameriki, priljubljenost pa
pridobiva tudi v Afriki ter Aziji.
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Vrhovni organ Fife je kongres, ki ga sestavljajo predstavniki 211 nacionalnih zvez.
Samo kongres lahko določi spremembe v Fifinem zakoniku. Poleg tega kongres odobri
proračun ter izglasuje predsednika, generalnega sekretarja in ostale člane sveta
Svetovne nogometne organizacije (prej je bil izvršni odbor).
Predsednik in generalni sekretar sta glavna uradnika Svetovne nogometne
organizacije s funkcijami nadzora ter izvajanjem aktivnosti v podporo celovitemu
poslovanju sistema. Postopki morajo biti transparentni in proaktivni (pomoč tudi s
posojili), vse v skrbi za razvoj in blagostanje nogometa ter njegovih deležnikov.
Kongres in skupščino povezuje svet organizacije FIFA, ki ga vodi predsednik Gianni
Infantino, generalna sekretarka je Fatma Samoura. (Delo, 2016)

Slika 1: Na zemljevidu so označene kratice vseh celinskih nogometnih organizacijkonfederacij, ki spadajo pod okrilje FIFE: 1. AFC – Azijska konfederacija; 2. CAF –
Afriška konfederacija; 3. CONCACAF – Konfederacija severne Amerike; 4.
CONMEBOL – Konfederacija južne Amerike; 5. UEFA – Evropska nogometna
zveza kot konfederacija Evrope; 6. OFC – Konfederacija Severne, Srednje Amerike
in Karibov. (Wikipedia, 2020)

2.5.1 Svetovno nogometno prvenstvo – mundial
Zgodovina reprezentančnega nogometa je nekaj desetletij daljša od svetovnih
prvenstev. Prvo mednarodno tekmo so tako že leta 1872 v Glasgowu odigrali Angleži
in Škoti ter se razšli z najmanj priljubljenim izidom, brez golov, leta 1884 pa je bilo na
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sporedu prvo turnirsko tekmovanje, britansko prvenstvo, na katerem so vsakoletno
sodelovale reprezentance Anglije, Škotske, Walesa in Severne Irske. Mednarodno
nogometno zvezo (FIFA) so ustanovili leta 1904, njeni poskusi, da bi organizirala
tekmovanje reprezentanc, pa so bili sprva neuspešni. Po tem, ko je bil nogomet na
olimpijskih igrah leta 1900 in 1904 demonstracijski šport, je prvo resno mednarodno
nogometno tekmovanje potekalo na olimpijskih igrah leta 1908 v Londonu, a so na
njem nastopali samo amaterji, zato je tudi Fifa leta 1914 olimpijski turnir priznala kot
»svetovno nogometno prvenstvo amaterjev«. A ker so bili olimpijski nogometni turnirji
vedno uspešnejši in zanimivejši za gledalce, se je Jules Rimet, predsednik Fife, znova
začel spogledovati z idejo samostojnega tekmovanja. Leta 1928 je na kongresu v
Amsterdamu padla odločitev o organizaciji turnirjev izven meja olimpijskih iger, na
katerih bi igrali vsi najboljši nogometaši in bi prav tako kot OI potekali na štiri leta. Ker
je bil zmagovalec zadnjih dveh olimpijskih turnirjev in ker je leto 1930, ki so ga določili
za tisto, v katerem bo na sporedu prvo prvenstvo, sovpadalo s stoletnico neodvisnosti
države, je organizacija prvega svetovnega prvenstva pripadla Urugvaju.
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3

ZGODOVINSKI PREGLED SPORNIH POLITIČNIH
SVETOVNIH NOGOMETNIH PRVENSTVIH

DOGODKOV

NA

Nogomet je od nekdaj imel spontano moč združevanja množic, omogočal je utrjevanje
osebnih, lokalnih in tudi nacionalnih identitet. Razlog za razvoj množičnosti nogometa
in popularnosti med delavskim razredom lahko vidimo v tem, da so ga prevzeli za
nadomestek za ljudsko kulturo in v enostavnosti same igre, preprostosti opreme ter
možnosti igranja kjerkoli. Vse te lastnosti so dajale nogometu poseben čar, da je bil
zanimiv za vse socialne sloje in sprejemljiv za vse družbene skupine; rasna pripadnost,
narodnost, religija in (politično) prepričanje v njem niso pomembni.
Popularnost nogometa v srednjem razredu (pojav prostega časa) na koncu šestdesetih
in v začetku sedemdesetih let dvajsetega stoletja je vplivala na pojav sponzoriranja, ki
prinaša velike dobičke sponzorjem in sponzoriranim. Nogomet postane popularen tudi
v višjem razredu, najverjetneje zaradi povečanja števila mednarodnih tekmovanj v
sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. V poznih osemdesetih preide nogomet v novo
obdobje, za katerega je značilna porast storitvenih dejavnosti in trženja informacij.
Televizija nadzoruje finance in administracijo nogometnih lig, njej pa se podrejajo tudi
klubi, ki v teh ligah nastopajo. Močne nogometne države in bogati klubi si lahko
privoščijo nakupe dobrih igralcev, medtem ko ekonomsko šibkejše države in klubi,
predvsem države tretjega sveta postanejo odvisne od prodaje igralcev. Zaradi
množičnosti je danes nogomet velik posel. Je orodje politične propagande in
modernega integriranega tržnega komuniciranja. Smisel in čar pristne nogometne igre
sta se zaradi navedenih pojavov postopoma izgubljala.
Na žalost teža zgodovine vpliva na politične odločitve, ki posredno globoko
zaznamujejo nogomet. Od trenutka, ko se je začel konflikt med sovjetskim sistemom
in kapitalizmom, kar se je najprej kazalo kot tekmovalnost in se je s časom spremenilo
v globoko sovraštvo. Zgodovina hladne vojne je polna škandalov (pri izvedbi in izbiri
organizatorjev ter zmagovalcev na največjih športnih tekmovanjih), na katere sta
vplivali politika in diplomacija.
Za pridobitev notranjepolitične podpore ter mednarodne privlačnosti je bilo veliko držav
v 19. stoletju odvisnih od športnih uspehov. Zaradi obširnosti teme in pomanjkanja
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prostora smo se osredotočili le na najzanimivejše sporne dogodke iz svetovnih
nogometnih prvenstev.
Nogometna zgodovina je polna epskih zgodb in zvezdnikov. Posvetili smo se
dogodkom, ki so se pripetili na svetovnih nogometnih prvenstvih med letoma 1954 v
Švici in 2018 v Rusiji. Analizirali smo sporne situacije, v katerih so se prepletali politika,
gospodarstvo ter nogomet. Meja med športom ter politiko je zaradi ogromne količine
kapitala in vpliva slednje zelo tanka ali celo zabrisana. Skušali smo pojasniti značilno
dvojno težnjo nogometa, na eni strani povezovalno na drugi pa razdiralno moč
(podpihovanje sovraštva med narodi, hladna vojna). Zvesto slednji moči, se je v času
hladne vojne nogomet igral v kontekstu bipolarnega kontrasta med Sovjetsko zvezo in
Zahodom. Za rekonstrukcijo teh povezav smo se oprli predvsem na različici v
»zgodovini mundialov«, ki sta ju zapisala Gianni Brera, največji italijanski poznavalec
svetovnih nogometnih prvenstev (Brera in Rinaldi. 2002), ter Eduardo Galeano –
urugvajski pisatelj (Galeano. 1999). Za omenjena dva avtorja smo se odločili, ker tako
celovito

pokrijemo

dva

zelo

pomembna

pogleda

na

nogometno

igro,

latinskoameriškega ter evropskega. Naša referenčna knjiga za črpanje zgodovinskih
zapisov pa je bila »The Age of Extremes: A History of the World,1914-1991«,
zgodovinsko delo Erica J. Hobsbawma, v slovenskem prevodu »Čas skrajnosti«
(Hobsbawm, 2007).
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3.1

Švica 1954
Svetovno nogometno prvenstvo leta 1954 se je
zapisalo v zgodovino kot prvenstvo, na katerem sta
se v finalu pomerili reprezentanci, ki sta predstavljali
dva različna politično-socialna konteksta tistega
časa. Na eni strani je bila predstavnica Varšavskega
sporazuma, na drugi pa država, ki je simbolizirala boj
proti komunizmu. Madžarska in Zahodna Nemčija
sta 4. julija 1954 uprizorili epski dvoboj z rezultatom
2 : 3, ki je za seboj pustil kar nekaj polemik.
»5. svetovno prvenstvo

je ostalo nepozabno

zahvaljujoč moči njunih glavnih igralk in nespornemu
rezultatu. In kot se večkrat dogaja v nogometu, se da
Slika 2: Uradni logotip
svetovnega nogometnega

vse skupaj razložiti samo s kasnejšo temeljito
analizo dogodkov.« (Brera in Rinaldi, 2002: 22)

prvenstva v Švici
Nihče si v danem zgodovinskem trenutku ni smel privoščiti poraza, saj je bila situacija,
tudi zaradi
smrti
Stalina
leto prej, zrela za najtemačnejše scenarije.
Slika 3:
Uradni
logotip
svetovnega prvenstva v
»ZSSR je vedela že leta 1953, da so ameriška apeliranja na ubranitev sveta pred
ČiluSlika 4: Uradni logotip
komunizmom zgolj pantomima in da so de facto sovjetski tanki vsakič znova lahko
prvenstva v Švici
zatrli proteste delavskega razreda v Vzhodni Nemčiji, z vnovično vzpostavitvijo
kontrole znotraj komunistične partije. Od takrat dalje se je zahodni svet izogibal
intervencijam znotraj cone sovjetske vladavine, kot potrjuje tudi Madžarska revolucija
iz leta 1956.« (Hobsbawm, 2007: 13)
Svetovna politična situacija je bila v obdobju svetovnega prvenstva leta 1956 torej
eksplozivna, in v takih nestabilnih razmerah so reprezentance pripotovale v Švico, ki
je bila takrat še bolj nevtralna kot po navadi. Švica je bila sprva izbrana, da bi se v
velikem slogu proslavila petdesetletnico obstoja Svetovne nogometne zveze (FIFA), ki
je bila ustanovljena ravno v tej mali alpski državi. Vendar so mednarodne razmere
vplivale na vsesplošno razpoloženje na prvenstvu, kjer se je namesto sproščenega in
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zabavljaškega vzdušja čutila velika napetost v zraku kot zaradi političnih dogodkov, ki
so pretresali svet.
»Na Pacifiku je takrat eksplodirala prva jedrska bomba. V Vietnamu je pod taktirko
generala Giapa v bliskoviti bitki Dien Bien Phu lokalna vojska premagala francosko. V
še eni francoski koloniji, Alžiriji, je vstajala osvobodilna vojna. V Paragvaju je bil
izvoljen general Stroessner. V Braziliji se je začelo obleganje predsednika Getulia
Vargasa s strani vojske, poslovnežev in orožarske industrije (…). Ameriška vojna letala
so bombardirala Gvatemalo z blagoslovom OEA (Organizacija ameriških držav).«
(Galeano, 1999: 21)
Hladna vojna se je na prvenstvu prvič pojavila ob porazu Brazilije proti Madžarski, v
napetem četrtfinalnem dvoboju.
»Brazilska delegacija je na Mednarodno nogometno zvezo – FIFA vložila pritožbo
zoper angleškega sodnika zaradi vodenja tekme v prid svetovnemu komunizmu proti
zahodni in krščanski civilizaciji.« (prav tam, 1999: 21)
Treba je povedati, da je bila Madžarska kljub vsemu boljši nasprotnik, tako da je bila
zmaga zaslužena. Madžari so imeli v svoji ekipi vrsto zvezdnikov. Puskas, Kocsis,
Hidegkuti in drugi so bili takrat tudi aktualni olimpijski prvaki, potem ko so premagali
Jugoslavijo v finalu v Helsinkih. Poleg tega so bili neporaženi zadnja štiri leta pred tem.
Nekaj mesecev prej so s 7 proti 1 premagali Angleže ter Zahodno Nemčijo z rezultatom
8 proti 3, oboje na kvalifikacijski tekmi za mundial. Na slednji tekmi se je pripetila
poškodba glavnemu zvezdniku Madžarov, Puskasu. Po mnenju Madžarov je šlo za
namerni in načrtovani prekršek. Na drugi strani so imeli Zahodni Nemci mlado in
konkurenčno ekipo, ki je imela na svoji strani Mednarodno nogometno zvezo in tudi
produkte napredka medicinske znanosti. V velikem finalu na svetovnem prvenstvu je
kljub poškodbi nastopil tudi Puskas. V prvem polčasu so dva zadetka dosegli Madžari,
v drugem pa so Nemci zatresli mrežo kar trikrat. Zmago Nemcev bi se dalo deloma
pripisati angleškemu sodniku ter sumljivemu mišičnemu tonusu mladih nemških
nogometašev. Mogoče je hladna vojna pustila na tem tekmovanju svoj pečat, ampak
o tem ni dokazov oziroma znanstvenih potrditev.
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»Madžari so se po prvenstvu pritožili nad sojenjem ter nad sumom uporabe
nedovoljenih substanc pri nasprotnikih. Slednja teza je zaokrožila potem, ko se je v
medijih pojavila novica o hospitalizaciji nekaterih nemških nogometašev takoj po
finalnem dvoboju zaradi težav z jetri.« (Bortolotti, 2002: 54).
Brera je o dogodku pisal s svojo značilno ironijo:
»Kaj so požrli, da so tekli kot rakete, ne vemo, lahko si pa predstavljamo. Teden po
finalu so vsi Herbergovi varovanci končali v bolnišnici z virusnim hepatitisom. Takrat
anti-dopinga še niso poznali, zato so lahko sposobni in spretni ter vprašljivo etični
zdravniki svoji reprezentanci ponujali najnovejše nepreverjene kemijske substance kot
produkt razvoja znanosti, da bi povečali njihovo vzdržljivost.« (Brera in Rinaldi, 2002:
37)
Puskas je po tekmi dejal, da je »iz nemške slačilnice prihajal vonj po maku in to je
povezano s tem, da so bili zmagovalci na igrišču hitri kot vlak.« (Galeano, 1999: 23)
Če je bil namen svetovnega prvenstva 1954 proslava pomembne obletnice ter utrditev
pomembnosti športa kot dejavnika, je bil pri normalizacij razmerij med obema poloma
izkupiček porazen. Če pa je bilo svetovno prvenstvo namenjeno vaji retoričnih in
propagandističnih sposobnostih obeh polov, je bil izkupiček prvenstva pozitiven. Prvič
v zgodovini nogometa je boljši na igrišču ostal poražen.
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3.2

Čile 1962
Zaradi občutljivih povojnih političnih razmer sta
se po prvenstvu leta 1950 v Braziliji naslednji
dve prvenstvi morali odviti v Evropi. In to v dveh
državah, kot sta Švica in Švedska, ki sta ostali
nevtralni v vojnem obdobju. Vendar je na
začetku šestdesetih let nogomet moral razširiti
svoja obzorja zaradi procesa dekolonizacije ter
zaradi razvoja tretjega sveta.
»V Aziji se je število neodvisnih držav, ki jih je
priznaval mednarodni prostor, povečalo za
petkrat. V Afriki, kjer je bila do leta 1939 le ena
samostojna država, jih je bilo zdaj okoli
petdeset. Celo v Ameriki, kjer je dekolonizacija

Slika 3: Uradni logotip svetovnega

konec 18. stoletja pripeljala do dvajsetih držav,

nogometnega prvenstva v Čilu

se jih je zdaj, po dekolonizaciji 20. stoletja,
dodala še deseterica.« (Hobsbawm, 2007: 19)

Slika 5:svet
Uradni
logotip
v
Športni
se je
takoj prvenstva
prilagodil novim
razmeram.
AnglijiSlika 6: Uradni logotip
»V svetovnega
šestdesetih prvenstva
letih so se,
tudi zahvaljujoč razvoju televizijskega medija, olimpijske
v Čilu
igre oziroma bolj na splošno fenomen športa, neverjetno razvil. Tako je postal še bolj
zanimiv za tiste, ki so si želeli platformo za politično propagando. [...] Moderni šport se
je globalno razvil in s tem tudi njegova izraba v politične namene. Ob dekolonizaciji so
začele na novo samostojne države izrabljati šport kot spektakel za povečanje zvestobe
ljudstva do države ter kot propagandno orodje v rokah ambicioznih političnih vodij.«
(Sbetti, 2012: 56)
FIFA se je prepričala o potrebi po vrnitvi nogometa na drugo stran Atlantika, kjer je bila
kandidatura Argentine tista najmočnejša. Iz političnih ter tudi seizmografskih razlogov
pa na koncu ni zmagala. Uradno so Argentino odpisali »zaradi pretiranih političnih
pretresov« (Brera in Rinaldi, 2002: 31), dejansko pa je šlo za veto Brazilije, ki se je
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hotela bahati s svojo močjo nad politično osiromašeno ter zaradi potresa močno
infrastrukturno oslabljeno Argentino.
»Argentina je bila favoritka nad Čilom zaradi boljše obstoječe športne infrastrukture in
slavne nogometne preteklosti. Toda ko je maja 1960 Čile prizadel močan potres, je letega takratni predsednik čilske nogometne zveze Carlo Dittborn spretno predstavil kot
argument v kampanji.« (prav tam, 2002: 32)
Na prvenstvu v Čilu so zmagali najboljši. Brazilija je prišla do svojega drugega
zaporednega naslova svetovnega prvaka, kar jo je izenačilo z rekorderji Italijani. Poleg
tega se je končala serija sodniških napak v prid države gostiteljice. Namreč, Brazilci
so pred zmago v finalu nad Češkoslovaško že premagali Čilence, ki so predtem izločili
Italijo, Švico ter Sovjetsko zvezo v spornih tekmah. »Najedli so se testenin, čokolade
in vodke, na koncu pa kave niso prebavili.«
Prvenstvo so zaznamovala groba in agresivna posredovanja na tekmah. V finalu, ki ga
je v Santiagu spremljalo skoraj 70 tisoč gledalcev, je Brazilija s 3:1 premagala
Čehoslovake.
Hladna vojna sama po sebi ni bila nosilna os političnih aktivnosti na tem svetovnem
prvenstvu, kot je to veljalo za mundial leta 1954. Prevladujoči ideologiji na prvenstvu
sta bili nasilen ter močno populistični južnoameriški nacionalizem ter z njim povezano
prepričanje, da je nogomet nacionalni šport v Južni Ameriki. Res pa je, da je latinski
nacionalizem še dodatno zaostril rivalstvo med Američani in Sovjeti.
Italijani so na lastni koži občutili sovraštvo, ki je bilo posledica časopisnih člankov
nekaterih italijanskih medijev. Novinarja Ghirelli in Pizzinelli sta definirala glavno mesto
Čila, kot
»žalostni simbol ene najbolj nerazvitih držav na svetu, v kateri so prisotne vse
patologije, ki jih lahko država ima: podhranjenost, prostitucija, nepismenost,
alkoholizem, revščina, ... Iz vseh teh pogledov je Čile grozna država in z njim Santiago,
ki predstavlja njegov boleč izraz. Tako boleč, da izgubi sam po sebi značilnosti
anonimnega mesta.« (Pizzinelli, 1962)
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Nakar so lokalni časopisi odgovorili na obtožbe italijanskih kolegov s širjenjem
kampanje sovraštva proti italijanski reprezentanci. Vse skupaj je na tekmi Čile–Italija
prešlo v bitko na zelenici in na tribunah. Zloglasno »bitko v Santiagu«, ki se je v
zgodovino zapisala kot »ena bolj nasilnih tekem v zgodovini nogometa«, so Italijani
izgubili na igrišču z 2:0. Izključena sta bila tudi dva njihova igralca. Določeni italijanski
igralci sploh niso želeli vstopiti v igro (Sivori). Tudi sodnik za tekmo je bil zamenjan tik
pred njo. Po tekmi se je izkušeni sodnik Ken Aston znašel pod plazom obtožb zaradi
sojenja, obračunavanje med dvema narodoma pa se je nadaljevalo tudi po zadnjem
sodnikovem žvižgu. Vojska je morala zaščititi čilsko veleposlaništvo v Rimu, Italijanom
so v Santiagu prepovedali vstop v restavracije in bare, pripravljalno bazo
reprezentance pa je morala varovati policija. Padale so težke besede, razplamtela se
je besedna vojna, na Apeninskem polotoku so čilske nogometaše ožigosali za
kanibale.
Že pred žrebom skupin za svetovno prvenstvo so se Italijani poskusili izogniti
predvidenim posledicam z uporom proti razporedu sodnikov, ki se jim je zdel
nepravičen zaradi pomanjkanja kulturnih afinitet oziroma skupnih točk, saj »... je bil
določen španski sodnik, proti kateremu so, zaradi legitimnega suma, protestirali vodilni
v italijanskem nogometu. Na koncu je tekmo vodil angleški sodnik z brezsramno
zlobnostjo.« (Brera in Rinaldi, 2002: 43)
Gledano iz časovne oddaljenosti, si je s tem Italija skuhala samo še dodatne težave.
Čile je zmagal na igrišču, ob nemočnem in do domačinov sumljivo milemu angleškemu
sodniku Astonu, ki se je v spornih situacijah raje ‘modro’ odločal za izključitev
italijanskih igralcev in ne čilenskih, kljub resnično surovemu nasilju gostiteljev. Zmaga
Čila je imela protikolonialen in protievropski priokus.
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3.3

Anglija 1966
Na polovici šestdesetih let je hladna vojna dosegla
svoj vrh.
»Z izgradnjo berlinskega zidu leta 1961 je bila
ustvarjena še zadnja meja med Zahodom in
Vzhodom Nemčije, ki je bila do tedaj še nejasna.
Kazalo je, da so se ZDA sprijaznile s sosedi
komunisti, ki so vladali v Kubi. Posamezni konflikti
so izzveneli in se niso spremenili v vojno. Kennedy
je bil umorjen leta 1963; Hruščov je bil prisiljen
odstopiti leta 1964, ker so Sovjeti želeli nekoga, ki
ne bi bil tako nestabilen. Prvi koraki k omejitvi
jedrskega orožja so bili storjeni v šestdesetih in na
Slika 4: Uradni logotip

začetku sedemdesetih let.« (Hobsbawm, 2007: 71)

svetovnega nogometnega
prvenstva v Angliji
Omenjeni znak zmanjšanja napetosti med obema tekmecema je imel protiutež v
vnovičnem izbruhu latentnih napetosti v perifernih državah sveta. Pred pričetkom
svetovnega prvenstva so
»indonezijski vojaki so povzročili krvoločne zločine v domovini. [...] Ganska vojska je
ravno tako odstavila svojega predsednika, vizionarja afriške enotnosti N'Krumaha. V
Argentini je predsednik Illia izvedel državni udar. ZDA so v novi ofenzivi bombardirale
Hanoi.« (Galeano, 1997: 88)
V tem kontekstu se je odvijalo angleško Svetovno nogometno prvenstvo leta 1966.
Slednje je imelo epohalni pomen se ter so ga dojemali kot Mundial tranzicije med
nogometno tradicijo in modernostjo. Velika novost je bil televizijski prenos vseh tekem
prvenstva. S tem sta prvič v tandemu sodelovala nogomet in televizija. Ta dvojica je
še danes temelj mednarodnega nogometnega sistema.
»Britanski televiziji je pod okriljem BBC-ja uspelo približati ter popeljati svetovno
prvenstvo v nogometu 1966 v domove ljubiteljev nogometa širom sveta. Šele v 60. leta
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prejšnjega stoletja segajo začetki močne povezanosti med nogometom in televizijo z
njenimi prenosi tekem, kar je v današnjem času samoumevno in povsem običajno.«
(Tomlinson in Young, 2006: 102)
Na mundialu so bila v ospredju tri velika politična vprašanja: upravljanje udeležbe
Severne Koreje; potreba po zmagi ene od evropskih reprezentanc po dvanajstletni
dominaciji Brazilije ter latentno angleško-nemško rivalstvo, ki je spominjalo na temačne
dogodke izpred manj kot dvajset let.
Demokratična ljudska republika Koreja ni bila zaželena gostja v domovini kraljice
Elizabete II. Britanska vlada se je sprva upirala prisotnosti Koreje na mundialu, vendar
je morala na koncu popustiti pritisku Mednarodne nogometne zveze. Pogoj za
prisotnosti Koreje je bilo njihovo bivanje in igranje tekem na stadionih izven glavnega
mesta: Middlesbrough in Sunderland. Oblast je celo želela prepovedati simpatiziranje
ljudi s korejsko ekipo, vendar so s tem dosegli ravno obraten učinek, javnost ji je
postala bolj naklonjena. Ko je Severnim Korejcem uspelo izločiti favorite, Italijane, so
postali pravi heroji občinstva.
Kar se tiče medcelinskega rivalstva, so sodniki delovali v prid Evropejcev. »Angleži in
Nemci so si izmenjali sodnike in so tako uspeli izločiti Urugvaj ter Argentino, ki sta bili
po njihovem mnenju kolateralna škoda Latin lunacy«, šlo je za tako imenovano »krajo
stoletja« (oz. el robo del siglo). Tudi po mnenju Južnoameričana Galeana je v tem
primeru »nemški sodnik naredil uslugo Angležem v tekmi z Argentinci, medtem ko je
angleški sodnik podaril Nemčiji tekmo proti Urugvaju.« (Galeano, 1997: 44)
Stara celina si je tako uspela zagotoviti evropski finale med Zahodno Nemčijo in
Anglijo. Dvoboj je imel dodaten naboj zaradi starih zamer iz obdobja druge svetovne
vojne. Tekma je bila razburljiva, izid po prvih devetdesetih minutah je bil 2 : 2. V
podaljšku se je dejansko občutila prednost domačega igrišča. Anglija, ki je domovina
nogometa, je pred kraljico morala zmagati in dejansko ji je uspelo. Angleški napadalec
Geoff Hurst je gol zadel po močnem udarcu, ki je najprej zadel vratnico in se nato odbil
na golovo črto. Celemu svetu je, ob dotiku žoge z golovo črto, za trenutek zastal dih,
vsi so gledali sodnika in njegove pomočnike, da bi ugotovili, če bo gol priznan. »Dienst
je odgovornost predal stranskemu sovjetskemu sodniku: slednji je bil jezen, saj so
Nemci izločili URSS v polfinalu, zato je dosodil žogo v golu.« (Brera in Rinaldi, 2002:
25

111). Vse se je popolno razpletlo. Anglo-saksonska Evropa je zmagala nad latinskim
svetom in Angleži so v finalu premagali Nemčijo, četrt stoletja od bitke za Anglijo. Edini
madež je bila severno korejska zmaga nad Italijani, ki je dala komunistom veselje, da
so porazili in ponižali Italijo.
3.4

Mehika 1970
Največ preglavic sta reprezentancam pred tem
mundialom povzročila priprava in misel na višinske
razmere. Še nikoli doslej se največja nogometna
prireditev ni odvijala na tako visoki nadmorski višini,
v geografskem smislu. Ciudad de Mexico leži 2240
m nad morjem, Puebla pa na nadmorski višini 2149
m. Trener nemške reprezentance Helmut Schon se
je igranja v takšnih razmerah bal bolj kot
nasprotnikov. Vedel je, da redkejši zrak povzroča
vrtoglavico, drisko, težave z dihanjem in tudi
šumenje v ušesih. Nemška zveza je za ta podvig že
takrat
Slika 5: Uradni logotip
svetovnega nogometnega
prvenstva v Mehiki

odšteva

enormnih

400.000

ameriških

dolarjev. Delegacija je s seboj pripeljala tudi meso,
kruh, mineralno vodo in celo lastno posteljnino.
Prvič je razpored prvenstva krojila televizija, zato je
bil cel podvig prilagoditi tekme na evropski urnik.

Nogometaši so morali igrati tekme tudi opoldne, ko je sonce najbolj pripekalo. Tedanji
branilci naslova, Angleži, so se že na začetku zamerili domačinom, saj so izjavili, da
se bojijo okužb s pitno vodo nerazvite države. Z Otoka so pripeljali hrano, pijačo in
kuharja. Angleži in Nemci so v četrtfinalu ponovili londonski finale. Angleški selektor
Ramsey je Nemce poskusil sprovocirati z izjavo, da jih slednji niso nikoli premagali, ne
v vojni ne v nogometu. Nemški selektor Schon je bil veliko bolj spoštljiv in previden pri
izjavah. Po napeti tekmi, polni preobratov in tudi podcenjevalnih manevrov, so slavili
Nemci in se tako sladko maščevali Angležem. V polfinalu so v nogometnem trilerju
stoletja, kot so ga poimenovali mnogi, slavili Italijani proti Nemcem. Sto tisoč gledalcev
je po zapisih novinarjev stoje nagradilo spretnost, borbenost in predanost
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nogometašev. Finalno tekmo sta odigrali reprezentanci Brazilije in Italije. Pred 107
tisoč gledalci so na mehiškem stadionu Azteca ponovno dokazali, da sta lepota in
fantazija v nogometu na koncu vedno močnejši od preračunljivosti in igre na meji
dovoljenega. Brazilija je zmagala ter navdušila z domiselno igro in avanturističnim
pristopom. Na čelu s Pelejem je prispevala, da je v nogometu ponovno zavladala
lepota igre.
Mehičani so si to prvenstvo priborili z zvrhano mero diplomacije. Le dve leti prej so
uspešno organizirali prve olimpijske igre v latinski Ameriki. Glasove srednje in severne
Amerike so osvojili s propagandno akcijo, s katero so začeli že bistveno prej, glavno
vodilo je bila zamisel o skupni celinski zvezi CONCACAF. Na mundialu v Čilu so leta
1962 priredili razstavo s slikami mehiških turističnih znamenitosti in predstavili maketo
stadiona Azteca, velikega novega prizorišča, ki je bil takrat tik pred začetkom gradnje.
Na kongresu Svetovne nogometne organizacije leta 1964 v Tokiu so kljub
negodovanju večine evropskih držav za seboj pustili Argentince, ki so se že od leta
1936 neuspešno potegovali za organizacijo svetovnega prvenstva. Mehičani so nato
upravičili zaupanje, saj je bila prireditev organizirana na najvišji ravni, osrednje
prizorišče »stotisočak« Azteca pa lepotec, ki je kot novost predstavil zasebne luksuzne
lože za spremljanje tekem (Vasle, 2006: 190).
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3.5

Nemčija 1974
»Zaradi škandala Watergate se je Nixonova doba
bližala koncu. [...] Stolček generala Perona se je
močno majal. [...] V Grčiji in na Portugalskem sta
pravkar padli diktaturi. [...] V Čilu se je okrepila
diktatura Avgusta Pinocheta, v Španiji pa so
generala Franca hospitalizirali zaradi zapletov,
povezanih s starostjo.« (Galeano, 1997: 91)
Če štejemo svetovno prvenstvo v Angliji za prvi
mundial moderne dobe, potem lahko trdimo, da je
bilo

nemško

prvenstvo

prvo

postmoderno,

zahvaljujoč sponzorjem, velikim finančnim vložkom
Slika 6: Uradni logotip

vlade in zasebnikov, z eno besedo denarju. Na

svetovnega nogometnega

koncu so zmagali gostitelji prvenstva, tokrat brez

prvenstva v Nemčiji

večjih polemik. Hkrati je bila to tudi zmaga nemške
tradicionalne nogometne vizije nad nizozemskim
spektakularnim popolnim nogometom.

Pokal Jules Rimet je zaznamovala podoba grške boginje zmage Nike. Sestavljen je bil
v glavnem iz srebra in oplemeniten z močno modro obarvanim poldragim kamnom
lapis lazuli. Praviloma ga je dobil zmagovalec v hrambo do naslednjega prvenstva, kar
se je izkazalo za usodno napako. Leta 1966 je bil namreč na razstavi v Westminstru
ukraden. Po sedmih letih je bil na srečo najden, a je leta 1970 v Mehiki dobil novega,
trajnega lastnika, ko je Brazilija osvojila tretjič svetovno prvenstvo.
V Nemčiji leta 1974 so tako zmagovalci prvič dvignili nov pokal, ki je v uporabi še
danes.
Novi pokal, ki ga zmagovalci ne glede na število zmag ne jemljejo več domov in na
dno katerega se po vsakem prvenstvu vgravira ime zmagovalne države, je iz 18karatnega zlata. Prikazuje obliko dveh ljudi, ki v rokah nad seboj držita Zemljo. Iz
praktičnih razlogov je votel. Avtor Silvio Gazzaniga je želel s pokalom ponazoriti dve
nasprotujoči si volji, ki delujeta hkrati. Pojmi kot so energija, moč, dinamika, grobost,
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gibljivost, hitrost in zmaga so morali obkrožati Zemljo, ki je skupna in nad vsakim
posameznikom.
»Novi pokal je doživel svoj prvenec. Sicer estetsko grši od svojega predhodnika,
vendar je po njem hrepenelo kar devet evropskih ekip, pet ameriških držav ter prvič
tudi Avstralija in Kongo.« (prav tam, 1997: 91)
Ideja o razširitvi sodelovanja na mundialu na vse celine je bila glavna tema politične
kampanje Brazilca Jean-Marie Faustina Goedefroida Joãa de Havelangea, s katero je
postal predsednik Mednarodne nogometne zveze (FIFA). Njegova izjava po proglasitvi
je bila: »Tukaj sem, da vam prodam izdelek, imenovan nogomet.«
Havelangova odločitev (o razširitvi na vse kontinente) je imela pomembne posledice
za celoten nogometni svet, predvsem na poslovni ravni.
»Novi akterji svetovnega nogometa – Afriške, Azijske države ter države Bližnjega
vzhoda – so ponujali Havelangu močno podporo. Njegov glavni vir moči pa so
predstavljale velike multinacionalne korporacije, kot sta Coca-Cola in Adidas.
Havelange je bil tisti, ki je dosegel Adidasovo financiranje kandidature Juana Antonia
Samarancha za stolček v Mednarodnem olimpijskem komiteju.« (prav tam)
Glede na izjemno Samaranchevo kolegialnost s Frankovim režimom v Španiji je
kombinacija politične moči in denarja, ki ga je pridobil z vstopom v olimpijski komite,
sporna.
Svetovno prvenstvo v Nemčiji je potekalo pod vplivom hladne vojne, še posebej ker je
bila ta v fazi zaostritve odnosov, povezanih s koncem ekonomskega sistema, ki ni
uspeval več podpirati pravil iz pakta Bretton-Woods. Hobsbawm pravi, da je »na
polovici 70. let svet vstopil v tako imenovano drugo hladno vojno.« (Hobsbawm, 2007:
103)
Prvič po letu 1954 Sovjeti v Nemčiji niso bili prisotni. To je bila sovjetska politična
odločitev. ZSSR (Zveza socialističnih Sovjetskih republik) se je odrekla bojem na
prvenstvu zaradi solidarnosti do ideoloških bratov Čilencev, ki so bili takrat žrtve
krvoločnega režima.
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Septembra 1973 se je namreč z vojaškim udarom s podporo ZDA, ki so v Čilu izvajale
svoj prvi neoliberalni eksperiment, na oblast s krvavim nasiljem povzpel Augusto
Pinochet. Pinochet je bil zločinec, ki je dal ubiti več kot tri tisoč nasprotnikov; na
grozovit način je dal mučiti deset tisoč ljudi, medtem ko je skoraj milijon državljanov
moralo zapustiti državo. V očeh privržencev, večinoma iz bogatega sloja, je veljal za
velikega borca "proti komunizmu" in za "očeta naroda". Nemška vlada je poleg
Japonske, Velike Britanije in Francije preko bank s krediti financirala Pinochetovo
diktaturo.
»Med tekmo kvalifikacije za svetovno prvenstvo so sovjeti bojkotirali tekmo na
državnem stadionu v Čilu, ki je bilo le nekaj časa prej prizorišče pobojev in tudi
koncentracijsko taborišče. Tedaj je čilenska reprezentanca odigrala tekmo brez
nasprotnika. Streljali in zadeli so gol večkrat, vsak gol je spremljal val navdušenja
čilenskega občinstva.« (Galeano, 1997: 62)
Za razliko od Sovjetov je bila Vzhodna Nemčija na prvenstvu prisotna. Nemška
demokratična republika (v nadaljevanju NRD) je imela uspešno športno tradicijo.
Zavedali so se propagandnega pomena športa in zato vanj veliko investirali. Do tedaj
v nogometu še niso imeli veliko priložnosti dokazovanja, niti možnosti boja proti bolj
uveljavljeni reprezentanci Zvezne republike Nemčije, vendar se je zgodovina na tem
prvenstvu spremenila. V Hamburgu sta se ti dve reprezentanci držav, ki sta bili hkrati
geografsko blizu, ideološko pa daleč, spopadli na svetovnem prvenstvu, natančneje
na kvalifikacijski tekmi za drugi del tekmovanja.
»Za udeležbo na tej zgodovinski tekmi je vlada NDR v nasprotju s svojimi omejevalnimi
politikami izdala 8.000 kratkotrajnih turističnih viz.« (Dal Pozzo, 2015: 10)
Zahodni Nemci so bili veliki favoriti. V napetem ozračju so dominirali skozi celotno
tekmo, vendar niso uspeli zadeti. In kot se večkrat dogaja v nogometu, »kdor gola ne
da, ga dobi«. Četrt ure pred koncem tekme
»[...] je Sparwasser uspel ustaviti žogo z glavo in si jo položiti na noge. Tekel je najprej
mimo Vogtsa, nato je prevaral še Höttgesa ter žogo pospravil v gol za Maierjem.« (dal
Pozzo, 2015, citirano po Gunter Grass)
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NDR je nepričakovano zmagala in njen uspeh je postal simbol Vzhodnih Nemcev, da
se lahko v športu bojujejo na enakovrednem nivoju kot Zahodni Nemci. Končne zmage
na svetovnem nogometnem prvenstvu so se veselili Zahodni Nemci, kar je na nek
način zadovoljilo obe Nemčiji, oboji so se počutili zmagovalno. Mundial leta 1974 je bil
zmaga za vse Nemce in dobra podlaga za izgradnjo dialoga ter medsebojnih odnosov
med sosedama.
3.6

Argentina 1978
Leto 1978 je bila absolutno pomembna zgodovinska
prelomnica. Sprostitev napetosti v mednarodni
politiki, v katero je upal Jimmy Carter, se je bližala
koncu. Dogodki, ki so sledili leto kasneje v
Afganistanu, Nikaragvi in Angoli, so pahnili svet v
novo oboroževalno mrzlico in v nove napetosti.
»Nov val revolucij proti konservativnim režimom,
katerim so se ZDA postavile v bran, je dal ZSSR
možnost za vnovičen prevzem pobude. Potem ko
Slika 7: Uradni logotip

so ozemlja, pripadajoča kolonialnemu imperiju,

svetovnega nogometnega

prešla pod kontrolo komunistov; potem ko se je

prvenstva v Argentini

revolucionarni režim, ki je pred tem odstavil
etiopskega imperatorja, usmeril na sovjetsko stran;

[...] potem ko je iranska revolucija prisilila šaha Mohameda Rezo Pahlavija, da
je zapustil državo in s tem oblast, je ameriško javno mnenje postalo skoraj
histerično.« (Hobsbawm, 2007: 31)
Ena zadnjih zaveznic ZDA v tem obdobju je ostala Argentina, ki je imela tradicionalno
raje desni populizem, zato je do leta 1976 podpirala Perònove in se uspešno upirala
komunističnemu prodoru na ozemlje, ki je sodilo pod Monroejevo doktrino. V nekaj
letih pred tem se je situacija začela spreminjati tudi pri njih.
»Organizacija enajstega svetovnega prvenstva, leta 1976, je bila obljubljena Argentini.
Vendar je general Videla istega leta spodil Isabello Peròn z oblasti z obtožbo korupcije.
Vzpostavil je avtoritarni režim, razglasil izredne razmere in za zapahe pospravil vse
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nasprotnike ter se posluževal več vrst mučenja. Nekatere evropske države, med
katerimi je bila tudi Nizozemska, so bile pripravljene bojkotirati prvenstvo, če bi ga
organizirala Argentina. FIFA se je odločila, da ne bo spreminjala države gostiteljice
prvenstva in na koncu so se vse tekme odigrale brez večjih zapletov.« (prav tam, 2007:
32)
Havelange se ne bi nikoli odpovedal južnoameriškemu mundialu. Glede na
zgodovinska prepletanja in interese v igri, so bili nogometni pomembneži sokrivi za
krutosti režima, saj so lagali v prid organizatorke navkljub dokazom, da je bila država
gostiteljica prvenstva krvoločna diktatura.
»Papež je dogodek blagoslovil. Med otvoritvijo stadiona Monumental v Buenos Airesu
pod ritmom vojaške koračnice je general Videla blagoslovil Havelangea. Le nekaj
metrov od stadiona pa je deloval argentinski Auschwitz, mesto mučenja nasprotnikov
in iztrebljanja v Vojaški šoli za mehanike. In le nekaj kilometrov stran so zapornike žive
metali iz letal v morje.« (Galeano, 1997: 87)
Nogometne avtoritete so prehvalile »Junto Militar« v spektralnem vzdušju
vsesplošnega medsebojnega spoštovanja.
»Končno lahko svet vidi pravi Argentinski obraz’, je ponosno dejal predsednik
Mednarodne nogometne organizacije pred kamerami televizij s celega sveta. Častni
gost Henry Kissinger je dejal: ‘Ta država ima pred seboj svetlo prihodnost. Na vseh
nivojih.« (prav tam, 1997: 88)
Kljub tem napovedim o svetli prihodnosti je bilo treba domači reprezentanci pomagati.
»Za dosego finala proti Nizozemski je najprej morala premagati Peru z visoko gol
razliko, kar ji je tudi uspelo. Rezultat 6:0 je bil sumljiv tudi najbolj naivnim, nogometaši
Peruja so bili ob vrnitvi v Limo oblegani in obmetavani s kamni.« (prav tam, 1997: 88)
Svetovni prvaki so postali reprezentanti Argentine, ki so v finalu premagali Nizozemce,
predvsem zahvaljujoč napadalcu Mariu Kempesu ter sreči. Najpomembnejši spoznanji
tega prvenstva sta bili, (1) da je postal nogomet kot šport ob dogodkih na tem mundialu
izključno žrtev, in ne več enakovreden akter političnemu spletkarjenju, ter (2) da se
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vodilni možje Fife niso pripravljeni odreči organizaciji tako pomembnega turnirja zaradi
ideoloških predsodkov.
»Poleg tega se FIFA kot mednarodna organizacija, ki sloni na neodvisnih nacionalnih
nogometnih zvezah in na sponzorstvih s strani mednarodnih korporacij, zanima za
vpliv, ki ga imajo državna prvenstva na celoten svet, ter usklajevanje pravil okrog
nogometa kot takega. Tako FIFA kot tudi Coca-Cola si prizadevata za dobrobit države
gostiteljice in se ne vmešavata v njene politične aktivnosti ali moralne vrednote. Hunta
je zelo dobro vedela, da se FIFA ni pripravljena odpovedati svetovnemu prvenstvu
zaradi moralnih zadržkov.« (Archetti, 2006: 6)
Argentinski vojaški režim se je dobro zavedal, da je bila organizacija tako
pomembnega dogodka na svetovni ravni zlata priložnost samopromocije pred
Zahodom. Želeli so se promovirati kot država, kjer vlada red in tržno gospodarstvo.
Kakor nekakšna oaza discipline na sredi celine, polne nemirov. Najvišji točki
Videlovega blišča sta bili začetna otvoritvena slovesnost ter finalna tekma.
»... Berti Vogts, kapetan nemške reprezentance, ki je imel čast udariti začetno žogo,
je dejal, da je Argentina država, v kateri vlada red. Nisem videl niti enega političnega
zapornika.« (Galeano, 1997: 113)
Skozi celoten turnir se je vlekla pantomima zagotavljanja javnosti, kako se v Argentini
ne dogaja nič spornega, kar je omogočilo Videli, da si je zahvaljujoč nogometu obnovil
podobo dobrega voditelja, ki je vzpostavil red in pospešil razvoj, v očeh mednarodne
skupnosti in ljudstva. Šele po nekaj desetletjih je svet priznal resnico in se zgrozil nad
usodami mater s Plaza de Mayo.
»Svetovno prvenstvo se je izkazalo za uspeh v družbi miru. Val populističnega
nacionalizma je bil na vrhuncu. Veselje na stadionih in ulicah po zmagah argentinske
reprezentance na svetovnem prvenstvu, še posebej po zmagi nad Nizozemsko v
finalu, je hunta razglasila kot zmago nacionalnega projekta.« (Archetti, 2006: 7)
Tako je politična oblast ponovno izkoristila nogomet za prepričevanje množic o dobroti
režima, in to ravno v trenutku, ko je v državi vladala največja represija. Zmaga v finalu
je bila opij za ljudstvo, ki je imelo od nekdaj neuresničene ambicije po pomembnosti.
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3.7

Mehika 1986
Po štiridesetih letih sovraštva in nasilnega ideološkega
nasprotovanja se je hladna vojna sredi osemdesetih let
bližala svojemu koncu. Zmagovalec je bil jasen in prišlo
je

do

razpada

državnega

socialnega

sistema

poražencev.
»Hladna vojna se je zaključila, ko je ena ali sta obe
svetovni sili priznali absurdnost tekme oboroževanja z
nuklearnim orožjem ter ko je ena ali sta obe strani
verjeli v željo nasprotnika po dejanskem končanju
vojne. [...] Hladna vojna se je formalno končala z
Slika 8: Uradni logotip
svetovnega nogometnega
prvenstva v Mehiki

zasedanjema velesil v Reykjaviku leta 1986 in
Washingtonu leta 1987.« (Hobsbawm, 2007: 102)
Posledica dogajanja med Sovjetsko zvezo in ZDA je bil
(ostajal) nemir v tretjem svetu.

»Baby doc Duvalier je zbežal s Haitija, tako kot tudi Ferdinand Marcos iz Filipinov. [...]
Izbruhnil je škandal “Irangate”. V trgovino z orožjem in drogo so bili med drugimi
vpleteni tedanji ameriški predsednik Reagan, CIA ter nikaragvijski kontraši. [...]
Ameriška vojska je z raketnim napadom bombardirala Libijo in ubila hčerko polkovnika
Gadafija. [...] Leto pred pričetkom svetovnega nogometnega prvenstva v Mehiki, je
tamkajšnjo prestolnico stresel močan potres, v katerem je ostalo veliko ljudi pod
ruševinam podrtih stavb. Večji del mesta je ostal v ruševinah tudi ob otvoritvi trinajstega
svetovnega nogometnega prvenstva.« (Galeano, 1997: 44)
Prvenstvo se je zapisalo v zgodovino vsaj iz dveh razlogov. Bilo je prvenstvo, ki je
okronalo Diega Armanda Maradono, tako na igrišču kot izven njega. Neke vrste
moderni Caravaggio, blagoslovljen s svojim talentom, ki pa je bil nasilne narave in
notranje nemiren.
Maradona je bil interpret argentinske želje po maščevanju nad Anglijo, ki si je ponovno
prisvojila falklandske otoke (za Argentince so to Malvini), ter nad Zahodnim svetom, ki
jo je najprej osvajal, izrabil in na koncu pozabil.
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Falklandski otoki so bili jabolko spora med državama že več desetletij. Leta 1982 sta
se zanje zapletli v 10-tedensko vojno. Po argentinski invaziji leta 1982 na otoke so
britanske sile v kratki vojni, ki je na argentinski strani zahtevala 649, na britanski pa
255 življenj, dobile nazaj nadzor. Dva večja in 700 manjših otokov v Falklandskem
arhipelagu so skupaj za polovico manjši od Slovenije. Geologi menijo, da bi se na
morskem dnu okoli Falklandskih otokov lahko nahajale bogate rezerve energetskih
virov. (Treccani, 2020)
Argentina je velikokrat jasno povedala, da se ne bo nikoli odrekla svojim zahtevam
glede Malvinov, vendar vojna ne sme biti rešitev.
Omenjeno svetovno prvenstvo je bilo leta kasneje zaznamovano z razkritji nemškega
vratarja Haralda Schumacherja, ki je priznal, da je doping imel in še ima pomembno
vlogo pri uspešnosti športnikov na velikih športnih tekmovanjih.
»Schumacher je v svoji knjigi Der Anpfiff zapisal, da so med svetovnim nogometnim
prvenstvom leta 1986 nemškim reprezentantom vbrizgavali visoke doze njim neznanih
snovi ter so jim pripravljali velike doze čudežne mineralne vode, ki je med drugim
povzročila drisko.« (prav tam)
Njegova razkritja so nepopravljivo umazala športno zgodovino Nemčije in vsem
ljubiteljem nogometa v spomin prikradla Puskasove besede po finalu v Švici 1954, ko
je potožil, da se »iz nemške slačilnice vije vonj po divjem maku.«
Zmagovalka mehiškega mundiala je bila argentinska reprezentanca, ki je v finalu
porazila Nemce. To prvenstvo pa bo ostalo v spominu predvsem po četrtfinalni tekmi
med Argentino in Anglijo, na kateri je Maradona v prvem polčasu dosegel zloglasen
gol z roko, ki se je v zgodovino zapisal kot »božja roka«, v drugem polčasu pa je
dosegel baje najlepši gol v zgodovini nogometa.
Kot je zapisal Montalbàn, zato da bo nogomet našel svojega heroja, »[...] je bilo
potrebno rojstvo Maradone. Otrok, rojen v revščini, podproletarski družini, ki se je
povzpel, če že ne do božanstva, do `božje roke`.« (Vàzquez Montalbàn, 1998: 11)
Naziv »božja roka« je Maradona po koncu tekme uporabil kar sam. S tem je želel
poudariti, da je bog preko njega želel argentinskemu ljudstvu povrniti za ponižanja, ki
so ga doživeli ob porazu z Angleži za prevlado na falklandskih otokih. Po mnenju
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tehničnih komentatorjev pa je šlo le za goljufivo gesto. Delno je bilo Maradoni
oproščeno za storjeno, saj »... je kmalu po zloglasni roki dokazal, da nima rivalov na
svetu, ko gre za nogometni talent. Na tekmi je zbral kar pet uspešno izvedenih
driblingov« (Brera in Rinaldi, 2002: 33) ter zmagovalni gol, po mnenju mnogih najlepši
gol v zgodovini nogometa.
Po mnenju Galeana (1997: 31) je
»z dvema goloma maščeval ranjen nacionalni ponos ob izgubi Falklandskih otokov:
najprej je zadel z levo roko, ki jo je sam poimenoval »la mano de Dios«, nato pa še z
levo nogo, po tem ko je z božanskim nogometnim znanjem prevaral celotno angleško
obrambo.«
Tako je uspelo preprostemu možakarju, brez kakršnekoli izobrazbe in rojenemu v
južnoameriški periferiji, ki je bila »stranski učinek« divje urbanizacije tretjega sveta,
postati politični simbol. Ljudstvo je v goljufivi gesti in kasnejšem arogantnem odnosu,
ki ga je izražal Maradona, prepoznalo samo sebe ter svojo željo po maščevanju.
Prijateljstvo s Fidelom Castrom ter tatu v obliki Che Guevarovega obraza sta ga
naredila še bolj simpatičnega ljudem.
Uspelo mu je »dokazati«, da lahko nogometni bogovi na skoraj čaroben oziroma
predracionalen način odplačajo ljudem za vse trpljenje. V nogometu namreč vztraja
»predstava neke nadnaravne, vsemogočne, višje instance, ki ima moč podariti zmago
in pred katero se je nesmiselno obnašati kot samostojni posameznik.« (Vinnai, 2003:
7)
Če si izbranec, človek v pravem trenutku in na pravem mestu, se ti je za vpis v
zgodovino treba le prepustiti božanstvu, slednje bo vse samo naredilo. »Usoda v
individualni, skoraj poosebljeni obliki zmanjšuje strah pred nekaterimi dogodki, če se
le da pravočasno dešifrirati odločitve v določenih konstelacijah realnosti ali če se lahko
vpliva nanje s primernimi prijemi.« (prav tam, 2003)
In nič ni bilo bolj primerno za vplivanje na usodo kot same Maradonove poteze, ki so
bile po mnenju Neapeljčanov sposobne pognati kri po žilah, kar je lahko uspelo le še
svetniku njihovega mesta. Slednji so zvezdnika poznali v dno duše, saj so z njim dihali
v dresu mestnega prvoligaša kar nekaj let. Zanje je nepozaben in ima posebno mesto
v njihovih življenjih tudi po več desetletjih.
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Med vsemi učinki, ki povezujejo nogomet in politiko, je mehiško svetovno prvenstvo
tisto, ki v sebi skriva največ romantičnega čara ter potrjuje rek, ki je star kot samo
človeštvo. »To je primer Davida, ki premaga Goljata, nekaj, kar potrjuje spretnost
revnega nad bahavostjo bogatega.« (Raffaeli, 2007: 57)
3.8

Italija 1990
»Čarobne noči« italijanskega mundiala leta 1990 so
definirale trenutek brez povratka v odnosu med
nogometom in politiko. Leto pred prvenstvom je
prišlo do padca berlinskega zidu (1989), kar je
pomenilo konec obdobja ideološkega sovraštva, ki
je do tedaj vplivalo tudi na športni boj. Za nekatere
velike države je bil to zadnji nastop. Igralci
Češkoslovaške,

ZSSR,

Zahodne

Nemčije

ter

Jugoslavije so se zadnjič predstavljali kot zastopniki
omenjenih držav, od naslednjega prvenstva dalje so
zastopali novonastale države.

Slika 9: Uradni logotip
svetovnega nogometnega
prvenstva v Italiji

»Konec

hladne

vojne

ni

pomenil

konca

mednarodnih konfliktov, temveč je predstavljal
konec neke dobe, in to ne samo v vzhodni Evropi,
ampak v svetu. Obstajajo nekateri dogodki, ki jih

lahko tudi sodobniki prepoznajo kot zgodovinski trenutek in konec neke dobe.
Leto 1990 predstavljajo tole epohalno prelomnico.« (Hobsbawm, 2007: 52)
V Evropi je bilo moč čutiti stanje političnega nemira, negotovost glede prihodnosti je
naraščala, stanje je bilo primerljivo s povojnim obdobjem. Žametne revolucije so bile
na dnevnem redu.
»Na Poljskem je sindikalist Lech Walesa skočil iz zapora na oblast, v Moskvi se je
odpiral prvi McDonalds, delčke berlinskega zidu so prodajali kot nekakšen suvenir,
začenjalo se je formalno združevanje dveh Nemčij in Jugoslavija je razpadala. V
Romuniji je ljudska vstaja uničila Ceausescov režim, slednji je bil kmalu za tem obsojen
na hitrem sojenju ter usmrčen skupaj z ženo.« (Galeano, 1997: 56)
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V tem vročem vzdušju se je vse bolj približevalo svetovno nogometno prvenstvo.
Medtem ko se je v italijanskih barih špekuliralo o nastavljenem žrebu, so se krščanski
demokrati pripravljali na gostitev svetovnega prvenstva z velikim finančnim vložkom in
z vsestransko mobilizacijo ljudi.
Predsednik organizacijskega komiteja je bil Franco Carraro, izkušeni športni manager,
član italijanskih socialistov. Luca Cordero di Montezemolo je zasedal mesto
generalnega direktorja. Slednji je znan italijanski poslovnež, gospodarstvenik,
soustanovitelj Ferrarija iz aristokratske družine severne Italije.
»Organizacijski komite je dosegel politični uspeh, ko si je priboril avtonomijo pri
upravljanju z dogodkom. Pred vzpostavitvijo komiteja za prvenstvo 1990, so imeli
namreč organizacijski komiteji pod okriljem FIFA s sedežem v Švici zgolj promocijsko
vlogo. Drugi pomemben politični dosežek Carrara in Montezemola so bila sponzorstva,
povezana z dogodkom. Uspelo jima je namreč doseči, da se je moral ISL (podjetje s
sedežem v Luzernu), partner FIFA, odpovedati tujim podjetjem, ki so bila konkurenčna
italijanskim, kot uradnim sponzorskim partnerjem dogodka.« (Vulpis, 2015).
Kljub dosežku organizacije prvenstva se ni bilo moč izogniti nepravilnostim.
»Organizacija je od zunaj izgledala brezhibna, pa vendar je svetovno nogometno
prvenstvo postalo priložnost za kraje in prevare, kot je bilo dokazano nekaj let kasneje
v preiskavi “Tangentopoli”.« (prav tam, 2015)
Po pestrih 80-ih je takrat italijanska republika padla v spiralo moralne in institucionalne
katastrofe zaradi preiskave »čiste roke«. Zato si niso smeli privoščiti spodrsljaja na
nogometnih zelenicah. Glede na pripovedi Brere so se za dosego cilja poslužili prav
vseh razpoložljivih sredstev.
»Naredite vse, da bodo pomembneži, ki so vpoklicani za žreb, vedeli, koga izžrebati.
Vsem šestim nosilkam skupin naj se dodeli ostale tri reprezentance iz vsake skupine.
Žreb je manipuliran, vendar se ne sme nič v zvezi s tem pojaviti v javnosti, saj se bo v
nasprotnem primeru pojavilo preveč pomislekov, da gre za goljufijo.« (Brera in Rinaldi,
2002: 77)
Ker je bila italijanski reprezentanci dodeljena najlažja skupina (s Čehoslovaško,
Avstrijo in ZDA), je Diego Armando Maradona, ki je bil takrat v Italiji verjetno bolj
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priljubljen kot sama italijanska reprezentanca, na glas govoril o velikem škandalu,
vendar je ostal neuslišan. Protestiral je še nekaj mesecev po argentinskem porazu v
finalu proti Nemčiji, »[...] izjavil je celo, da ga je mafija želela ponižati!« (prav tam, 2002)
Vendar je odšla ta polemika kmalu v pozabo.
Kar ni odšlo v pozabo, je bila sporna izločitev hrvaškega zvezdnika Zvonimirja Bobana
s seznama jugoslovanske reprezentance za nastop na italijanskem svetovnem
prvenstvu. Slednja je bila dodaten veter na mlin za podpihovanje sovraštva in za
kasnejšo krvoločno vojno, ki se je že nakazovala po odločitvi Hrvaške za odcepitev od
Jugoslavije.
»Mesec dni pred začetkom svetovnega prvenstva je prišlo pred pričetkom pokalne
tekme med zagrebškim Dinamom in beograjsko Crveno zvezdo do stika med
navijaškima skupinama obeh ekip, “Bad blue boys” iz Zagreba in “Delije” iz Beograda.
Posledično je prišlo do spopadov z jugoslovansko policijo, ki ima v sestavi večinoma
člane s srbskim državljanstvom.« (prav tam, 2002: 78)
Boban, ki je ostal na igrišču s svojimi soigralci iz ekipe Dinama, je skočil na hrbet
sodniku, ko se je ta že oddaljeval od vrelišča dogajanja, in bil zato diskvalificiran za
devet mesecev. Kasneje je bilo s pomočjo amaterskega posnetka dokazano, da naj bi
to storil v bran svojemu soigralcu, ki naj bi ga nekateri srbski policisti vzeli za tarčo.
Njegova gesta je bila sankcionirana, vendar je istočasno postal tudi prvi heroj svoje
države.
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3.9

Japonska in Južna Koreja 2002

Prvo svetovno prvenstvo v Aziji in to z dvema
organizatorkama, Japonsko in Južno Korejo, je bilo
do tedaj najslabše organizirano in tudi odigrano
(najslabše

povprečje

doseženih

zadetkov).

Pomembno vlogo je odigralo podnebje. Opaziti je
bilo, da so bile popoldanske tekme bistveno
počasnejše od večernih. Prvenstvo je sicer minilo
brez incidentov, kar je le 9 mesecev po terorističnem
napadu na World Trade Center v New Yorku
pomemben dosežek in prvi cilj prirediteljic.
Slika 10: Uradni logotip
svetovnega nogometnega
prvenstva v Japonski in Južni
Koreji

Na tem prvenstvu je globalizacija na polno zajela tudi
nogometne
pridobljenim

reprezentance.
državljanstvom

Pri

Nemcih

zaigral

je

s

temnopolti

Ganec Asamoah, ob njem pa sta nastopila tudi

napadalec poljskih korenin Miroslav Klose in Oliver Neville, ki je bil rojen v Švici. Tudi
Poljaki so imeli temnopoltega napadalca, nigerijskih korenin, Olisadebeja. Brazilec z
japonskim potnim listom Alex Santos je igral za Japonce, Ganec Desailly je pomagal
francoski reprezentanci, ravno tako alžirski Zidane in še mnogo njih je imelo prednike
v bivših kolonijah.
Nekateri so to prvenstvo poimenovali prvenstvo izmučenih zvezdnikov, saj je jih je zelo
veliko poškodovalo že pred samim začetkom tekmovanja. Največji krivec pa je bila
časovna stiska in s tem zahteva po prekomerni storilnosti pri nogometaših. Ti so imeli
prekratek čas za oddih od nacionalnih pokalnih tekmovanj, na katerih so mnogi odigrali
70 do 90 tekem in skoraj nemogoče je ob taki storilnosti pričakovati vrhunsko
motivacijo ter optimalno telesno pripravljenost. Francoska, portugalska in argentinska
reprezentanca so se poslovile v prvem krogu tekmovanja, kar je gotovo škodovalo
prvenstvu, tako tekmovalno kot poslovno. Napadalec Batistuta se je v solzah poslovil
od svojega zadnjega svetovnega prvenstva. Množice navijačev so se po južnokorejski
zmagi nad Španci zgrnile na mestne ulice in proslavljale uvrstitev v polfinale.
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To je povzročilo dokaj nenavadno kolektivno evforijo, kar 7 milijonov Korejcev je, na
javnih prostorih pred velikim ekranom, spremljalo polfinale proti Nemčiji. Po
nenavdušujočem finalu je zmagala Brazilija z Ronaldom Luizom Nazariom de Limo na
čelu. Beckenbauer je zato za naslednje prvenstvo (2006 v Nemčiji, kjer je imel vlogo
vodje organizacijskega komiteja prvenstva) predvidel pravočasni zaključek prvenstev,
da bi si lahko nogometaši odpočili in bi se reprezentance v miru pripravile na zahtevno
tekmovanje ter s tem doprinesle dogodku največ. S tržnega vidika je bilo to prvenstvo
maščevanja med športnimi multinacionalkami. Če je v francoskem finalu Adidas
»ponižal« Nike, se je na Japonskem zgodba obrnila.
3.10 Brazilija 2014
Fifa je vnaprej določila, da bo ta mundial v Južni
Ameriki, s čimer se je prvič zgodilo, da dveh
zaporednih prvenstev ni bilo v Evropi. Ko je bila leta
2007 Brazilija izbrana za gostiteljico svetovnega
prvenstva v nogometu, je bila to južnoameriška
velesila v vzponu, na vrhuncu gospodarskega buma
in dežela prihodnosti, ki bo uravnotežila svetovno
ravnovesje moči, ne le v športu in kulturi, temveč
predvsem v gospodarstvu. A množični protesti
milijonov prebivalcev proti razsipnosti, korupciji in
nesposobnosti oblasti, izbruhi nasilja v nogometu in
zunaj njega ter delovne nesreče na gradbiščih so bili
opozorilo, da se ne obeta pravljica, temveč prestižna
Slika 11: Uradni logotip
svetovnega nogometnega
prvenstva v Braziliji

zabava za ves svet, ki pa tudi z morebitnim šestim
svetovnim naslovom ne bo potešila osnovnih potreb
in zahtev Brazilcev, to so šole, bolnišnice, ceste,
letališča, vlaki in drugo.

Vodilna politična garnitura je obljubila, da bosta dva največja športna dogodka na
svetu, nogometno SP 2014

in poletne olimpijske igre 2016 v Riu de Janeiru,

modernizirala državo in prinesla dobro vsem 200 milijonom državljanom. Nogometni
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enomesečni turnir, razpršen po 12 zveznih državah, naj bi tako bil le uvod v obsežno
posodobitev prometne infrastrukture in javnega prometa.
Vlada in lokalne oblasti so takrat najavile skupaj kar 74 tovrstnih projektov, a šest let
kasneje in le pol leta pred začetkom prvenstva so brazilski mediji razkrili, da 38
projektov na področju javnega prometa zamuja, kar 18 pa so jih preklicali oz. odložili
na boljše čase. Brazilsko gospodarstvo se je močno zatreslo, potrjen je bil proračunski
primanjkljaj v višini 3,2 odstotka BDP-ja, največ v zadnjih letih razcveta.
Prav infrastrukturni projekti, kot je razvoj mestnih železnic, so bili glavni argument, s
katerim

je

država

upravičevala vložek devetih

milijard

evrov v

organizacijo

nogometnega prvenstva, pri čemer naj bi za infrastrukturni del porabili več kot za
gradnjo in obnovo samih stadionov. Po optimističnih napovedih naj bi samo prvenstvo
Braziliji prineslo osem milijard evrov in tako skoraj takoj poplačalo vložek.
»To je zapravljena priložnost, da bi nekaj stvari izboljšali za brazilsko javnost. Brez
dvoma bo mundial velika zabava, toda izboljšava infrastrukture ne poteka dobro,« je
protestnike podprl Carlos Alberto, kapetan Brazilije ob osvojitvi svetovnega prvaka leta
1970 in ambasador SP-ja 2014. Brazilska nogometna legenda ni bil osamljen pri
podpori protestnim zahtevam, z narodom so sočustvovali in ga podpirali tudi aktualni
reprezentanti in domnevno razvajeni ter prebogati zvezdniki. Zahteve ulice so bile
jasne in grožnja, da se lahko to ponovi tudi junija in julija 2014, je bila močno opazna.
A po zasilni umiritvi javnega nezadovoljstva in novih obljubah, ki so se jim hitro iztekali
roki, sta se pojavili še dve novi in nič kaj nepresenetljivi težavi.
Med pospešeno gradnjo stadionov, katerih gradnja je zamujala v polovici primerov, so
se začele množiti delovne nesreče. Najprej je padel žerjav v Sao Paulu in ubil dva
delavca, nazadnje je veter odpihnil delavca na stadionu v Manausu sredi Amazonije.
Še večja težava je postalo navijaško nasilje ob koncu brazilskega državnega
prvenstva, ko so na prvoligaški tekmi med Atleticom Paranensejem in Vascom da
Gamo izbruhnili hudi neredi, katerih posnetki so spominjali na najhujša divjanja
angleških huliganov v 80. letih. Več ljudi je bilo hudo ranjenih, Brazilija se je
zdrznila. »Ali je to res dežela, ki bo gostila svetovno prvenstvo?« se je vprašal priznani
politični komentator Faustao. (Gruden, 2013)
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»Nekaj se je spremenilo. Zadnjih pet let je bilo nasilje na stadionih pod nadzorom, letos
pa se je nanje vrnilo,« (Repubblica, 2009) je glasno razmišljal Mauricio Murad, brazilski
sociolog in avtor knjige o nasilju v nogometu.
Favele v Riu so zloglasne, a po vsej državi so revne četrti, ki opozarjajo voditelje, da
Brazilija ostaja sinonim za najbolj neenakomerno porazdelitev bogastva v družbi. Ob
tem vprašanju pa je postalo jasno, da svetovno prvenstvo ne bo izboljšalo države in
družbenih storitev, kot so javno šolstvo, zdravstvo in promet, kar so bile zahteve
nezadovoljnih Brazilcev.
Ekonomista Simon Cooper in Stefan Szymanski, avtorja odmevne športno-ekonomske knjige Soccernomics, sta zapisala:
»Brazilsko svetovno prvenstvo je najlažje razumeti kot niz finančnih transferjev: od
ženske k moškemu, ki bo pri tem bolj užival, od brazilskega davkoplačevalca do Fife
in nogometnih navijačev z vsega sveta, od davkoplačevalcev do brazilskih nogometnih
klubov in gradbenih podjetij. Svetovno prvenstvo ne bo prineslo gospodarskega
razcveta, Brazilija zaradi gostiteljstva SP-ja žrtvuje nekaj malega svoje prihodnosti.«
(Cooper in Szymanski, 2014: 21)
Kaj je lepšega kot svetovno prvenstvo v deželi, kjer je nogomet državna religija in
najvišja umetnost, a kot kaže, Brazilija lastnim državljanom ni znala izpolniti obljub, da
bi enomesečna zabava svetu zapustila trajnejšo dediščino.
Sodniki so na tem tekmovanju prvič uporabljali posebno izginjajoče pršilo, prvič je bila
v uporabi tudi tehnologija, ki je določila, ali je žoga prešla golovo črto, še bolj kot finalna
zmaga Nemčije proti Argentini po podaljšku z 1 : 0 pa je v spominu ostala njihova
polfinalna predstava, v kateri so nemški nogometaši porazili gostitelje s 7 : 1 in jih
sramotno ponižali.
Ko je bila leta 2007 Brazilija izbrana za gostiteljico, je bila realna rast BDP 6,1 %,
inflacija pa je znašala 3,6 %. Od takrat je vlada javne izdatke povečevala, kar je
povzročilo negativno javno mnenje o uspešnosti prvenstva. 2,6 bilijona USD je bilo
namenjeno mestnemu prevozu, 3 bilijoni so bili namenjeni stadionom, 2,34 bilijonov
pa je bilo investiranih v letališča. Država je od leta 2010 do leta 2014 ustvarila 3,63
mio delovnih mest na leto. Brazilija je pričakovala okoli 600.000 obiskovalcev v času
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svetovnega nogometnega prvenstva. Dejansko število obiskovalcev do 20. junija je
bilo 484.483, kar je povečanje za 42 % v primerjavi z junijem leta 2012. Centralna
banka je ocenila, da so turisti do 18. junija 2014 porabili 365 mio USD. Prav tako so
vidni pozitivni rezultati za hotelski sektor, ki je za 45 % povečal svojo pričakovano
zasedenost v prvem tednu prvenstva. Prihodek od turizma je predstavljal le 2,5 %
celotnih vladnih investicij. Ogromno investicij je bilo vloženo tudi v usposabljanje
prebivalstva za sprejem turistov. Vseeno pa je bilo po mnenju prebivalstva premalo
vloženega v izobraževanje in zdravstvo, kar nam pove podatek, da je bilo leta 2013
vloženih samo 8,6 % celotnih izdatkov za priprave na svetovno prvenstvo. Veliko
investicij v infrastrukturo je bilo namenjenih za izgradnjo stadionov, v katere je bilo
vloženo preveč denarja in katere ne morejo vzdrževati tudi z raznimi dogodki in
koncerti. Polovica vseh projektov, namenjenih prometni ureditvi, ni bila dokončana v
roku. Kljub temu pa je bilo svetovno nogometno prvenstvo v Braziliji leta 2014 uspešno
za državo, saj je v celoti podvojilo njihove prihodke od turizma. Brazilsko gospodarstvo
pa je bilo bogatejše za 3,03 milijarde dolarjev in zagotovili so več kot en milijonov služb.
(Ernst & Young Terco, 2015).
3.11 Rusija 2018
Za Rusijo, ki je bila v tem obdobju pod sankcijami
mednarodne skupnosti in so jo iz vseh strani
obtoževali vmešavanja v volitve v ZDA, je imela
organizacija svetovnega nogometnega prvenstva
močno politično konotacijo in je bila hkrati priložnost
za ponovno obuditev ruskega gospodarstva po dveh
letih recesije. Rusi so že imeli izkušnje z organizacijo
velikih mednarodnih športnih dogodkov; še kot del
Sovjetske zveze so bili leta 1980 gostitelji olimpijskih
iger. Nedolgo od tega, leta 2014, je Rusija gostila
zimske olimpijske igre v Sočiju. V obeh primerih sta
Slika 12: Uradni logotip

bila dogodka deležna bojkotov in škandalov.

svetovnega nogometnega
prvenstva v Rusiji
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Že pred samim pričetkom mundiala se je vse skupaj zapletlo zahvaljujoč »FIFA gateju«, korupcijskemu škandalu, ki je povozil vrh Svetovne nogometne zveze. Obtoženi
so bili prejemanja podkupnin v zameno za dodelitev organizacije mundialov 2018
Rusiji in 2022 Katarju. Preiskava je odnesla tedanjega FIFA predsednika Seppa
Blatterja, nadomestil ga je Gianni Infantino, in sprožila val pritožb nad dodelitvijo
Svetovnega nogometnega prvenstva Rusiji.
Govorilo se je celo o bojkotu nekaterih reprezentanc, kot je Anglija, ki je želela tako
obsoditi rusko podporo Basharju al-Assadu ter Putinovo vmešavanje v sirsko vojno.
Drugi razlog, ki so ga navajali nasprotniki ruske organizacije prvenstva, je bil dopinški
škandal znotraj ruske olimpijske reprezentance. Šlo naj bi za očitno državno podpiranje
dopinga.
Leta 1980 je bila sovjetska invazija na Afganistan glavni razlog za bojkot olimpijskih
iger s strani ZDA, v Sočiju je večina voditeljev Zahodnega dela sveta odpovedala
prisotnost na otvoritveni slovesnosti zimskih olimpijskih iger. Za simbolno gesto so se
voditelji držav odločili zaradi sprejetja spornega zakona o gejevski propagandi,
razumeli so jo kot akt proti človekovim pravicam.
Korupcijski škandal, ki je odpihnil vrh Svetovne nogometne zveze, je za seboj pustil
številne posledice. Dojemanje nogometa v družbi je bil omadeževano, FIFA je izgubila
nekatere velike sponzorske pogodbe, kot sta tisti s korporacijama Sony in Fly Emirates.
Dodaten bencin na ogenj so bili ukrajinska kriza, krimsko vprašanje ter mednarodne
sankcije Rusiji.
Velike multinacionalke niso videle interesa v oglaševanju na tako spornem dogodku,
zato sta na pomoč priskočila domači Gazprom ter Alfa Bank.
Po mnenju analitikov so za to odgovorna sporna politična dejanja v Rusiji. Projekt
zimske olimpijade v Sočiju si je osebno želel ruski predsednik Vladimir Putin in ob tem
zastavil svoje ime.
Državno gospodarstvo je moralo sistemsko podpreti njegovo ambicijo. Olimpijske igre
v Sočiju so bile najdražje doslej: 55 milijard dolarjev, kar je štirikrat več od tistega, kar
so načrtovali Rusi. Putinov varovanec, gradbinec Arkadij Rotenberg je dobil
najbogatejše pogodbe za gradnjo infrastrukture. Tudi v primeru gradnje infrastrukture
za svetovno nogometno prvenstvo so bili zmagovalci Putinovi prijatelji. Podjetje
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Stroytrangaz ruskega mogotca Genadija Timčenka je zmagalo na razpisu za gradnjo
stadionov v Volgogradu ter Nižnem Novgorodu. Za gradnjo kaliningrajskega stadiona
je bilo izbrano podjetje rusko-azerbajdžanskega milijarderja Arasa Agalarova, ki je imel
vzdevek ruski Trump.
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4 ZAKLJUČEK
Pregled dogodkov, povezanih s svetovnimi nogometnimi prvenstvi, nam ponuja
vpogled v metode in prijeme mednarodnih ter nacionalnih politik, v posameznem
časovnem obdobju, s katerimi so le-te vplivale na svetovna nogometna prvenstva,
posredno na rezultate na teh tekmovanjih ter na sam postopek izbora prirediteljev za
omenjene dogodke. Povzeti dogodki so bili umeščeni v širši zgodovinskodružbenopolitični kontekst, saj je to nujno za razumevanje spektra dogodkov in njihovih
medsebojnih vplivov.
Vrhunski šport ima pomembno politično in socialno vlogo. Ljudje se povezujejo med
seboj v razne navijaške skupine. Imajo skupne interese in cilje ter skupnega
nasprotnika. Tako se ustvarja družbena homogenizacija heterogenih segmentov na
nacionalni ravni, saj večina ljudi navija za nogometno ekipo svoje države. Ob ogledu
tekem se ljudje družijo, komunicirajo ter ohranjajo stike in pripadnost določeni skupini.
Nacionalne nogometne tekme so odlično sredstvo promocije države, saj zaradi
množičnosti in popularnosti večina prebivalcev sveta pozna države, iz katerih prihajajo
najboljše nogometne ekipe in nogometaši.
Vrhunski nogomet je bil glede na mednarodni kontekst v specifičnem zgodovinskem
trenutku večkrat netilec dodatnih konfliktov med narodi, tudi direkten sprožilec vojn, saj
je bilo na marsikateri odigrani tekmi v fazi kvalifikacij in tudi na samih mundialih mogoče
čutiti pritisk zunanjih dejavnikov (politike, vojske, lastnega naroda, mednarodnega
tiska). Ti so bremenili navijače in igralce s pogosto neutemeljenimi pričakovanji in
zahtevami.
V tem kontekstu je bil mundial leta 1954 v Švici jasen znak, kako globoka je bila
razpoka med dvema političnima blokoma v hladni vojni. Istočasno naj bi bila ta
prireditev ob 50. obletnici FIFE njena promocija.
V političnih sistemih, kjer so vladali diktatorski režimi, je oblast pogosto zelo
neposredno posegala v nogomet, na primer na sestavo moštva, na rezultate tekem,
na ustroj in delovanje reprezentance. Med njimi je tudi nekaj razlik. Za afriške diktatorje
je že sama udeležba na svetovnem prvenstvu pomenila neverjeten prestiž, saj so se
lahko na veliki sceni in pred očmi vsega sveta pomerili z gospodarskimi in nogometnimi
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velesilami sveta. Mednarodna nogometna tekmovanja so bila zato po eni strani
sredstvo za dokazovanje, da se lahko tudi države t. i. tretjega sveta enakovredno
kosajo z razvitim svetom, po drugi strani pa so režimu mednarodni uspehi prinašali
moč in legitimnost na domačem ozemlju, saj so v revnih afriških državah s tem kupovali
socialni mir, nogometni uspehi pa so pomagali pri združevanju in poenotenju, sicer po
večini razdeljenega prebivalstva. Podobno je bilo tudi z vojaškimi diktaturami v latinsko
ameriških državah, kjer je bilo ekonomsko stanje podobno katastrofalno slabo, strast
do nogometa pa neizmerna. To je omogočalo vojaškim huntam, da so se z
nogometnimi uspehi poskušale odkupiti za slabo podobo, ki so jo med svojim ljudstvom
zaradi nasilnih in krvavih zločinov imele ves čas svoje vladavine. Na ta način sta se
tako brazilska kot tudi argentinska diktatura polastili nogometnih uspehov svojih
reprezentanc.
Primer nogometa kot dejavnika izboljševanja odnosov med narodi je bilo svetovno
prvenstvo v Nemčiji leta 1974. Odvijalo se je po tragičnih dogodkih, ki smo jim bili priča
na zadnjih olimpijskih igrah na Bavarskem, kar ni bila najboljša popotnica. Olimpijske
igre moderne dobe v Münchnu je brutalno prekinil izraelsko-palestinski konflikt. Prvič
v zgodovini olimpizma se je zgodilo nasilje nad športniki. Zločinski napad na izraelsko
delegacijo, ki ga je izvedla teroristična skupina Črni september, je zahteval 17 življenj.
Pa vendar je nogometu uspelo normalizirati ekonomske ter ideološke odnose med
državami udeleženkami.
Dogajanje na svetovnem prvenstvu v Argentini leta 1978 je bilo učinkovita
propagandna vitrina, ki jo je vlada države gostiteljice unovčila za promocijo svoje
dežele, to je bila predstava za nacionalno javnost, s katero je krepila ponos in
prepričevala prvenstveno svojo publiko o brezhibnem redu, ki naj bi vladal, ter o
učinkovitem tržnem gospodarstvu, ki naj bi cvetelo. Za prikaz svoje države v najboljši
luči ter za pridobivanje ekonomske in politične podpore v širši mednarodni skupnosti
je posegla še po številnih manipulacijah s pomočjo tujih nogometašev, s katerimi so
spretno prikrivali politične zapornike ter številne smrti in obubožane množice.
Istočasno je bil nogomet sam popolna žrtev tega političnega spletkarjenja.
Mundial leta 1986 v Mehiki se je zapisal v zgodovino kot epska revanša koloniziranega
ljudstva nad kolonizatorji, kot jasen primer, kako lahko športna zmaga v skupni zavesti
maščuje spomin na vojni poraz in njegove žrtve.
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V kapitalizmu je nogomet orodje komunikacije in manipulacije tako v rokah oblasti
kakor tudi množice in gospodarske elite. Ljudje se identificirajo z nogometaši in ekipami
ter tudi tako oblikujejo lastno podobo v družbi, podjetja ga uporabljajo za trženje svojih
produktov, za državo pa predstavlja eno najboljših promocijskih sredstev. Vrhunski
nogometaši so zato prave medijske zvezde, ki jih podjetja prikazujejo skupaj s svojimi
izdelki in storitvami, države jih razglašajo za ambasadorje, gledalci pa v njih vidijo
poosebljene ideale modernega kapitalizma (moč, uspeh, bogastvo, sreča).
Vrhunski reprezentančni nogomet je postal z vsesplošno globalizacijo, podprto z
naglim razvojem medijev in vseh platform, ki jih slednje omogočajo, vse bolj tržni in
kulturni fenomen, sposoben premikati velike ekonomske interese in strasti navijačev
po celem svetu. Globalizacija lahko pozitivno vpliva na kvaliteto igre in na države, toda
globalizacijo lahko popolnoma izkoristijo samo tiste države, ki znajo pravilno
kombinirati razvoj domačih talentov s posameznimi mednarodnimi igralci in strategi, ki
so skladni z mentaliteto in sposobnostmi nacionalne reprezentance.
Za države gostiteljice prvenstev so razmere čedalje zahtevnejše. Pogosto je že pred
izborom zaradi mednarodne politike, zaradi vzdrževanja ravnovesij med silami, jasno,
s katerega kontinenta bo gostitelj ali iz kako opredeljene države je lahko le-ta (primeri
takoj po vojnah itd.). Razen redkih izjem je bil ekonomski izkupiček držav gostiteljic
negativen glede na vse potrebne vložke za izpeljavo prvenstva. V obdobju priprave na
prvenstvo se brezposelnost povsod zmanjša, saj se poveča obseg investicij v
infrastrukturo, v izgradnjo namestitev ter v turizem in kmetijstvo. Zviša se stopnja reda
v državi, javne službe se okrepijo, poveča se občutek varnosti in zaupanja. Za
prebivalstvo države organizatorke se praviloma po prvenstvu življenje podraži, saj
morajo prevzeti finančna bremena vlaganja v komunalno infrastrukturo in ostalih
potrebnih investicij države. Povišajo se cene mnogih dobrin, ki so vezane na
infrastrukturo, in predvsem javnih storitev. Tudi brezposelnost se praviloma takoj po
prireditvi poveča. Ostajajo tudi vzdrževalni stroški za objekte, ki niso bili podprti z
vsebinami in s potrebami lokalnega okolja. Pozitivni učinki organizacije svetovnega
prvenstva so bili najpogosteje povečanje ponosa prebivalcev države prirediteljice,
povečanje notranje stabilnosti, izboljšanje javne podobe nacije, povečanje ugleda ter
prepoznavnosti v širši mednarodni skupnosti, promocija in utrditev posameznih
režimov. Veliko teh dejavnikov ni mogoče kvantitativno opredeliti, zato se njihovih
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učinkov ne da matematično upoštevati pri skupni bilanci organizacije svetovnega
prvenstva v nogometu. Ker pa so mnoge države navkljub vsem stroškom, katerih
vložek ne zagotavlja takojšnjega dobička, pripravljene za kandidaturo in izpeljavo
nameniti ogromna sredstva ter tudi zadolžiti državo, lahko sklepamo, da prinašajo tudi
neekonomski učinki (na kredibilnost, ugled) posredne koristi ter pozitivne dolgoročne
vplive na širšo skupnost za razvoj turizma, kulture, kmetijstva in ostalega.
Na podlagi vsega ugotovljenega in navedenega smo uspeli potrditi izhodiščno tezo, da
sta nacionalna in mednarodna politika zelo pomembna dejavnika, ki posredno vplivata
tako na rezultate, kakor tudi na samo izbiro prireditelja mundiala – svetovnega
prvenstva v nogometu.

50

5 VIRI IN LITERATURA
Literatura
•

Anderson, Benedict. 2003. Zamišljene skupnosti: O izvoru in širjenju
nacionalizma. Ljubljana: Studia humanitatis.

•

Archetti, P. Eduardo. 2006. National identity and global sports events. Albany:
State University of New York Press.

•

Armstrong, Gary in Giulianotti, Richard. 1999. Football Cultures and Identities.
London: Macmillan Press.

•

Arnaud, Pierre in Riordan, Jim. 2003. Sport and International Politics: Impact of
Facism and Communism on Sport. London: Routledge.

•

Brannagan, Paul Michael, Grix, Jonathan, Haut, Jan, Van Hilvoorde, Ivo. 2018.
International Prestige Through Sporting Success: An Evaluation of the Evidence.
European Journal for Sport and Society, 4(14): 311-326.

•

Brera, Gianni. 2007. Il più bel gioco del mondo. (ur. Raffaeli, Massimo) Milano:
BUR Biblioteca Univ. Rizzoli.

•

Brera, Gianni, in Rinaldi, Claudio. 2002. Le storie dei Mondiali. Pavia:
Edizioni Selecta.

•

Coakley, Jay in Dunning, Erik. 2000. Handbook of Sports Studies. London: Sage.

•

Cronin, Mike in Mayall, David. 1998. Sporting Nationalisms: Identity, Ethnicity,
Immigration and Assimilation. London: Frank Cass.

•

Galeano, Eduardo. 1999. Soccer in Sun and Shadow. London: Verso.

•

Galeano, Eduardo. 1997. Splendori e miserie del gioco del calcio. Milano:
Sperling & Kupfer.

•

Griffitths, Martin, O’Callaghan, Terry, Roach, Steven. 2008. International
Relations: The Key Concepts. Oxford: Routledge.

•

Hobsbawm, J. Eric. 2007. Il secolo breve, Milano: Rizzoli (Burexploit).

•

Murray, Stuart. 2011. Sports-Diplomacy: A Hybrid of Two Halves.
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2011symposium/Sports-Diplomacy-a-hybrid-of-two-halves-Dr-Stuart-Murray.pdf
(dostop 11. 5. 2020).

51

•

Murray, Stuart. 2012. The Two Halves of Sports-diplomacy. Diplomacy &
Statecraft, 3(23): 576-592.

•

Nye, S. Joseph.1990. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power.
New York: Basic Books.

•

Sbetti, Nicola. 2012. Giochi di potere. Firenze: Le Monnier.

•

Tomlinson, Alan in Young, Christopher. 2006. National Identity and Global Sports
Events: Culture, Politics, and Spectacle in the Olympics and the Football World
Cup. Albany: State University of New York Press.

•

Vasle, Juan. 2006. Ustavite svet – mundial je tu!: Zgodovina, zgodbe in statistike
Svetovnih nogometnih prvenstev. Ljubljana: S.V.- RSA d.o.o..

•

Vàzquez Montalbàn, Manuel. 1998. Calcio: una religione in cerca del suo Dio.
Milano: Frassinelli.

•

Vinnai, Gerhard. 2003. Il calcio come ideologia. Rimini: Guaraldi.
Viri

•

Bortolotti, Adalberto. 2002. »I campionati mondiali«. V: Enciclopedia dello sport.
Rim: Treccani. http://www.treccani.it/enciclopedia/calcio-la-storia-delcalcio_%28Enciclopedia-dello-Sport%29/ (dostop 30. 4. 2020).

•

Della Porta, Donatella, Vigna, Piero Luigi. 1995. Terrorismo. Treccani,
http://www.treccani.it/enciclopedia/terrorismo_%28Enciclopedia-Italiana%29/
(dostop 23. 8. 2020).

•

Delo. 2016. Fatma Samoura prva generalna sekretarka FIFA:
https://www.delo.si/sport/nogomet/fatma-samoura-prva-generalna-sekretarkafifa.html (dostop 30. 4. 2020).

•

Ernst & Young Terco. 2015. Sustainable Brazil.Social and Economic Impacts of
the 2014 World Cup.
http://www.dohagoals.com/lang/content_en/downloads/content/Sustainablebrazil.pdf (dostop 23. 8. 2020).

•

Falkland, Isole, V: Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/isole-falkland/
(dostop 23. 8. 2020).

•

Ferro, Maurizio. 2014. Storia dei Mondiali di Calcio: Italia´90.
https://www.studiodostuni.it/index.php/sections/storia-dei-mondiali-di-calcio-italia90-di-maurizio-fierro (dostop 30. 4. 2020).
52

•

Fifa World Cup. V: Wikipedia, https: //en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
(dostop 20. 3. 2020).

•

Gruden, Toni. 2013. Brazilija pol leta pred mundialom dežela zapravljenih
priložnosti? Bojazen pred protesti in nasiljem ogroža osem milijard prihodka. TV
Slovenija, 15. 12. 2013: https://www.rtvslo.si/svet/brazilija-pol-leta-predmundialom-dezela-zapravljenih-priloznosti/325029 (dostop 23. 8. 2020).

•

Harvard Busines School: The Benefits of Soft Power,
http://hbswk.hbs.edu/archive/4290.html (dostop 17. 4. 2020).

•

List of FIFA Member Associations:
https://en.wikipedia.org/wiki/FIFA#Six_confederations_and_211_national_associa
tions (dostop 23. 3. 2020)

•

Menzel,Oliver. 2016. Die Vermarktung der FIFA WM 2006. Untersuchung des
Marketingkonzeptes für die Fussball-Weltmeisterschaft in Deutschland und
Analyse wirtschaftlicher Potentiale für Hamburg als Ausrichtrestadt. diplom.de.:
https://rb.gy/lll5eg (dostop 23. 3. 2020).

•

Nye, S. Joseph. 2005. On the Rise and Fall of American Soft Power. Wiley Online
Library: https://doi.org/10.1111/j.1540-5842.2005.755_1.x (dostop 23. 3. 2020)

•

Nye, S. Joseph. 2004. Soft Power and American Foreign Policy. Wiley Online
Library: https://doi.org/10.2307/20202345 (dostop 23. 3. 2020)

•

Ormezzano, Gian Paolo. 2004. Olimpiadi estive: Monaco di Baviera 1972. V:
Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/olimpiadi-estive-monaco-di-baviera1972_%28Enciclopedia-dello-Sport%29/ (dostop 23. 8. 2020).

•

Pizzinelli, Corrado. 1962. La battaglia di Santiago: https://www.ultimathule.it/labattaglia-di-santiago. La Nazione: (dostop 23.3.2020).

•

Polidoro, Daniele. 2017. La trasmissione più vista degli ultimi 30 anni è una partita
della Nazionale, Auditel: http://www.1000cuorirossoblu.it/news/57-calcio/16505auditel-la-trasmissione-piu-vista-degli-ultimi-30-anni-e-una-partita-della-nazionale16-dic (dostop 3. 3. 2020).

•

Repubblica. 2009. Brasile supera Italia per tifosi morti:
https://sport.repubblica.it/news/sport/calcio-studio-brasile-supera-italia-pertifosi/3695926 (dostop 21. 5. 2020).

•

Ranc, Tomaž. 2016. Fifa kot Združeni narodi, Večer: https://www.vecer.com/fifakot-zdruzeni-narodi-6198020 (dostop 30. 5. 2020).
53

•

Statista.com, 2020. Average and total attendance at FIFA football World Cup
games from 1930 to 2018: https://www.statista.com/statistics/264441/number-ofspectators-at-football-world-cups-since-1930/#statisticContainer (dostop 12. 4.
2020).

•

The statistic portal. 2016a. Fifa World Cup 2014 Brazil total costs,
http://www.statista.com/statistics/296493/total-costs-fifa-world-cup-2014-brasil/
(dostop 12. 4. 2020).

•

The story of the World Cup. V: Wikipedia, https:
//en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup (dostop 20. 3. 2020).

•

Vulpis, Marcel. 2015. Sporteconomy: Montezemolo olimpico, 25 anni dopo Italia
90: https://www.sporteconomy.it/montezemolo-olimpico-25-anni-dopo-italia-90/
(dostop 23. 8. 2020).

54

