Sömniga kineser
under EM i fotboll
Text Bertil Lundahl

När jag var i Kina i juni i år fick jag ett mejl från en kompis
där det stod: ”Synd att du missar EM i fotboll.”
Och visst, hade jag bara haft tillgång till CNN så hade
jag fått nöja mig med två minuters kommentarer och stillbilder. Men som väl var fanns också den kinesiska sportkanalen CCTV-5 som hade en mycket omfattande bevakning tack vare det stora intresset för europeisk fotboll i
Kina.
Trots att matcherna började 24.00 och 02.45 kinesisk tid så var det många som satt uppe och tittade. Om
man missade dem kunde man antingen se repriserna eller
de sammandrag som sändes varje morgon och kväll på
CCTV-5. Sammandragen var en del av timslånga program
med återblickar, analyser och olika tävlingsmoment för
studiopubliken. Det gick inte att ta fel på att här fanns
ett lidelsefullt engagemang för favoritlagen främst från
de stora fotbollsländerna. Tyvärr för fansen visade det sig

”Henke” Larsson på ”China Times” omslag efter segern med 5-0 mot
Bulgarien.

”Sjörövarna var grymma” förklarar rubriken i fetstil. Sjörövarna syftar
på vikingarna som kallas för ”Nordeuropas sjörövare” (Beiou haidao).

att dessa lag inte var något annat än ”papperstigrar” (zhi
laohu). Just det, den gamla beteckningen för USA-imperialismen från Maotiden kom åter till heders.
Som svensk var det förstås roligt att se den uppmärksamhet det svenska laget fick, inte minst efter 5-0-segern
mot Bulgarien. Dagen efter var det stora bilder på främst
”Henke” Larsson på tidningarnas förstasidor. ”Henke”
blev också vald till dagens stjärna den 15 juni och presenterades mer utförligt. Han var tidigare inte så känd i Kina
eftersom han spelat i den holländska och den skotska ligan.
Det är framför allt spelarna i de engelska, tyska, italienska
och spanska ligorna som är kända, eftersom många matcher från dessa visas i kinesisk TV. Zlatan Ibrahimovic
fick också beröm och man talade om honom som en gåva
till detta EM. Efter hans konstmål mot Italien fick man se
en provkarta på andra sådana som han gjort i landslaget
och Ajax, för att visa att det inte var en tillfällighet.
Även vår statsminister Göran Persson uppmärksammades för sitt stora fotbollsintresse. Man talade om att han
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var vän med förbundskaptenerna och spekulerade i om
han hade ett finger med i uttagningen av laget. Men det
säger förstås mer om hur Kina fungerar än om Sverige.
Det var inte bara kinesiska män som tittade på matcherna. Även kinesiska kvinnor visade intresse. I ett inslag
utsåg man turneringens tre snyggingar (shuaige), Beckham,
Raúl och Totti, som ansågs bidra till att damerna tittade.
Fotboll håller på att ta över intresset från de amerikanska sporterna inte bara i Kina utan även i andra asiatiska
länder. Det gör att de europeiska
storklubbarna, som ju omsätter
stora summor, visar stort intresse
för den asiatiska marknaden.
Under de senaste månaderna
har det talats om att först den thailändska regeringen sedan ett thailändskt konsortium skulle köpa
30 procent av Liverpool i utbyte
mot att man får ensamrätt på att
sälja klubbens souvenirer i Asien.
De europeiska storklubbarna gör
idag gärna resor till Asien och spelar uppvisningmatcher mot lokala
lag. Ifjol gjorde David Beckham
sin debut för Real Madrid i Peking
inför vad som möjligen var det dittills största antalet tittare på ett
sportprogram i kinesisk TV och
nyligen avslutade ”Henke” Larsson och hans nya klubb Barcelona
en asiatisk resa med att besegra ett
lag från Shanghai med 3-0. Biljettpriserna till sådana matcher
kan ligga på över tusen kronor.

Ett lag som värvar kinesiska spelare kan räkna med snabbt
ökad souvenirförsäljning bland kineser, som när Crystal
Palace värvade Fan Zhiyi och Sun Jihai. Och när Everton
värvade Li Tie fick klubben den kinesiske mobiltelefontillverkaren Kejian som sponsor.
Det finns alltså stora affärsintressen inblandade på både
europeisk och asiatisk sida vilket talar för att intresset för
europeisk fotboll kommer att fortsätta blomstra såväl i
Kina som i andra asiatiska länder.

”5-0 Den svenska orkanen”
lyder den fetstilta texten på
bilden ur ”Nya huvudstadsbladet”.
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