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Gällande bestraffningsärende NR 00:2019:252 

 

Härmed tillskriver IFK Göteborg Svenska Fotbollsförbundets Disciplinnämnd i ovan 
nämnda ärende med sitt yttrande i frågan. 

 

AFC Eskilstuna väljer att anmäla IFK Göteborg för tre banderoller som förevisats under match 
av hemmalagets supportrar. 

• AFC Poutana – slang på grekiska (AFC Hora) 
• Ryssholm Sirot – Ryska för ”Ryssholm hemlös” 
• ”Styra fotbollsförening som diktatur – det är Ryssholms signatur” 

 

Yttrande i sak 

IFK Göteborg är som förening enig med anmälaren om att de beskrivna direktiven bör och 
skall efterlevas. Ingen enskild individ skall bli kränkt på vår arena och vi arbetar varje dag aktivt 
med att förhindra detta. 

Nämnden bör, som alltid, ta ställning till vilka rimliga möjligheter som finns för varje enskild 
förening att efterleva de uppsatta kraven och vilka resurser som bör allokeras i syfte att 
förhindra en incident. 

 

I detta fall tolkar IFK Göteborg AFC Eskilstunas anmälan som betydligt mer mångfacetterad 
än vad som görs gällande i deras anmälan. Implicit skulle en fällande dom i ärendet medföra 
ett prejudikat om att alla föreningar, vid alla entréer till arenorna, bör ha både grekisk- samt 
rysktalande bemanning. Det är givetvis möjligt att det fanns personer med dessa 
språkkunskaper inom ramen för vår bemanning men att garantera detta torde vara övermäktigt 
för både IFK Göteborg samt många andra föreningar i Allsvenskan. Vi beklagar givetvis det 
inträffade men ser det inte som ett rimligt krav att ställa på vår personal att kunna tolka ”Hora” 
på grekiska eller ”Hemlös” på ryska. 

Gällande det tredje uttrycket som anmälaren nämner – ”Styra fotbollsförening som diktatur – 
det är Ryssholms signatur” – upplever IFK Göteborg som en mer humoristisk banderoll av 
studentikos karaktär. Givet ovanstående - bör personer i ledande ställning inom 
Fotbollssverige vara medvetna om att ett visst mått av hån från motståndarsupportrar kan 
komma att förekomma i olika form. IFK Göteborg menar EJ att vi på något vis uppmuntrar 
detta men vill ändå poängtera att både formulering samt uttryck på denna banderoll knappast 
kan ses som föremål för en fällande dom i förhållande till andra, mycket grövre uttryck, som 
har förekommit på andra matcher där varken anmälan eller fällande dom har förekommit.      
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Summering 

IFK Göteborg beklagar det inträffade men ser inte hur man kan ha haft förutsättningar för att 
stävja händelserna inom ramen för vad som kan anses vara en rimlig resursallokering. Vi delar 
anmälarens syn på att kränkningar ej skall förekomma men vill ändå lyfta att det hade 
underlättat ifall AFC Eskilstuna även i fortsättningen väljer att följa SvFF:s reglemente kring 
51%-regeln i syfte att undvika framtida provokationer gentemot svensk supporterkultur. 

 

För IFK Göteborg 

Max Markusson 

Klubbdirektör 

 

 


