	
  

POSITIV FOTBOLL
Idag, torsdag den 21 mars presenterar Björn Eriksson sitt slutbetänkande om nationell samordning för
att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang. Fotbollsrörelsen har fått läsa, diskutera
och lämna remissvar under hela processen.
Inom damelitfotbollen har vi i dagsläget inte de problem som tas upp i rapporten. Dock ska man inte
glömma att dessa problem har växt fram inom herrfotbollen under många år, och i takt med att
damfotbollen växer som publiksport kan samma fenomen komma att uppträda även hos oss. Därför
har vi ansett att det är viktigt att även vi sätter oss in i problemställningen och ger våra synpunkter på
förslagen. Det finns också ett antal andra förslag som handlar om hur gränsen mellan klubb och
samhälle ska dras, och där är det av yttersta vikt att vi alla inom fotbollsrörelsen är klara över hur vi vill
arbeta.
Damfotbollen har också en viktigare roll att spela i frågor som rör supporterkultur. Vi har hittills varit
förskonade från allvarliga incidenter, och till en del kan detta tillskrivas att vi har lägre publiksiffror än
herrfotbollen, men också att vi har en annan publik.
Samtidigt ser vi att en ny supporterskara växer fram i våra damallsvenska lag och publiktrycket ökar.
Våra klubbar har lyckats hålla den positiva stämningen som alltid kännetecknat damfotbollen. Alla är
välkomna och publiken består av alla åldrar, från spädbarn till pensionärer.
Däri ligger vår stora utmaning och vår möjlighet att vara en stark positiv injektion inom svensk fotboll.
Till damfotbollens matcher kommer man för att se bra fotboll och älska laget som spelar. Det är små
attitydförändringar som ger stora effekter på längre sikt. Kan vi visa hur trevlig familjeunderhållning
med fotboll kan vara, kommer det att sprida sig. Vi kommer därför att fortsätta det arbete som skett
under många år, där vi arbetar med värderingar, kultur och språket på och utanför planen i samband
med våra evenemang.
Damfotbollen är i stark tillväxt och vi arbetar givetvis hårt på att öka publiksiffrorna. Men det arbetet
måste ske i samklang med arbetet för en god supporterkultur. Där vet vi att damfotbollen kommer att
vara viktig.
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