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BESKRIVNING

En spelare gjorde en fascistisk hälsning. En annan blev parlamentsledamot. En tredje tatuerade in Fidel
Castro på armen. Bland fotbollens största profiler finns det gott om politiskt engagemang. I
Propagandafotboll presenteras en mängd spelare och tränare (och en domare) vars politiska intresse gör
dem till några av tidernas mest profilerade företrädare för passningarna mellan fotboll och politik. De
flesta vet idag att Maradona är vänstersympatisör. Men vilka är spelarna som har flörtat med fascismen?
Varför är fotbollen en perfekt avspegling av ett samhälle? Och på vilket sätt är Lotta Schelin politisk?
Fotbollslitteratur kretsar oftast kring enskilda spelarbiografier eller fotbollen som fenomen.
Propagandafotboll är ett bidrag till att göra den politiska fotbollen mer levande, genom porträtt av
fotbollsprofiler med tydliga politiska kännetecken. Ekim Caglar är statsvetare och frilansskribent. Han har
bland annat skrivit för Magasinet Arena, Josimar och TV4:s Fotbollskanalen, samt medverkat i ett flertal
program i Sveriges Radio. Propagandafotboll är hans första bok. Greppet att strukturera boken som en
vandring genom ett fotbollshistoriskt porträttgalleri med 49 snabbt tecknade och omsorgsfullt utvalda
profiler, är lyckat, främst för att Caglar är en så smittande entusiastisk och kunnig ciceron. Ragnar
Strömberg, Aftonbladet Fotbollslektyr när det är som bästTuttoBalutto Sveriges största fotbollspod Visst
visar den här boken att fotboll och politik hör ihop. Det är kul med en författare som älskar och kan sitt
ämne och som får en att tränga in i fotbollen så att det inte bara handlar om statistik och målskyttar. Det är
skickligt och inspirerande för alla som älskar fotboll. Det märks att författaren är en skicklig journalist.
Magnus Utvik, SVT Gomorron Sverige Propagandafotboll är lärorik, lättillgänglig och till på köpet
underhållande, samtidigt som den gör både fotbollen och politiken intressantare. Klas Palmqvist, Östra
Småland Men tittar man närmare på idrottshistorien så har man i mångt och mycket använt idrotten som ett
politiskt propagandainstrument. En som behandlar detta tema på ett förtjänstfullt sätt är Ekim Caglar i sin
bok Propagandafotboll. Och han konkretiserar på ett intressant sätt idrott och politik i form av 49
fotbollsprofiler, spelare, tränare och en domare. Lars-Erik Alkvist, Dala-Demokraten
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Propaganda - Wikipedia

En spelare gjorde en fascistisk hälsning. En annan blev parlamentsledamot. En tredje tatuerade in Fidel
Castro på armen. Bland fotbollens största profiler finns ...

Propagandafotboll - Startsida | Facebook

PROPAGANDAFOTBOLL: Fotboll är sporten som spelas över hela världen, dess breda folkliga
spridning och det stora kapital som fotbollen omsätter gör den till en ...

Propagandafotboll ute nu | Ekim Çağlar

ÖFK spelade ut hela registret mot Elfsborg och ryckte tidigt.
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