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Vi från Malmö stads ledning skrev för ett år sedan till UEFA och Svenska fotbollförbundet med synpunkter på de
ekonomiska förutsättningarna för lag som deltar i den finaste klubbturneringen av alla – Champions League.
Vi som representerar staden är oerhört stolta över att ännu ett år ha inte bara ett utan två lag som deltar i
Champions League: FC Rosengård och Malmö FF.
Som ni förstår så påverkar sådana framgångar en hel stad. Fotbollen är på många Malmöbors läppar. Avancemangen och uppmärksamheten har gjort att det pratas fotboll på arbetsplatser och skolor på ett sätt som vi sällan
upplevt. I omvärlden förknippas staden Malmö nu också med fotbollsspel på europeisk toppnivå.
Förutom glädjeyra slås vi i stadens politiska ledning av en tydlig kontrast. Malmö FF uppmärksammas för hur
klubbens avancemang innebär intäkter som ingen annan nordisk klubb är i närheten av. Detsamma gäller inte
FC Rosengård. Snarare tvärtom. Klubben räknar istället med att det blir en minusaffär att spela i Europa, med så
pass mycket att man räknar med att inte kunna klara det med egna intäkter. Av det skälet har FC Rosengård vänt
sig till Malmö stad med en förfrågan om ekonomiskt stöd på 950 000 kronor – ett stöd som staden beviljar i brist
på andra alternativ.
Champions League är en fantastisk turnering som UEFA bör känna stolthet över att arrangera. Men hur lyder
ert resonemang bakom att en så hög andel av ersättningarna till de deltagande klubbarna går till herrfotbollen?
Vi tar också gärna del av er respons kring att en klubb som i senaste turneringen gick till kvartsfinal, känner sig
tvingad att vända sig till oss i Malmö stad för att kunna finansiera sina bortaresor i turneringen.
På UEFAs webb svarade UEFAs president Michel Platini, på en fråga från Linköping FC:s Charlotte Rohlin om
prispengar och ersättning till damlag i Champions League, att UEFA arbetar med att göra damfotbollen mer populär och att det innebär lite mer pengar till deltagarna i damturneringen. Vi instämmer i den inställningen och
hoppas att den utvecklas ytterligare. Att mindre än en procent av prispengarna tillfaller damlag rimmar illa med
åtminstone vår inställning till jämställdhet.
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