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Futbola, 
herrikoia o negozioa? 

Futbola, 
negozioa ala gozamena?
Futbola gertutik jarraitzen ez dauan norbaitek kirol honek sustatzen 
dituan balioen kontrako ideia izan leike. Ez dago miloe askoko 
fitxaketarik sortzen ez dan udarik, noizbehinka, futbolariren bat 
edo beste bustitzen dauan eskandaluren bat agertzen da edo 
lehiaketaren bat giza eskubideak gitxienez zalantzan jarten diran 
herrialderen batera eroaten da eta kontatu be ezin daitekez egin 
mundu horretako askotariko erakundeen arteko borrokak. Eta, han 
eta hemen, kirolagaz zerikusirik ez dauan hainbeste kasu agertuta, 
zelan leiteke lau lagunetik batek futbolaz hainbesteko zaletasuna 
izatea?

Futbolaren 
hipermerkantilizazinoa eta eredu 
toxikoen sorrera
Futbola, aspaldi bihurtu zan ikuskizunaz baliatzen dan negozio. 
Lehen, bazkideenak ziran taldeak egozan eta oinarri sozialak 
hartzen ebazan taldeen erabagiak. Baina, beti lez, bakar batzuei 
irabazi askoz handiagoak dakartsezan ereduak kendu deutso 
lekua hasierako eredu horri. Nahiko ohiko bihurtu da pertsona 
mega-aberatsak europar ligarik nagusienetako punta-puntako 
taldeetako buru lez ikustea. Batzuk ezagunak dira, esate baterako 
Florentino Fernandez Real Madrilen edo Fernando Roig Alfonso 
Villarrealen, baina badira hain ezagunak ez diranak edo “oligarka” 
edo “jeke” izenen atzean ezkutatzen diranak: Mohamed Bin 
Salman Newcastlen, Sheikh Mansoun Manchester Cityn edo 
Roman Abramovich Chelsean. Mega-aberats honeen asmoa ez 
da taldearen garapena, ez dira kirol arrakastak edo zaleak; mega-
aberats honeek dalako talde horreetako presidente izateak emoten 
deutsen aginteaz edo taldearen jabetzaz baliatzen dira negozioak 
egiteko edo erantzukizunak zuritzeko.

Aitagarria da, gainera, taldeek gaur egun dabezan sarreren iturri 
nagusia telebisten eskubideen salmenta eta publizitate-kontratuak 
izatea. Hori dala-eta, taldeek ez dabe inongo ahalmenik partiduen 
ordutegien inguruan erabagitzeko. Arduratzekoa ete da estadioa 
erdi hutsik egotea, telebista-kanal atzerritarren diruaren bidez 
sarrerak askoz handiagoak badira? Ondorioz, zaletuentzat oso 
txarrak eta jokalarientzat nahasgarriak diran orduetan jokatzen 
dira partiduak. Nork ez dau gustuko astelehen buruzuriko gaueko 
23:00etan futbol-estadiotik ataratea?

Zorionez, arrazoia beti ez da diruarena. Kirol-apustuetarako etxe 
edo plataformak ziran taldeei eta telebistei egundoko irabaziak 
emoten eutsiezan publizitate-inbertsino handienetakoak. 
Kamisetetan, partiduetako atsedenaldietan, e.a., estadioetara 
joaten ziranek edo partiduak telebistatik ikusten ebezanek kirol-
apustuen iragarkien bonbardaketa ikaragarria jasaten eben. 
Halanda be, Espainiako gobernuak legea onartu eban 2021-
2022 denporaldian, besteak beste, apustu-etxeen publizitatea 
debekatuz kamisetetan eta telebistetan ordu txikietatik kanpo. 
Baina, dirua uraren antzeko a da, beti aurkitzen dau bere bidea, 
eta badira gizarteko errentarik baxuenetan antzeko zirrara daben 
kriptotxanponen publizitatea erakusten daben taldeak.

Beste alde batetik, jokalari batek bere taldeagaz kontratua barritzen 
dauanean, edo talde barri batek fitxatzen dauanean, kobratuko 
dauan diruak egundoko jakin-mina bizten dau. Kontratu barriaren 
sinadura jokalariaren soldatara mugatzeak zera gehitzen deutso 
ereduari: soldatarik handiena dauana dala jokalaririk onena. 
Futbola zenbat jentek ikusten dauan eta futbolaririk gustukoenak 
miresteko joera kontuan hartuta, Messik bezala futbolean jolasteari 
ez ezik, Messik kobratzen dauana kobratzeari berebiziko garrantzia 
emoten deutsen futbolarien belaunaldiak hezitzen ari dira.

qat_ar 2022: mundial lotsagarria
Egunotan ospatzen da Qatarren futbol-mundiala, kirol honetan 
ospatzen dan txapelketarik garrantzitsuena. Hilabetez, sailkatutako 
34 selekzinok alkarren aurka jokatzen dihardue 64 partidutan 
beren-beregi txapelketa honetarako eraiki diran 8 estadiotan. 
Qatarrek, orain dala 20 urte miloe erdi biztanle inguru eban 
eta, gaur egun, 3 miloe, %80 etorkinak diralarik. Bere kokapen 
geografikoak leku deseroso samarrean jarten dau, Saudi Arabia 
da-eta lehor-muga bakarra. Halanda be, gas naturalaren munduko 
hirugarren erreserbarik handienean (munduko gasaren %14) eta 
petrolio-erreserba handietan kokatzen da. Baliagai natural honeen 
eraginez, Qatar herrialde ikaragarri aberatsa da eta bere BPG 
per capita (zoritxarrez, gaur egun herrialde baten aberastasuna 
neurtzen daben neurrietako bat da) Espainiarena baino altuagoa 
da. 

Baina, Qatarren %10 aberatsenaren esku dago estatuko sarreren 
erdia baino gehiago eta guztiaren %10 be ez dago gitxien daukan 
%50aren esku.

http://www.mensajesenredados.com
http://www.mensajesenredados.com


Al Thani monarkiak gobernatzen dau Qatar eta berak 
kontrolatzen dau herrialdearen diru gehiena. Qatarren eta Al 
Thani monarkiaren helburuetako bat euren burua munduari 
ezagutzera emotea da eta horretarako, besteak beste, 2022ko 
futbol-mundiala antolatu dabe. FIFA erakundeak 2010ean 
hartu eban erabagiak, hau da, mundiala futbol-ohitura bako 
eta holako txapelketa bat hartzeko azpiegitura bako herrialdera 
eroateak susmoak sortu ebazan boto-erosketa eta ustelkeria 
egon eitekezala-eta eta FBIak berak esku-hartu eban hainbat 
ikerketetan. Kontuak kontu, Qatarrek aurrera egin eban 
mundialaren antolakuntzan eta 8 estadio eraiki ziran partiduak 
jokatzeko. Azpiegitura sasoiz amaitzeko, etorkin asko eta asko 
kontratatu zan eta Amnistia Internazional erakundeak langile 
horreek jasan izan dabezan baldintza negargarriak egiaztatu 
ahal izan ditu. Lanei ekin eutsienetik, 7.000 lagun baino gehiago 
hil da. 

Gainera, mundiala udan (aurreko ekitaldietan lez) ospatzeko 
aukerak sasoi horretan han egiten dauan beroagaitik baztertuta, 
negura atzeratu da, baina tenperatura 30 eta 50 gradu artean 
dabil. Bero hori arintzeko, estadioak hoztu egiten dira eta 
horrek, energia-krisiaren testuinguruan, egundoko energia-
gastuak dakarz. Ezin aitatu barik itzi emakumeek eta LGTBI+ 
kolektiboko pertsonek Qatarren jasaten daben egoerea, 
mundialeko ordezkari batek homosexualitatea “buruko 
gaixotasuna” dala eta bere herrialdeko “arauak errespetatu egin 
behar dirala” baieztatu izana guztiz argigarria dalarik.

Ba ote da itxaropenik?
Dana dala, futbola ez da dirua, ustelkeria eta egoak bakarrik. 
Badira futbol herrikoiagoa, ingurura atxikita dagoan futbola al-
darrikatzen daben mobimenduak. Talde honeek liga apalagotan 
jokatzeaz batera, kirol-arrakastetatik harago doazan helburuak 
dabez, besteak beste, oinarri sozialaren partaidetza erabagiak 
hartzean, konpromiso kritiko eta soziala inguruagaz eta bardin-
tasuna. Horreetako taldeak dira Atlético Club de Socios, Club de 
Fútbol Popular Orihuela Deportiva eta Unionistak.

Emakumeen futbola izaten ari dan gorakada be nabarmentze-
koa da. Oraindik erditik oso urrun dagoan kuota be ez badau be, 
gero eta interes gehiago bizten dau zaletuen artean zein prent-
san, batez be, emakume jokalarien lan politaren eraginez eta 
gizonezkoen lehian baino giro sanoagoa dagoalako. Herritarrek 
emakumeen futbolean duten interesa handitzearen ondorioz, 
gero eta ezagunagoak dira Megan Rapinoe eta Marta Vieira 
bezalako izenak eta emakume horiek ordezkatzen dituzten bo-
rrokak. Gainera, beste eredu eta erreferente batzuek ikusgarri-
tasuna izatea beti da positiboa belaunaldi berrientzat. 

Azkenik, aitatzekoa da futbolak dauan gaitasun integratzailea. 
Arau errazak dituan kirola da eta mundu osoan hedatuta dago; 
gitxi izango dira futbola ezagutzen ez dabenak eta bitarteko 
egokia izan daieteke ahulenei edo arriskuan dagozanei aisial-
dirako aukerak proposatzeko, errefuxiatuez osatuta dagoan 
Ciudad de Murcia taldeak egiten dauan lez.

Murrizteko aldarria egiten ari den mundu honetan, beharrezkoa 
da futbolean ere behera egitea. Futbolean lortzen denaren 
ideia aldatu behar da. Hobe al da Champions bat izatea, 
ingurunean sustraitzea eta gizartean eragina izatea baino? Fut-
bol-merkatua eta sarreren eta abonuen prezioak hoztu behar 
dira. Eremuak beteta eta zaletasun konprometitua izan nahi 
dugu edo aldagelako cracka eduki? Futbol herrikoira itzuli behar 
da, pertsonak eta kulturak batzen dituen futbolera.

Proposamenak:
• Kafala zer dan ikertu 
• Entzuteko:  “ #1124 Carne cruda”
• “Panenka” aldizkaria irakurri
• Dokumental hau ikusi:                                         

“Catar el mundial a sus pies”_Media ingelesa   
• “Odio eterno al fútbol moderno” - FRAC   

abestia entzun

info+:
Sustraietara itzuli
• Futbol herrikoia
• Kluben gaitzespena mundialari
• Apustu-etxeen gaitzespena
• Nor gara eta futbol-eredu honetako talde handi bien 

nortasuna
• Unionistas de Salamanca CF
• Club Deportivo Independiente de Vallecas

Mundialari buruzko hainbat artikulu
• https://loquesomos.org/tag/copa-mundial-de-la-ti-

rania/
• https://rebelion.org/fifa-negocios-corrupcion-y-po-

litica

Futbol negozioa
• https://rebelion.org/pasion-y-negocios-del-futbol-2/

Liburuak
• Fútbol y política. Conversaciones desde la izquier-

da, de Ángel Cappa y Marcos Roitman.
• St. Pauli: Otro Fútbol Es Posible, de Natxo Parra y 

Carles Viñas.

Ilustrazioa_Brian Stauffer

https://www.ivoox.com/qatar-juego-sucio-carne-cruda-1124-audios-mp3_rf_96543903_1.html
https://www.panenka.org/
https://www.youtube.com/watch?v=lUiSATkg8xI
https://www.youtube.com/watch?v=lpDWHTBSjGw
https://as.com/futbol/2021/02/25/reportajes/1614230403_015792.html
https://golsmedia.com/futbol/mundial/qatar-2022/2022/09/16/clubes-populares-espanoles-manifiestan-contra-mundial-catar/
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4125154/0/unionistas-rechaza-patrocinio-casas-apuestas-copa-rey-real-madrid/
https://www.unionistascf.com/el-club/
https://loquesomos.org/tag/copa-mundial-de-la-tirania/
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