SI DET I
:
Er Afrika nøkkelen til
Russlands fremtid?
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Den russiske invasjonen av Ukraina kommer på et tidspunkt hvor mange afrikanske land fortsatt
forsøker å komme seg både politisk og økonomisk etter pandemien. Russlands tette bånd til det
postkoloniale Afrika belyser nye dimensjoner av nord-sør forhold på kontinentet.

Samarbeidet var likevel ikke

konsekvent, og det var ikke før 2005 at
Russland under Vladimir Putin styrket
samarbeidet med den afrikanske union.
På dette tidspunktet var ikke kontinentet en utenrikspolitisk prioritet for
stormaktene med unntak av Kina og
India. Etter borgerkrigen i Syria fikk
flere afrikanske land sør for Sahara en
ny betydning for Russland.
Transkontinental handel nådde nye
høyder, og samarbeidet innenfor militær
assistanse, utdanning og teknologi sto
sterkt. Mens Kinas og Indias tilstedeværelse på kontinentet ble påpekt og
ofte kritisert, ble Russlands comeback
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Tabeller er selvmål
Vil innføring av tabeller i barnefotballen få Norge til VM?

SVARER VG-KOMMENTATOR:
– Målet i fotball er alltid å score minst
et mål mer enn det andre laget. Men
for å bli i stand til det vil en for tidlig
innføring av tabeller være et selvmål,
skriver Anders Jacobsen.
Foto: MAIKEN JOHANNESEN
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dag. Til orientering var Norge nummer 7
på samme tidspunkt. Nå er vi nummer 45.
Mer interessant enn å diskutere innføring av tabeller er det å diskutere hvilken
fotballkultur vi skal utvikle, bør alle
klubber gjøre som Bodø/Glimt og dyrke
sin egen kultur og holde faste ved den
også i motgang, hvilke ferdigheter bør
prioriteres i barnefotballen, hvordan skal
treneren bygge gode bygge relasjoner til
spillerne?

G-kommentator Leif Welhaven
mener at tabellskrekken varer
for lenge i barnefotballen. «Før
eller senere må man lære seg
konsekvensene av konkurranse.
Og så farlig er det ikke for en
12-åring å lære seg at det finnes
vinnere og tapere i turneringsspill», skiver han.
Å innføre tabeller kan ha noe for seg
fordi det kan virke motivere for å vinne
serien eller unngå nedrykk. Baksiden av
medaljen kan bli at mange trenere vil bli
resultatorienterte i stedet for utviklingsorienterte. Tabeller vil øke betydningen av
relativ alderseffekt.

D

kan muligens siles ned til to faktorer;
historiske bånd som kan spores tilbake til
frigjøringsperioden til samtlige afrikanske land og nåværende handels- og
samarbeidsavtaler som er avgjørende for
å fremme økonomisk vekst og utvikling
på hjemmebane.
På 70-tallet hadde Sovjetunionen
signert avtaler med 32 av 47 afrikanske
land, der teknologisk og økonomisk assistanse ble lovet og 25,000 afrikanske
studenter fikk studieplass ved Sovjetiske
universiteter og tekniske akademier.

DEBATTUTVIKLER:

Hans Petter Sjøli

ANDERS JACOBSEN,
fotballtrener og forfatter av boken «HJELP,
jeg har blitt fotballtrener»
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Afrikas holdning til krigen i Ukraina

DEBATTANSVARLIG:

REPLIKK

KRONIKK
e fleste land stemte for å fordømme den russiske invasjonen av Ukraina i FNs generalforsamling den 2. mars. 28
afrikanske land, deriblant Nigeria stemte for, syv avga ikke
stemme, og 17 afrikanske land,
inkludert Sør-Afrika, avsto å
slutte seg til resolusjonen. I selskap
med Russland, Hviterussland, NordKorea og Syria var det ett afrikansk land
(Eritrea) som stemte mot.
Stemmegivningen vitner om Afrikas
økende politisk innflytelse i internasjonal politikk og om et kontinent i
endring.
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INNFLYTELSE: – Flere afrikanske land har gjort seg i stor grad avhengige av russisk olje, gass, våpeneksport og hvete. Avhengighetsforholdet er variert, og kan tydes i den nylige FN-avstemningen, skriver kronikkforfatterne.
tilsynelatende ignorert i vestlige medier
og analyser.
Russlands stille fremvekst i Afrikas
økonomiske sfære utfordrer Nord-Sør
relasjonene som i økende grad har
preget global utvikling de siste tiårene.
I 2019 ble Russia-Africa Summit avholdt
i Sochi der 43 av 54 afrikanske land deltok. Overraskende nok fikk samlingen
lite oppmerksomhet i vestlige medier.
Putin startet møtet med å uttrykke
et iver for samarbeid. Han fremhevet
at Russland har i løpet av de siste fem
årene doblet antall avtaler med afrikanske land, og at investeringene har
oversteget 20 milliarder dollar.

Til tross for dette, mente han at

Russlands visjon for samarbeidet var
større. Toppmøtet bar i stor grad preg av
tilliten som Sovjetunionen hadde dannet
grunnlag for, men med en tvist. Putin
lovte at ved våpensalg, følger det ingen
forbehold knyttet til hverken ideologi
eller menneskerettigheter.

Dette var, og er, tilsynelatende unikt.
For selv om India og Kina handler på
samme premisser på kontinentet, så
skiller Russland seg ut grunnet de emosjonelle tilknytningen mange afrikanske
land har til gamle Sovjetunionen, og
deres bidrag i frigjøringskampen. Det er
nettopp her Putin scorer. I Sochi annonserte han også at Russland skal fortsette
å slette gjelden mange land fikk etter
70-talls relasjonene med Sovjetunionen.

Selv om Russlands særegne rolle i

Afrika har gått mange vestlige land hus
forbi, er det historiske og økonomiske
båndet unektelig. Flere afrikanske land
har gjort seg i stor grad avhengige av
russisk olje, gass, våpeneksport og hvete. Avhengighetsforholdet er variert, og
kan tydes i den nylige FN-avstemningen.
De store økonomiene på kontinentet,
som Kenya og Nigeria, stemte for å fordømme invasjonen. Felles for landene
er at Russland er tungt investert, men
at de er kun én av flere aktører. Mali og

«Sør-Afrika som tilhører BRICS-samarbeidet (som inkluderer Brasil og India i tillegg til Kina) var også avholdende i
avstemningen, siden deres forhold til Russland er tilknyttet gjensidige økonomiske investeringer.»

Den sentralafrikanske republikk (SAR)
er på den andre siden totalt avhengige
av russisk militær assistanse, og stemte
avholdende i generalforsamlingen.
Sør-Afrika som tilhører BRICS-samarbeidet (som inkluderer Brasil og India
i tillegg til Kina) var også avholdende i
avstemningen, siden deres forhold til
Russland er tilknyttet gjensidige økonomiske investeringer. Mali og Sør-Afrika
belyser hvordan Russland har etablert
varierende fotavtrykk på kontinentet.

Russland er tydelig svekket interna-

sjonalt etter invasjonen av Ukraina, men
de står langt fra alene. Den svekkede
stormakten må lete etter nye markeder og innflytelsessfærer etter harde
vestlige sanksjoner. For mange afrikanske land frister fortsatt russisk kapital,
kompetanse og våpen. Og så lenge dette
kommer uten forpliktelsene vestlige
aktører ilegger, vil samarbeidet trolig
stå. I oktober 2022 avholdes det andre
Russia-Africa Summit igjen i Sochi.
Denne gangen bør omverdenen følge
bedre med.

Følg VG Meninger på Facebook
www.facebook.com/vgmeninger

Idrettsutøvere som er veldig gode,

Barn som er født sent på året, har

fysiske ulemper på grunn av senere
modning. Barn som er født etter sommerferien blir fraløpt og mister troen på
å komme først i mål. Fordi de blir fraløpt,
blir de oversett av treneren og gitt mindre
positiv oppmerksomhet, får færre oppgaver og sentrale posisjoner i laget. Barn
som er født etter sommerferien kan også
spille fotball. Det er flest kretslagsspillere
og landslagsspillere som er født tidlig på
året. Barn som ikke vil spille fotball, skal
få slippe. Barn som er født sent på året,
skal vi også se og satse på. Vi har ikke
mange nok bananer i Norge til å kaste de
grønne. Raske barn er ikke alltid raske
voksne, trege barn blir ikke alltid trege
voksne. Derfor må du være treg når du
skal avgjøre hvem som kommer til å bli et
hurtigtog.
Hvis utvikling i idrett var lineær, altså
at man etter en viss tid og ved en gitt
alder skulle være på et bestemt prestasjonsnivå, ville det være lett å identifisere
talenter. Men utvikling er ikke lineær,
den følger ikke en tidslinje der man stadig
blir bedre. Stig Arve Sæther ved NTNU
i Trondheim, forfatteren av boken «De
norske fotballtalentene – hvem lykkes og
hvorfor», mener det er umulig å forutse
hvem som blir gode som seniorspillere
før spillerne er godt oppe i tenårene.
For å vinne fotballkamper må man
bruke de ferdighetene man har og
kamuflere dem man ikke har. I begynnelsen av fotballivet er ferdighetene under

utvikling, de er uferdige. Hvis resultatet
i kampen er viktigst, vil det medføre at
spillerne ikke kan ta risiko med ballen på
egen halvdel fordi teknikken ikke tillater
det. Hvordan skal man da utvikle teknikken?

Det blir en selvmotsigelse. Den

eneste sikre vinneroppskriften i fotball er
ferdighetsutvikling. Trenere blir dessverre evaluert på om laget vinner eller
taper også av mange i barnefotballen. Den

tankegangen må vi til livs. Trenerne må
evalueres på om de klarer å skreddersy
oppgaver i kamp som passer til den enkelte spillerens utvikling, som tar hensyn
til individet.
I Belgia har man innsett dette. Etter å
ha blitt slått ut av EM på hjemmebane i
2000 måtte Belgia lære opp sine trenere
på nytt, begynne å tenke individ i stedet
for lag, tenke utvikling i stedet for resultat. Det har ført landet fra en 30-plass på
FIFA-rankingen i år 2000 til første plass i

«Mer interessant enn å diskutere innføring av tabeller
er det å diskutere hvilken fotballkultur vi skal utvikle, bør
alle klubber gjøre som Bodø/Glimt og dyrke sin egen
kultur og holde faste ved den også i motgang, hvilke ferdigheter bør prioriteres i barnefotballen, hvordan skal
treneren bygge gode bygge relasjoner til spillerne?»

har drevet med veldig mye idrett. De har
holdt på i tusenvis av timer. Formålet var
å ha det gøy. Formålet var ikke å nå et
mål, enten det var Eliteserien eller Champions League. For å få koblet sammen
nervecellene som styrer en fysisk bevegelse, må bevegelsen gjentas tusenvis av
ganger. For å motivere barna til å gjøre
dette må fotball være gøy, det må være
rollelek. Lek er motivasjon til å holde ut
alle repetisjonene nervesystemet behøver
for å fungere. Lek, læring, utvikling og
fotballglede henger sammen.
Skal du lage gode utøvere, må spillerne
se på treningen som en lek i barneårene,
for å kunne spille i Champions League
som voksen må man leke at man gjør det
som barn.
Fotball er en sport. Det er et spill. Det
er konkurranseidrett. Man må akseptere
premissene også i fotball. Målet er alltid
å score minst et mål mer enn det andre
laget. Men for å bli i stand til det vil en
for tidlig innføring av tabeller være et
selvmål.

Virkemiddelet må være å dyrke fram

en idrettsglede som tenner en indre
flamme hos barna. Glede er en utømmelig
og fornybar ressurs, det er barnefotballens valuta. Fotball må bli så gøy at barna
når de kan velge akkurat hva de ønsker å
gjøre, da velger de fotball.
Hvis mange nok gjør det, kan Welhaven studere rutetabellene og bestille
flybilletter til VM – om 20 år.

Følg VG Meninger på Facebook
www.facebook.com/vgmeninger

