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4,1
barn föds i världen varje sekund.

children are born in the world, every second.
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Enligt Världsbanken kommer det fortfa-
rande att finnas åttahundranio miljoner
människor som lever på mindre än en

dollar om dagen år 2015.

The World Bank estimates that there
will still be eighthundred and nine mil-
lion people living on less than $1 a day,

by the year 2015.
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TO KICK OFF
POVERTY.

ATT GE FATTIGDOMEN
EN KÄNGA.
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FÖR ANDRA GÅNGEN
NÅGONSIN SPELAS I ÅR 
FOTBOLLS-VM FÖR HEMLÖSA. 
VÄLKOMMEN TILL
GÖTAPLATSEN, 
25 JULI - 1 AUGUSTI.
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WELCOME TO THE SECOND
INTERNATIONAL HOMELESS
WORLD CUP IN FOOTBALL. 
GÖTAPLATSEN, 
JULY 25th - AUGUST 1st.
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MÄNNISKOR
Världen har aldrig varit så rik, så företag-
sam, så tekniskt avancerad och så utveck-
lad som nu. En värld där inget barn någon-
sin skulle behöva dö av svält och brist på
rent vatten, där ingen människa skulle
behöva bli bortglömd och lämnad åt sitt
öde bara för att de mår dåligt eller har
hamnat i missbruk. Trots detta har vi fortfa-
rande enorma sociala klyftor. Mer än en
miljard människor lever idag på minde än
en dollar om dagen. Till och med i de rikas-
te länderna i världen, som Sverige, är fatti-
ga och utslagna människor en vanlig syn
på gatorna. Trots att det inte skulle behöva
vara så.

Vid sex på morgonen den fjärde juli förra
året lämnade en buss Nils
Ericsonterminalen. Nio killar och en tjej från
Göteborg skulle åka till Graz i Österrike för
att vara med i världens första fotbolls-VM
för hemlösa. På natten tio dagar senare
står jag och Mel Young, ordförande i gatu-
tidningsnätverket INSP, på en bro i Graz
och tittar ut över floden. »Vi gjorde det«
säger han till mig. »Det här måste ske igen
nästa år«. En timme tidigare 141 fotbolls-
spelare dansat omkring av glädje. Finalen
är över, Österrike har blivit världsmästare,
men det är inte det viktigaste för i den här
tävlingen har alla vunnit. Det är ett histo-
riskt ögonblick. Aldrig tidigare någonsin har
hemlösa från arton länder samlats och dan-
sat, skrattat och svettats på en och samma
plats. Och snart har du också möjligheten
att vara med och skriva historia.
Den 1 augusti, på Götaplatsen i Göteborg
kan du få vara med och dansa av lycka.
Det är därför du just nu håller den här tid-
ningen i handen.

»Det här måste ske igen nästa år« sa Mel
Young, och därför har vi på Faktum slitit
hårt i snart ett år för att kunna upprepa och
överträffa succén i Österrike. Varför? För
att det handlar om människor. Människor
som skrattar, gråter, äter, längtar, älskar och
spelat fotboll. Och för att i ett par ovanliga
sekunder kunna få hela världen att inse att
människor som lever i hemlöshet och soci-
alt utanförskap kan göra samma saker som
alla andra kan. Som att spela fotboll.
För när Henke, Fredrik, Zlatan och Marcus
gör mål så blir de intervjuade och får skriva

autografer. Dessutom får de pengar på
banken. Men när Jirií, Mzwake, Ana eller
Sean gör mål så får de något som inga
pengar i världen kan ersätta. De får tillbaka
sin värdighet. De får visa att trots att de
lever i socialt utanförskap så är de också
värda applåder. 

För medan regeringar och länder utreder
och sammanträder så kan faktiskt du och
jag göra något för att världen ska bli bättre.
För att lindra och på sikt utrota svält och
fattigdom. Det kanske låter naivt, men det
är det inte. På sätt och vis är det enkelt.
Bara vi inser att det handlar om människor.
Någons mamma. Någons barn. När vi tar
oss förbi de bekväma stereotyperna, när vi
inser att knarkaren längst bak på spårvag-
nen är någons pappa, då inser vi också att
det är ovärdigt av oss att låta våra med-
människor fortsätta gå under. Människor
som skulle förändra sina liv om de fick
chansen.

Därför handlar den här tidningen om män-
niskor. För vi är alla lika i grunden. Någon
drömmer om en BMW, någon annan om
fred på jorden. Och det är därför vi arran-
gerar vi ett fotbolls-VM för hemlösa. 

För om spelarna som kommer till Göteborg
från 28 länder från alla jordens hörn ska få
en upplevelse för livet och får känna att de
står i rampljuset istället för att leva i skug-
gan, så behövs du. Kom och se matcherna,
och jag lovar att samtidigt som du upplever
matchernas spänning och glädje så kom-
mer också dina fördomar att få sig en törn.
Om du kommer upp till Götaplatsen så
kommer du inte att se hemlösa. Du kom-
mer att se fotbollsspelare. Du kommer att
se människor.

Mellan den 25 juli och den 1 augusti kan
du vara med och skriva historia. Och sam-
tidigt kan du göra något för att lindra och
utrota svält och fattigdom. 
Och det är faktiskt rätt enkelt. Välkommen
att skriva historia med oss, och dansa av
lycka tillsammans med människor från 28
länder på Götaplatsen.

Emil Sernbo, 
Chefredaktör, Faktum.
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In a world full of wealth, ingenuity, enterpri-
se and advanced technology there is no
need for poverty and homelessness. Yet,
over one billion people are living on less
than a dollar a day while people die of star-
vation and don’t have access to water. Even
in the rich western countries, homeless
people are a common sight on the streets
of most big cities.

Whilst governments strive for answers,
many people have tried to address these
issues by starting their own small project.
Street papers, sold by homeless and
unemployed people have proved to be a
successful method of helping people out of
their situation by providing them with a tool
to make money through their own efforts.

Street papers now exist in every continent
of the world and sell nearly 30 million
copies a year. Many have come together to
create a network called the International
Network of Street Papers (INSP) which
exists to provide support, foster partner-
ships and create new projects.

In this spirit of global working, the INSP
has promoted football as an international
language which can break down barriers
and encourage social integration. Last year
in Graz, Austria, the inaugural Homeless
World Cup took place with eighteen teams
of homeless people representing eighteen
countries participating. 

It was an outstanding success, played in
the true spirit of sport: competitive football
mixed with fairness and camaraderie. There
were many smiling faces. The crowds and
the media fell in love with the format and
many changes took place. The homeless
players themselves found self-belief and
self-esteem by playing as part of a team in
front of an appreciative crowd. Many of the
players have changed their circumstances

and moved away from a life of homeless-
ness. Two thirds of the players have regular
jobs now, or chose educations. Twelve even
work with professional football clubs.

The people who watched changed too, re-
assessing their stereotypical view of home-
less people. In Graz, we were able to prove
that given the right stage, homeless people
could perform as well as anyone else. We
proved, beyond doubt that the solutions to
poverty and homelessness rest in us all. At
the same time we showed just how power-
ful sport, and in this case football, can be
as an instrument for social integration.

Now the event moves onto Gothenburg in
Sweden. The Swedish people have welco-
med us with open arms and we are very
grateful for their support and genuine com-
mitment to creating something unique
which will make a difference to many
people in the world. 

Next year, the Homeless World Cup moves
onto New York and then onto Cape Town
in 2006. Our aim is to raise the profile of
the event to such an extent that it becomes
an integral part of the annual sports calen-
dar. In turn we hope to encourage more
and more people living in poverty into foot-
ball in their country by supporting the deve-
lopment of grass roots football projects.

In the meantime, the Homeless World Cup
is here in Gothenburg, the football capital
of Sweden. From July 25th to August 1st,
more than 30 teams will take part in
something very special. Welcome to the
games, enjoy yourselves, let’s kick off
homelessness and poverty! Viva el fútbol! 

Mel Young, president of INSP, the
International Network of Street Papers.



ANA
PORTUGAL PORTUGAL

Vad gör du om tio år?
»Jag vet inte, men jag skulle vilja bli
frisör.«

Har du någon dröm?
»Jag önskar att mina barn, Daniel och
Daniela, ska få en bra framtid.«

Vilket är ditt starkaste barndomsminne?
»Det är när jag bodde i Campolide i
Lissabon. Det var ett bra ställe, mina
bästa barndomsminnen har jag därifrån.
Fast jag flyttade därifrån när jag var 13.«

Vad är det bästa med din stad?
»Det är världsutställningsområdet från 
Expo 98 och det nya området Parque
das Nações. Det är vackert, med parker,
fontäner... En plats dit alla kan ta sig för en
trevlig promenix.«

Vad skulle du vilja förändra?
»Jag skulle vilja ha slut på fattigdomen.«

Vad betyder rikedom för dig?
»Den största rikedomen är att vara frisk.«

Vad skulle du vilja lära dig?
»Jag skulle vilja utbilda mig till frisör, i sep-
tember, när fotbolls-VM för hemlösa är
över.«

Var hittar du hopp?
»Det är väldigt svårt att ha hopp, men jag
tror fortfarande på mirakel.«

Har du nån idol?
»Min mamma.«

What will you be doing in ten years?
»I don’t know, but I would like to be a hair-
dresser.«

What’s your highest wish?
»I wish that my children, Daniel and
Daniela, will have a great future.«

Which is your strongest childhood memory?
»It’s living in Campolide (Lisbon). It was a
great place to live, the best memories of
my childhood are from when I was living
there, but I left by the age of 13.«

What’s the best thing with your city?
»It’s the former Expo ‘98 and the actual
Parque das Nações. Because it’s beautiful,
with gardens, fountains... a place were eve-
rybody can go for a nice walk.«

What would you like to change?
»I would like poverty to end.«

What does wealth mean to you?
»The biggest wealth is to be healthy.«

What would you like to learn?
»I would like to be a hairdresser. I will start
my formation in September, after the
Homeless World Cup.«

What gives you hope?
»It’s very difficult to have hope, but I still
believe in miracles.«

Who’s your idol?
»My mom.«

FAKTUM#3116



FAKTUM#31 17



FAKTUM#3118

JIRIÍ VANCL
TJECKIEN CZECH REPUBLIC

Vilket är ditt starkaste barndoms-
minne? »När jag var tio och spelade
med Sparta i ett derby mot Slavia
Praha på Letná-stadion inför tiotusen
åskådare.«

Vad är det bästa med Prag? »Den his-
toriska stadskärnan, bra pubar, den
bästa ölen och de snyggaste tjejerna.«

Vad är det finaste du har? »Vänner,
människor som alltid ställer upp för
mig.«

Vem är din idol? »Cyklisten Lance
Armstrong. Han gav mig kraften att
slåss mot en elak sjukdom och
komma tillbaka till fotbollen.« 

Vad skulle du vilja förändra?
»Ingenting. Jag har upplevt både bra
och dåliga saker, men det är mitt liv.
Och mitt liv är mitt liv.«

Vilket är det största problemet i värl-
den? »Det är nog skillnaderna mellan
de rika länderna och länderna i tredje
världen.«

Your strongest childhood memory?
»When I was ten I played for Sparta in
a derby against Slavia Praha at Letná
in front of ten thousand spectators.«

What is the most beautiful thing about
Prague? »The historical center, great
pubs, best beer, the most beautiful
girls.«

What is the nicest thing you have?
»Friends, people who are always wil-
ling to help me.«

Who is your idol? »The cyclist Lance
Armstrong. His case gave me the
power to fight a nasty illness and get
back to my beloved football.«

What would you like to change?
»Nothing. I’ve experienced both good
and bad, but it is my life. And my life is
my life.«

What is the biggest problem of today’s
world? »I’d say it is the difference bet-
ween the ›developed‹ and third world
countries.«
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MZWAKHE QUTU
SYDAFRIKA SOUTH AFRICA

Lagkapten Mzwakhe Qutu, en av två
spelare i Sydafrikas lag som var med
vid förra årets VM i Österrike, säger
att hans ambition är att bli professio-
nell fotbollsspelare, och en dag kunna
spela för Bafana Bafana, det sydafri-
kanska landslaget. Vem vet, kanske
kan han se sin dröm gå i uppfyllelse
redan 2010 när Sydafrika står som
värd för det ›stora‹ fotbolls-VM. 

Tjugotvåårige Mzwakhe tycker att
Kapstaden, som ska stå som värd för
VM i fotboll för hemlösa 2006, är en
av världens vackraste städer. Men han
oroar sig för att landet har många
stora problem att ta itu med i framti-
den, framför allt med att bekämpa
spridningen av HIV och aids.

På frågan vad som gör honom glad,
svarar han; »När jag är tillsammans
med min familj.« Förutom hans ambi-
tioner att lyckas inom fotbollen, skulle
han vilja läsa till civilingenjör.

Captain Mzwakhe Qutu, one of two
players who made the trip to Austria
last year, says that his ambition is to
become a professional footballer and
to one day play for Bafana Bafana
(the South African national football
team). Who knows, maybe by the time
South Africa hosts the Fifa World Cup
in 2010, Mzwakhe will see his dream
come true.

Twenty-two-year-old Mzwakhe says
that Cape Town, which will host the
2006 Homeless World Cup, is one of
the most beautiful places in the world.
He does, however, acknowledge that
South Africa has a lot of work to do in
terms of fighting diseases like HIV.

On the subject of what makes him
happy, Mzwakhe says »It’s when I am
together with my family.« Apart from
his footballing ambitions, Mzwakhe
would also like to study civil enginee-
ring.
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»Jag är född i Finland, i Helsingfors. Alla
tyckte jag var så himla konstig som gillade
fotboll och inte var så intresserad av
hockey. Det är ju nationalsporten i Finland.
Men jag tycker det är en grottsport. Fast
jag simmade mest när jag var ung.
Tävlingssimmade i elva år. Ja, jisses, det är
det jag minns mest av min barndom. Vatten.
Jag simmade och simmade. Det tog liksom
aldrig slut.
Jag drömmer om en lägenhet till att börja
med. Sedan sysselsättning. Och kärlek. Det
drömmer väl alla om. Kanske en familj. Men
inte nu, jag måste ha något att erbjuda
också. Det får bli om ett tag i så fall. När
jag har fått mer ordning på saker och ting.
Jag skulle kunna tänka mig att flytta till
Sydostasien när jag blir äldre, har varit där
mycket förr. Södra Thailand kanske, eller
Indonesien. Förr arbetade jag halva året
och sparade pengar och så reste jag. Det
var ett bra liv. Jag jobbade på Gran Canaria
en vinter när jag var 18. Jag lärde mig lite
spanska då men det mesta har jag glömt.
Hade varit kul att lära sig spanska.
Minnena från alla resor, det är det bästa jag
har. Platser, folk, dofter. Dofter är väldigt
speciella för mig. De kan liksom flytta en i
tanken, man känner en doft och så minns
man en massa grejer.
Jag blir glad av att träffa människor jag
tycker om. Kanske gå och ta en fika eller
en öl eller nåt och bara prata en stund. 
Om jag kunde förändra något så skulle det
vara människors fördomar mot hemlösa. De
tror att man måste vara rikspundare eller
eller t-doje-alkis för att bli hemlös, och så
är det ju inte. Annars tycker jag att det
största problemet i världen är Miss
Universum. Nä, jag skojar bara. Men det är
ju så jävla mycket elände så det är lika bra
att skämta om det.«

»I was born in Helsinki, Finland. Everyone
thought of me as being very weird because
I liked soccer and wasn’t very interested in
the Finnish national sport ice-hockey. I
think it’s a sport for primitives, haha! I swam
a lot when I was young. I was on the swim-
ming-team for 11 years. Yeah, that’s my
strongest childhood memory-water. I swam
and I swam. It never ended.
To begin with, I dream of a flat. Then a job.
And love. Everyone wants love, I suppose.
Maybe a family. But not at the moment, I
need to have something to offer first. 
I could see myself living somewhere in
South East Asia when I’m older. The sout-
hern parts of Thailand perhaps. Or in
Indonesia. I’ve been travelling a lot there. I
used to work half the year, save money and
then travel. It was a good life. Once I spent
the winter on Gran Canaria. Learned some
Spanish there but I forgot most of it. Would
be nice to learn it properly. The memories
from my travels, that’s my nicest thing.
Places, people, scents. Scents are very
special to me. They have the power to let
me travel inside my head, to remember lots
of stuff. It makes me happy when I get to
see people that I like. To grab a coffee or a
beer with them and just talk for a while.
If I personally could change anything it
would be the prejudices against homeless
people. You don’t have to be the biggest
bum or worst drugaddict to become home-
less. It doesn’t work that way. Apart from
that I think that Miss Universe is the big-
gest problem in the world. No, I’m just kid-
ding. But there is such a fucking lot of
misery around that you just might as well
joke about it.«

JUKKA LOPONEN
SVERIGE SWEDEN
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ARKADY
RYSSLAND RUSSIA

Vilket är ditt starkaste
barndomsminne?
»En kock.«

Vad önskar du dig mest?
»Att ha en egen restau-
rant.«

Vad gör du om tio år?
»Jag har en nudelrestau-
rant.«

Vad skulle du vilja lära
dig?
»Kryddning.«

Har du nån idol?
»Hitomi Yaida.«

Which is your strongest
childhood memory?
»A cook.«

What’s your highest wish?
»To own my restaurant.«

What will you be doing in
ten years?
»Running a soba noodle
restaurant.«

What would you like to
learn?
»Seasoning.«

Who is your idol?
»Hitomi Yaida.«

Vad skulle du vilja för-
ändra?
»Mig själv.«

Vad skulle du vilja lära
dig?
»Att vara snäll.«

Var hittar du hopp?
»I Gud och människorna i
min vardag.«

Har du nån idol?
»Joe Strummer, kanske?«

What would you like to
change?
»Myself.«

What would you like to
learn?
»How to be kind.«

What gives you hope?
»God, and people around
me.«

Who’s your idol?
»Maybe, Joe Strummer?«

TSUGIO OKAWA 
JAPAN JAPAN
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JAMES SHEARER
SKOTTLAND SCOTLAND

CLAUDIA
DANMARK DENMARK

Danskarna har en grymt
ambitiös urvalsprocess för
sitt landslag, och den slut-
giltiga truppen kommer
inte att vara klar förrän två
dagar innan första match-
en i Göteborg. Vad vi vet
är att de säger sig ha spe-
lare från sex länder med i
laget. Och att de har en
kvinnlig spelare, Claudia.
Hon är en av de åtta som
kommer att få spela i
landslaget, valda från de
trehundra(!) som deltog i
Danska mästerskapen
den 12-13 juni.

The Danes have a very
ambitious selection pro-
cess that keeps on going
until just two days before
kickoff on the 25th of
July. We don’t know much
about the Danish team,
but they claim to have
players from six different
countries. What we do
know is that they have
one woman on the team,
Claudia, who’s one of the
eight that will be kept in
the final pick - out of the
three hundred that partici-
pated in the national
championships!

Vilket är ditt starkaste
barndomsminne? 
»När jag fick min första
go-cart.«

Vad betyder rikedom för
dig? »Det är bara en
dröm.«

Vad gör dig glad? 
»Att vara drogfri, och att
gå på bergsklättrings-
turer.«

Vad skulle du vilja lära
dig? »Att vara en trevlig
människa.«

Vem är din idol?
»Gandhi.«

Which is your strongest
childhood memory?
»Getting my first go-cart.«

What does wealth mean
to you?
»It’s just a dream.«

What makes you happy?
»Staying clean from drugs,
and hillwalking.«

What would you like to
learn? »To be a nice per-
son.«

Who is your idol?
»Gandhi.«
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»Jag skulle vilja ändra på hur kriminali-
tet ställer till det för människor. Jag
har stora problem med det hemma.
Min mamma arbetar inte. Jag är den
enda i min familj som arbetar. Jag job-
bar med att sälja gatutidningen Big
Issue Namibia.«

Vad drömmer du om?
»Jag önskar att jag hade en BMW.«

Vilket är ditt starkaste barndoms-
minne?
»När jag spelade fotboll.«

Vad betyder rikedom för dig?
»Min familj.«

Vad gör dig glad? 
»Min mamma, för hon är den enda i
världen som jag älskar.«

Vad vet du om Sverige?
»Ingenting.«

»I’d like to change the way crime mes-
ses up our life. I have big problems at
my home. My mother is not working. I
am the only one in the family working,
at the Big Issue.«

What’s your dream?
»I wish I have a BMW car.«

Which is your strongest childhood
memory?
»Playing soccer.«

What is wealth to you?
»My family.«

What makes you happy?
»My mother makes me happy, becau-
se she is the only one I love in the
world.«

What do you know about Sweden?
»Nothing.«

CARLOS MARTIN NOWASEB
NAMIBIA NAMIBIA
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Vilket är ditt starkaste barndoms-
minne?
»När jag blev slagen med ett cricket-
slagträ i ansiktet.«

Vad skulle du vilja förändra?
»Jag skulle önska att ingen behövde
vara hemlös.«

Vad är det finaste du har?
»Allt jag äger. Framför allt min garde-
rob med alla mina kläder.«

Vad gör dig glad? 
»Att träna, och fotboll.«

Vad vet du om Sverige? 
»ABBA och Ulrika Johnson, hon är
bra jävla snygg.«

Vad skulle du vilja lära dig? 
»Att kunna behärska mitt tempera-
ment.«

Vad ger dig hopp? 
»Ingenting. Jag är pessimist.«

Which is your strongest childhood
memory?
»Being hit in the face with a cricket
bat.«

What would you like to change in the
world? 
»I would like there to be no homeless-
ness.«

What is the nicest thing you have?
»Everything i own especially my ward-
robe with my clothes in it.«

What makes you happy? 
»Training and football.«

What do you know about Sweden? 
»ABBA and Ulrika Johnson, she’s well
fit.«

What would you like to learn? 
»Total control of my temper.«

What gives you hope? 
»Nothing, I’m a pessimist.«

SEAN LEWIS
WALES WALES
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»Jag vill fly från det här. De senaste
åren har jag lärt mig att lyssna på
människor och jag har förstått att livet
är värdefullt. Jag önskar att jag kan få
ett jobb, ett hem, en relation och att
jag skulle kunna få komma tillbaka till
mina barns kramar. Vad jag menar är
att jag vill leva på riktigt.«

Vad gör du om tio år?
»Jag kommer att jobba och försöka
njuta av livet. Samtidigt skulle jag vilja
ha fortsatt kontakt med alla jag har
mött som hemlös.«

Vad har du för förväntningar på
Sverige?
»En massa fotboll, en skön stämning,
nya erfarenheter och kyligt väder.
Jippi!«

Vad skulle du vilja säga till de andra
som tränar inför VM?
»Kom igen! Vi måste visa hela världen
att hemlösa har så mycket styrka och
mod att vi aldrig slutar kämpa. Kom
igen nu gubbar!«

»I wanna escape from this. In the
recent years I’ve learned to listen to
people, and realized that life is worth
living. I want have a job, a house, to be
in a relationship and get back the
hugs of my kids. I mean, live.«

What will you be doing in ten years?
»I will be working and enjoying this
life. But, at the same time, I would like
to keep in touch with all the people
that I have met.«

What do you expect from Sweden?
»A lot of soccer, a very good feeling,
new experiences and cold weather,
yeah, yeah, yeah.«

What would you like to tell the players
that are training in other countries?
»Animo!!! We have to show the whole
world that homeless people have
enough courage, and hearts that
makes us keep on fighting. 
Come on guys!«

RUBÉN MARTINEZ
SPANIEN SPAIN



»Vi har ett talesätt i Afghanistan som lyder:
›Av stenarna på din väg kan du bygga
något vackert‹. Jag hoppas att min utbild-
ning ska löna sig, så att jag kan få ett arbe-
te som ingenjör i framtiden. Jag har ingen
högre önskan än att få förbli frisk.« 

Vilket är ditt starkaste barndomsminne?
»Min första skoldag när jag var sex år.«

Vad är det bästa med din stad?
»Människorna.«

Vad skulle du vilja förändra?
»För att kunna förändra saker i världen
behöver man makt, men i mitt gamla hem-
land har jag sett hur destruktiv makt kan
vara. Jag skulle aldrig vilja ha mycket
makt.« 

Vad är det största problemet i världen?
»Hur våld och makt missbrukas i religio-
nens namn.«

Vad är det finaste du har?
»En cd-skiva med alla datorprogram jag har
gjort.«

Vad betyder rikedom för dig?
»Det är inte så viktigt. Om man har mycket
pengar är det lättare att tappa sina dröm-
mar, och då blir man verkligen fattig.«

Vad känner du till om Sverige?
»Det är ett skandinaviskt land, och jag tror
att det är kallt där. Folk säger att det är
vackert. Jag har aldrig sett en svensk i hela
mitt liv.«

Vad ger dig hopp?
»Vänner. Att pendla mellan väntan och
hoppfullhet är de två saker som känne-
tecknar mitt liv just nu.«

Mohsen Soltani är asylsökande från
Afghanistan och bor i Österrike sedan
2000.

»We have a proverb in Afghanistan saying
that even with the stones in your way you
can build something beautiful. 
I hope that my education will pay off and
that I will be able to work in a technical
office in the future. I don’t have a highest
wish apart from staying healthy.«

Which is your strongest childhood memory?
»The first day I went to school at the age of
six.« 

What's the best thing with your city?
»The people.«

What would you like to change?
»For big changes you need power. In my
country I have seen how destructive power
can be. I never want to have power.«

Which is the biggest problem in the world?
»The misuse of religion for violence and
power.«

What is the nicest thing you have?
»A compact disc with all of my selfwritten
computer software on it.«

What is wealth to you?
»Not so important. When you have much
money you loose your dreams and you
become actually poor.«

What do you know about Sweden?
»It’s a Scandinavian country and I think it’s
cold there. People say it’s a beautiful coun-
try. I have never seen a Swede in my life.« 

What gives you hope?
»Friends. Waiting and hope are two para-
meters that define my life now.«

Asylum seeker Mohsen Soltani from
Afghanistan, living in Austria since 2000.

MOHSEN SOLTANI
ÖSTERRIKE AUSTRIA
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Vad gör ni om tio år?
Peter Gamma, 48 år: »Förhoppningsvis

säljer jag fortfarande Surprise Magazine.
Och så skulle jag vilja bli schweizisk mästa-
re i Jassen, ett schweiziskt kortspel, igen.
Det vore toppen.«

Silvan Paganelli, 25 år: »Jag skulle vilja ha
ett jobb, en lägenhet och klara av att han-
tera mina pengar.«

Rico Brunschwiler, 25 år: »Jag hoppas att
jag har en lägenhet ihop med min flickvän
Kathrin. Och ett jobb jag gillar. Och så skul-
le jag vilja leva ett liv utan droger. Det är
min önskan att leva utan droger, men jag
vet inte om jag står ut med mig själv utan
dem. När jag är nykter får jag en känsla av
att det är något fel på mig. Så har det varit
ända sedan tonåren. När jag går på heroin
känner jag mig rätt cool. Men jag vill
kämpa för ett liv utan droger, att kunna
vara mig själv. Om jag skulle vara redo för
det om tio år så vore det toppen.«

Ayman Mokhtar, 24 år: »Jag vet inte.

What will you be doing in ten years?
Peter Gamma (48): »Hopefully I’ll still be

selling the Surprise Magazine. And to beco-
me Swiss Champion in ›Jassen‹ (a traditio-
nal Swiss card game) once again, that
would be great.«

Silvan Paganelli (25): »I’d like to have a
job, a flat and to be able handling my
money.«

Rico Brunschwiler (25): »I hope I’ll have a
flat together with my girlfriend Kathrin and
a job I like. Also I’d like to live a life without
drugs. It’s my wish to live without drugs, but
I don’t know if I can stand myself without
them. When I am sober I always got that
feeling that I’ve known since my teens:
There is something wrong with me. On
heroine I feel pretty cool. But I want to fight
for a life without drugs, to be myself. If I’m
ready for this in ten years, then that would
be great.«

Ayman Mokhtar (24): »I don’t know. But
I’m sure that I won‘t be where I am today. I

För många är Schweiz liktydigt med klockor, guld, choklad
och små söta alptoppar. Ett land där ingen är fattig. Men
så är det inte riktigt. Möt Peter, Silvan, Rico och Ayman,
hemlösa fotbollsspelare och gatutidningsförsäljare som är
på väg till Göteborg. Fyra killar snackar om livet.

To many, Switzerland is an image of wealth and euphony,
a country where nobody is poor. But like any other country,
Switzerland has it’s share of homelessness and social 
exclusion. Meet Peter, Silvan, Rico and Ayman. Homeless,
street paper vendors and national footballers with a 
mission.
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SILVAN PAGANELLI
SCHWEIZ SWITZERLAND
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Men jag är säker på att jag inte befinner
mig där jag är idag. Jag hoppas jag har lärt
mig något till dess och att jag har lyckats
bygga upp ett liv där jag inte behöver tigga
eller sälja tidningar. Utan pengar och infly-
tande är det väldigt svårt att leva sina
drömmar.«

Har ni någon dröm?
Peter: »Att vinna högsta vinsten på lotto.

Jag skulle resa jorden runt, hyra en bättre
lägenhet, köpa bil och ha jävligt roligt.«

Silvan: »Jag skulle vilja käka middag med
George Clooney. Han är en av mina största
idoler, på grund av hur han lever och för de
roller han har haft. Han spelar oftast ›the
bad guy‹, och det gör han väldigt bra.«

Rico: »Att ha en stuga i ett skogsbryn och
bo där med Kathrin och några djur.«

Ayman: »Jag är en måttfull man. Jag har
inga stora önskningar. Visst, jag skulle
gärna ha en massa pengar, en flashig bil,
villa med swimmingpool, en vacker kvinna –
men kom igen, det kan ju inte vara grejen.
Jag kunde sagt att jag önskar att det aldrig
mer blir krig på den här planeten. Men det
kommer alltid att finnas krig så såna önsk-
ningar är meningslösa. Min önskan är att
leva i lugn och harmoni.«

Vilket är ert starkaste barndomsminne?
Silvan: »När jag var 13 gick jag på min

första punkkonsert. Det var rätt imponeran-
de med alla punkare och den höga musi-
ken. Jag har varit fast sedan dess.«

Rico: »Semestrar. En gång var jag i
Spanien med mina föräldrar och en gång i
Italien med min kompis familj. Att slippa
den dagliga lunken kändes väldigt bra. Det
visade mig att det finns andra sätt att leva,
inte bara det vanliga vardagslivet som kän-
des som att vara i armén.«

Ayman: »När jag var sju år demonstrera-
de jag för första gången. För åsiktsfrihet
och yttrandefrihet. Det imponerade verkli-
gen på mig. Jag växte upp i två olika kultu-
rer och fattade rätt tidigt att jag var olik
andra barn. Fast som tur var ledde det inte
till så många problem. Visst, det var väl inte
alltid så lätt men jag tog bara till mig det
bästa från båda kulturerna.«

hope I will have learnt something by then
and will have built an existence without
being forced to beg or to sell papers. But
without money and influence it’s very tough
to live your dreams.«

What do you dream of?
Peter: »To hit the jackpot in the lottery.

With the money I’d make a trip around the
world, could rent a better flat, buy a car
and have a hell of a time.« 

Silvan: »A dinner with George Clooney.
He’s one of my biggest idols. That’s becau-
se of his way of life, but also because of his
film roles. He mostly plays the bad guys –
and that he does awfully good.«

Rico: »To have a cottage somewhere on
the edge of a forest and to live there toget-
her with Kathrin and a few animals.«

Ayman: »I’m a modest man. I don’t have
big wishes. Sure, I’d love to have a lot of
money, a flash car, a villa with a swimming-
pool, a beautiful woman – but hey, that
can’t be it. I could have said, I wish there
never ever will be war on this planet. But
there always will be war, wishes like that
don’t make any sense. Basically it’s my
dream to live in harmony and peace.« 

What is your strongest childhood memory?
Silvan: »At the age of 13 I went to my

very first punk concert. Quite impressive, all
those punks, the loud music. I’ve been hoo-
ked ever since.« 

Rico: »Holidays. Once I was in Spain with
my parents and once in Italy with my
mate’s family. To be able to break out of
the daily routine felt very good. It showed
me that there are also other ways of living,
not just the everyday-life which seems so
army-like.«

Ayman: »At the age of 7, I participated at
my first demonstration, for freedom of opi-
nion and the freedom of speech. That really
impressed me. I grew up in two different
cultures and quite early became aware that
I was different from other kids. But fortuna-
tely there were hardly any problems
because of that. Sure, it wasn’t always
easy, but I only picked up the good things
from both cultures.« 
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Finns det något ni skulle vilja ändra på?
Peter: »Inga krig och ingen svält. Mitt liv

behöver inte ändras, jag är nöjd som det är
nu.«

Silvan: »Hampa borde legaliseras. Och så
skulle jag vilja bli av med mina skulder.«

Rico: »Jag skulle vilja att folk levde till-
sammans och inte bara bredvid varandra.
Det skulle förändra en hel del.«

Ayman: »Det finns massa saker i världen
som jag inte kan identifiera mig med. Men
jag kan inte förändra någonting helt själv.
Fast jag vet att jag inte är ensam och det
ger mig hopp. Jag kan försöka ändra min
närmiljö. Om alla gör det så kan det bli stor
utdelning. Förändring i mitt eget liv? Ingen
aning. Livet är en process, det förändras av
sig självt. Jag är på väg och det är det
enda som räknas.«

Vad tycker ni är världens största problem?
Peter: »Snart kommer det bara att finnas

fattiga och rika, inget däremellan.«
Silvan: »George W. Bush. Någon borde

äntligen ta och skjuta honom.«
Rico: »Själviskhet. Och pressen att man

alltid måste prestera. Man får alltid frågan
om vad man jobbar med, inte vad man
heter. Det är ett stort problem att man
måste vara ett svin för att lyckas i den här
världen.«

Ayman: »Vissa människor är inte mänskli-
ga längre. För det mesta de som har all
makt, exempelvis Bush och Sharon. De är
inte mänskliga och de betraktar inte andra
som mänskliga varelser heller. Det är därför
de agerar som de gör nu och i framtiden.«

Vad är det bästa ni har?
Rico: »Förhållandet mellan min flickvän

och mig. Hon ger mig en känsla av att vara
behövd och viktig. Alla behöver känna det.«

Ayman: »Mig själv. Det är allt jag har. Det
är klart att jag har vänner, och en hund,
men de är inte mina, de är bara med mig.«

Vad gör er lyckliga?
Peter: »Kortspelet Jassen. Och att ta en

kopp kaffe med mina polare.«
Silvan: »Att kunna arbeta. Det ger mig

energi.«

What would you like to change?
Peter: »No wars and that no one has to

starve. My life hasn’t got to change, I’m
happy with what I have at the moment.«

Silvan: »Hemp should finally be legalized.
And I’d like to get rid off my debts.« 

Rico: »I wish people would really live
together and not only next to each other.
That would already change a lot.«

Ayman: »There are so many things in the
world I cannot identify with. But I can’t
change anything all by myself. But then I
know that I’m not alone and that gives me
hope. I can try to change my environment.
If many do this, something big could result.
What I want to change in my life? No idea.
Life is a process, it is a change in itself. I’m
on the way and that’s all that matters.« 

What is the biggest problem in the world?
Peter: »Soon there will be only the rich

and the poor left, nothing in-between.«
Silvan: »George W. Bush. Somebody

should shoot him at last.«
Rico: »Selfishness. And the pressure to

achieve. You always get asked: What is
your job? Not: What is your name? It’s a
huge problem that you have to be a
bastard in order to be successful in this
world.«

Ayman: »Certain human beings are not
human beings any longer. Mostly those
who have all the power, Bush or Sharon for
example. They are not human and they
don’t consider others as human beings,
that’s why they act like they are acting now
- and in the future.«

What is the nicest thing you have?
Rico: »The relation between me and my

girlfriend. She gives me the feeling that I’m
needed and important. Everybody needs
that.«

Ayman: »Myself. That’s all I have. Of cour-
se I have friends and a dog, but they’re not
mine, they are just with me.«

What makes you happy?
Peter: »The card game Jassen. And to

have a cup of coffee with my mates.«
Silvan: »If I can work. It gives me energy.«
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AYMAN MOKHTAR
SCHWEIZ SWITZERLAND
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RICO BRUNSCHWILER
SCHWEIZ SWITZERLAND
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Rico: »Bra stunder med mina vänner. Och
känslan av att ha gjort något bra för andra
eller för mig själv. Jag har inte haft så
många sådana upplevelser, det är därför
de är så viktiga för mig. När det händer blir
jag alldeles till mig och bara ler. I alla fall
ett tag.«

Vad vet ni om Sverige?
Peter: »De har bra skidåkare och vinter-

sportare. Och de är fantastiskt duktiga på
ishockey. Förutom det så vet jag ingenting
om Sverige.«

Rico: »Inte mycket. Det är därför jag ser
fram emot VM så mycket. Nästan som ett
barn innan julafton.«

Ayman: »Sverige är ett väldigt dyrt land.
De har en restriktiv drogpolitik. Men jag vill
inte veta så mycket i förväg, jag vill uppleva
själv.«

Vad skulle ni vilja lära er?
Peter: »Jag skulle vilja bli lokförare. Och

helikopterpilot.«
Silvan: »Att köra bil. Och så skulle jag vilja

studera kemi. Skapa kemikalier som kan
hjälpa, eller skada, folk.«

Rico: »Jag lär mig saker varje dag och vill
fortsätta med det. Jag vill lära mig hur man
handskas med folk. För tillfället lär jag mig
mest hur man överlever på gatan. Jag skul-
le vilja lära mig leva utan droger.«

Ayman: »Livet handlar om att lära sig.
Och att lära ut. Du är elev och lärare i en
och samma person.«

Vad ger er hopp?
Silvan: »Peter Gamma. För att han är en

sådan cool kille. Han är beviset på att du
kan stå ut med en massa saker bara du
tror på dig själv.«

Rico: »Att se folk bli knäckta och att de
reser sig igen. Och att alla människor har
en god sida.«

Ayman: »Att jag inte är ensam i världen,
att jag inte behöver utkämpa alla slag själv.
Jag tror inte det finns något som kan ge
dig hopp. Hoppet kommer automatiskt för
utan det fungerar ingenting.« ¶

Rico: »Nice, intense moments with my
friends. And the feeling having done some-
thing good for others or myself. I haven’t
had a lot of experiences like that, that’s
why they are so important to me. After that
I’m over the moon and it puts a smile into
my face. At least for a while.«

What do you know about Sweden?
Peter: »They have good skiers and nordic

athletes. And they’re brilliant when it comes
to ice hockey. Apart from that, I don’t know
anything about Sweden.«

Rico: »Not much. That’s why I’m definitely
looking forward to the World Cup, almost
like a child before Christmas.« 

Ayman: »Sweden is a very expensive
country. They’ve got a restrictive drug policy.
But I don’t want to know too much in
advance, I want to experience myself.«

What would you like to learn?
Peter: »I’d love to become a locomotive

driver. And a pilot for helicopters.«
Silvan: »Driving. And I’d like to study che-

mistry. To create chemicals that later on will
help – or damage – people.«

Rico: »I‘m learning every day and want to
keep learning. For my job. I also want to
learn how to deal with people. At the
moment I mostly learn how to survive on the
streets. I’d like to learn how to live without
drugs.«

Ayman: »Life is learning. And teaching. You
are apprentice and master in one person.« 

What gives you hope?
Silvan: »Peter Gamma. Because he’s such a

cool lad. He’s the evidence that you can stand
a lot of things if you believe in yourself.«

Rico: »To see people getting knocked down
and get up again. It also gives me hope that
every human being has a good side.« 

Ayman: »To see that I’m not alone in this
world, that I don’t have to fight all on my
own. I don’t believe that there is something
that can give you hope. Hope comes auto-
matically because without it, nothing will
work.« ¶
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AHMET AKDAG
ENGLAND ENGLAND

Vad gör du om tio år? 
»Jag är en etablerad tränare med
inriktning mot fotboll.«

Vad drömmer du om? 
»Att bli fotbollsspelare.«

Vad är ditt starkaste barndomsminne? 
»När jag vann fotbollsmedaljer och pri-
ser.«

Vad är det bästa med din hemstad? 
»Mina polare.«

Vad skulle du vilja ändra på?
»Kriget, och för mig personligen att
jag skulle kunna få spela professionell
fotboll.«

Vad är det finaste du har? 
»Mitt hjärta.«

Vad betyder rikedom för dig? 
»Det betyder att ha en massa pengar.«

Vad gör dig glad? 
»Att spela fotboll.«

Vad skulle du vilja lära dig? 
»Mer fotboll, att utvecklas som spelare.«

Vad ger dig hopp? 
»Att alltid behålla min målmedveten-
het.«

Vem är din idol? 
»Beckham.«

What do you see yourself doing in ten
years time? 
»Being an established coach speciali-
sing in football.«

What’s your dream? 
»To be a footballer.«

What is your strongest childhood
memory? »Achieving footballing
medals and awards.« 

What’s the best thing about the city
you live in? 
»My mates.«

What would you like to change? 
»War, and for me to play football 
professionally.«

What is the nicest thing you have? 
»My heart.«

What makes you happy? 
»Playing football.«

What would you like to learn? 
»More football – to progress my game 
further.«

What gives you hope? 
»By remaining determined at all
times.«

Who’s your idol? 
»Beckham.«
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DEMIS BOL SAM
HOLLAND THE NETHERLANDS

Jag är född och uppväxt i Sudan. På grund
av hur saker var i mitt hemland så flydde
jag därifrån, ensam, till Holland 1997. Jag
har inte pratat med någon i min familj
sedan dess. Jag vet inte om de fortfarande
är i livet. Jag har väntat på ett utslag om
min asylansökan i Holland i sju år nu. Det
är smärtsamt och jobbigt, men jag försöker
vara optimistisk och hoppas att jag får asyl
till slut. Sedan 1998 bor jag i Utrecht, en
vänlig och levande studentstad som jag har
lärt mig att älska.

Fotboll är viktigt för mig. Det får mig att
tänka på andra saker än mina problem. Jag
gillar att spela, och speciellt tillsammans
med andra. Jag gillar verkligen det där med
hur man blir ett lag med ett gemensamt
mål. Jag har aldrig varit i Sverige, och kän-
ner inte till så mycket om landet. Det ligger
i Skandinavien, och människorna där är
blonda, och självfallet vet jag att det finns
några riktigt bra fotbollsspelare från
Sverige. Min favorit är Henrik Larsson som
spelat i Holland och Skottland.

Vårt mål med att åka till VM i Sverige är ta
hem världsmästerskapet eller i alla fall att
ta oss till final. Jag skulle göra vad som
helst för det. Men det kommer också att bli
väldigt spännande att möta alla människor
från hela världen som kommer dit. Det
skulle jag tycka väldigt mycket om. Som
flykting och asylsökande så är det svårt för
mig att resa utanför Holland. Men med lite
hjälp från min advokat, organisationen
bakom fotbolls-VM för hemlösa, gatutid-
ningen Straatnieuws och så klart holländs-
ka myndigheter, hoppas jag att det kan bli
verklighet för mig att få åka till Sverige. 

Jag har redan fått tillstånd från holländska
migrationsverket att få komma tillbaka till
Holland, så nu väntar jag bara på besked
från holländska utrikesdepartementet och
från svenska myndigheter för att få åka till
Sverige. Jag hoppas vi ses i Göteborg
snart. ¶

»I was born and raised in Sudan. Because
of the situation there I fled to the
Netherlands in 1997, on my own. I haven’t
spoken to my family since then, I don’t
know if they are still alive. I’m in the Dutch
asylum procedure for seven years now. It’s
hard, but I stay optimistic and hope to get
the asylum at last. Since ’98 I live in
Utrecht, and came to love this nice, beauti-
ful, friendly and lively city full of students.
My favourite spot is the Dom, the old tower
in the middle of the town, surrounded by
old buildings, pubs and the canals. 

Soccer is important to me. It gets my mind
off of my problems. I enjoy playing, especi-
ally playing together and become a team
with a common goal. (Demis is captain of
the team, and a good one. He takes his
responsibility when things go wrong, talks
with the players when they’re in trouble and
is respected by the players.) I’ve never
been to Sweden. I know little about the
country. It’s Scandinavian and the people
are blond. And of course, they’ve got some
great players. My favourite is Henrik
Larsson, who played in Holland and
Scotland. 

We’re going to Sweden to get the cup, or
at least the final. I’ll do anything for it. But it
must also be very special to meet all the
people from different countries over there; I
would like that very much.
As an asylum seeker it’s hard for me to tra-
vel abroad. But with help from my lawyer,
the organisation of the Homeless World
Cup, Straatnieuws, and of course the coo-
peration of the Dutch authorities I hope to
be able to go to Sweden. 

I’ve already got permission to return to the
Netherlands from the immigration service.
Now I just need permission from the fore-
ign office and the Swedish authorities to
travel to Sweden. I hope to see you in
Gothenburg soon.« ¶



FAKTUM#31 41



Argentina/Lag Hecho en BsAs
Gatutidningen ›Hecho en

Buenos Aires‹
Buenos Aires, Argentina
www.hechoenbsas.com

Brasilien/Lag Ocas
Gatutidningen ›Ocas‹

Rio de Janeiro, Brasilien
www.ocas.org.br 

Danmark/Lag Hus Forbi
Gatutidningen ›Hus Forbi‹

Köpenhamn, Danmark 
www.husforbi.dk

England/Lag England
Gatutidningen “The Big Issue in

the North‹ 
Manchester, Storbritannien 

www.bigissueinthenorth.com 

Frankrike/Lag La Voute
Le Secours Catholique

Paris, Frankrike
hector-cardoso@secours-catho-

lique.asso.fr

Holland/Lag Oranjes
Gatutidningen ›Straatnieuws‹

Utrecht, Holland
www.straatnieuws.nl

Irland/Lag The Issues
Gatutidningen ›The Issues

Magazine‹
Dublin, Irland

issues@eircom.net

Italien/Lag Multietnica 2001
Gatutidningen ›Terre Di Mezzo‹,

och ›AS Multietnica 2001‹
Milano, Italien
www.terre.it

Japan/Lag Big Issue
Gatutidningen ›The Big Issue

Japan‹
Osaka, Japan

www.bigissuejapan.com

Kamerun/Lag Camaroes
ASAFE 

Douala, Kamerun
gisele.yitamben@asafe.org

Kanada/Peel Bears
Region of Peel and St.

Leonards House 
Brampton, Kanada

gregoryp@region.peel.on.ca 

Namibia/Lag Big Issue Namibia
Gatutidningen ›Big Issue

Namibia‹
Windhoek, Namibia
bigissue@iway.na

Polen/Lag POLSKA
The Monar Association

Warszawa, Polen
www.mslb.prv.pl

Portugal/Lag Cais
Gatutidningen ›Cais‹
Lissabon, Portugal
www.forum.pt/cais

Ryssland/Lag Put Domoj
Gatutidningen ›Put Domoj‹

St.Petersburg, Ryssland
putdomoi@yandex.ru 

Schweiz/Lag Surprise 
Gatutidningen ›Surprise‹

Basel, Schweiz
www.strassenmagazin.ch

Skottland/Lag Big Issue
Scotland

Gatutidningen ›Big Issue
Scotland International‹

www.bis-international.org

Slovakien/Lag nota bene
Gatutidningen ›nota bene‹

Bratislava, Slovakien
www.notabene.sk

Spanien/Lag Milhistorias
Gatutidningen ›Milhistorias‹

Madrid, Spanien
www.rais-tc.org

Sverige/Lag Faktum
Gatutidningen ›Faktum‹

Göteborg, Sverige
www.faktum.nu

Sydafrika/Lag Big Issue SA
Gatutidningen ›The Big Issue

South Africa‹
Kapstaden, Sydafrika
www.bigissue.org.za

Tjeckien/Lag Novy Prostor
Gatutidningen ›Novy Prostor‹

Prag, Tjeckien
www.novyprostor.com

Tyskland/Lag Venceremos
Gatutidningen ›Donaustrudl‹

Regensburg, Tyskland
www.donaustrudl.de

Ukraina/Lag Dorogak domu
Gatutidningen ›The Way Home‹

Odessa, Ukraina
www.wayhome.org.ua

Uruguay/Lag Factor S
Gatutidningen ›Factor S‹

Montevideo, Uruguay
www.factors.org.uy

USA/Lag The New Yorkers
Gatutidningen ‹BIG News‹

New York, USA
www.Mainchance.org 

Wales/Lag Welsh Dragons
Gatutidningen ›The Big Issue

Cymru‹
Cardiff, Wales, Storbritannien

www.bigissuecymru.co.uk

Österrike/Lag Afghan
Gatutidningen ›Megaphon‹

Graz, Österrike
www.megaphon.at
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VEM BRYR SIG?

48 000 människor läser Faktum varje
månad. Köper du en annons så vet de
att du också bryr dig.

annons@faktum.nu 031-15 95 50



ARGENTINA ARGENTINA

De lyckliga åtta i truppen valdes ut från en grupp på
28 spelare. Att få åka till VM är en sanndröm för
dem. Spelarna lever, liksom många andra människor
i Argentina, under extremt fattiga förhållanden på
grund av den allvarliga ekonomiska kris landet
befunnit sig i sedan 2001.

The lucky eight in the team were selected from a
training staff of 28 players. It is an incredible dream
for all of them. They live - as many other people
from Argentina - in conditions of extreme poverty,
because of the effects of the severe economic cri-
sis the country is undergoing since 2001. 

FRANKRIKE FRANCE

Den katolska organisationen ›Le Secours
Catholique‹ anordnar sedan ett par år gatufotbolls-
turneringar i Paris för människor som lever i socialt
utanförskap, och skickar nu ett landslag till VM. Med
sig till Göteborg har de de blivande redaktörerna för
Frankrikes nya gatutidning ›Cause Célèbre‹. 

France: The social initiative “Le Secours Catholique”
already since a couple of years organises street-
football tournaments for socially excluded people in
Paris. They will bring the French national team to
the Homeless World Cup, closely accompanied by
future streetpaper -editors, the makers of the upco-
ming French streetpaper ›Cause Célèbre‹. 

FAKTUM#3144

BRASILIEN BRAZIL

Försäljarna av gatutidningen OCAS i Sao Paolo räk-
nar verkligen dagarna till startskottet för VM. De trä-
nar på ett fält nära tidningens redaktion, och har till
och med börjat ta engelskalektioner för att kunna
kommunicera med andra lag när de kommer till
Sverige.

The vendors from the Sao Paulo streetpaper ›Ocas‹
are counting the days for the beginning of the
championship. The preparation for the games is car-
ried out in an improvised training field near to the
OCAS headquarters. The vendors even take English
lessons to be able to communicate with the other
teams in Sweden.
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IRLAND IRELAND

»De åtta som valts ut kommer att uppfylla en
pojkdröm när de tar på sig de gröna tröjorna och
spelar för Irland« säger den irländske tränaren
Mick Pender som tycker att VM är inspirerande.

»The eight will live out every boyhood dream
when they put on the green of Ireland and repre-
sent their country« says team coach, Mick Pender.
He sees the World Cup as inspirational.

ITALIEN ITALY

Italienska landslaget sätts samman av gatutid-
ningen ›Terre di Mezzo‹ från Milano och integra-
tionsprojektet MultiEtnica 2001. Spelarna är
hemlösa immigranter från Rumänien, Brasilien,
Argentina och Polen.

The Italian national team is co-organised by two
social initiatives, the street paper ›Terre di Mezzo‹
from Milan and the sports integration project
MultiEtnica 2001. The players are homeless
immigrants from Romania, Brazil, Argentina and
Poland. 

KANADA CANADA

Laget ›Canucks‹ har bildats av personerna bakom
ett projekt för bostäder åt hemlösa i Brampton,
nära Montreal i Kanada.

Canada: The ›Canucks‹ are the team of the pro-
ject ›Region of Peel and St. Leonards House‹,
which works with housing initiatives against
homelessness in Brampton, Canada.
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POLEN POLAND

Tio lag från hela landet deltog i de polska uttag-
ningarna. Vinnare blev Monar Association i
Warszawa. Inför VM samlar de erfarenheter i mat-
cher mot lag bestående av politiker, poliser, skå-
despelare och präster i den så kallade KOTAN
CUP.

10 teams from homeless projects all over Poland
took part in the Polish Qualifications. The winning
team comes from the Monar Association
Warszaw. They gain experience in various charity
tournaments with teams of politicians, policemen,
actors and priests in the so called KOTAN CUP. 

TYSKLAND GERMANY

Gatutidningen ›Donaustrudl‹ har ordnat tränings-
läger för spelare från mer än tio gatutidningar för
att få fram de bästa spelarna. Vi hoppas att årets
tyska landslag kommer spela lika passionerat
som förra årets lag.

The streetpaper ›Donaustrudl‹ organized training
camps with players from the more than 10
German streetpapers to select the best players.
The German football performance, will hopefully
be as passionate as in 2003. 

SLOVAKIEN SLOVAKIA

Gatutidningen ›Nota bene‹ från Bratislava var ett
av få lag med kvinnliga spelare i VM förra året. I
år är de med igen och som överraskningsmanö-
ver kommer de att ha ett hemligt antal damer
med i laget. .

The street paper ›Nota bene‹ from Bratislava was
amongst the few teams with mixed male and
female players in 2003. In Sweden they will
represent Slovakia again with a secret number of
female players as a tactical surprise.
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USA USA

Komlan Johnson har tränat hårt inför VM. Han
spelar tuff och elak fotboll men är en riktig mjukis
utanför planen. Han tycker om att läsa och skriva
och publicerade nyligen en artikel om det moder-
na slaveriet i New Yorks gatutidning BIG News.
BIG News organiserar nästa års VM för hemlösa.

Komlan Johnson, a loyal and regular attendee at
practice. He plays a mean, hard game - and is
gentle off the court. He enjoys writing and rea-
ding. He recently published an article in BIG
News, ›The History of Modern Slavery - Slavery
Still Exists!‹ BIG News will host the Homeless
World Cup next year.

URUGUAY URUGUAY

Gatutidningen i Montevideo, Factor S, har dragit
igång gatufotboll för sina försäljare och tanken är
att detta ska spridas till andra sociala projekt.
Laget från Factor S hoppar över årets VM och
satsar istället på att utveckla fotbollsprojektet och
på att kunna skicka ett vältränat lag till New York
nästa år.

›Factor S‹, the street-paper from Montevideo has
started a whole streetfootball project for their
vendors, that shall spread to other social institu-
tions in Uruguay. The ›Factor S‹ team has decided
to skip a participation this year in favour of con-
centrating on their project-development and of
bringing a well trained team to New York 2005. 

UKRAINA UKRAINE

›Dorogak domu‹ eller ›Vägen hem‹, heter Ukrainas
första gatutidning som finns i Odessa. Landslaget
har satts samman av personer från sociala projekt
i Odessa och Kiev och de kommer till VM med en
egen grupp fans, journalister och sponsorer.

›Dorogak domu/The way home‹, that’s the name
of the Ukrainean pioneer streetpaper from
Odessa. The Ukraineans have selected a highly
motivated team from social projects in Kiev and
Odessa. They will come to Sweden with a full
delegation of fans, journalists and sponsors. 
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GÖTAPLATSEN
THE VENUE

SEMINARIETÄLT. Spännande föredrag
och debatter om sociala projekt från
hela världen.

SOCIAL FORUM. International
encounters, seminars and presenta-
tions of social issues from around
the globe.

MONTERTÄLT. Rättvisemärkt, officiel-
la VM-souvernirer och mycket mer.

EXHIBITION. Fair trade shopping,
Homeless World cup fan items and
much more.

SERVERING. Ta en glass i solen!

REFRESHMENTS. Some icecream to
cool off from the hot football action?

PRESSBYRÅ. Gatutidningar från hela
världen. 

NEWSSTAND. Find your personal
favourite among most of the world’s
street papers.
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THE HEART OF GOTHENBURG
Götaplatsen, home of the 2004 Homeless
World Cup games, was built in 1923 for the
World Exhibition the same year. The large
statue of the  roman sea god Poseidon by
Swedish artist Carl Milles was uncovered in
1931. There is an old superstition that sta-
tes that if you are unmarried and take a
photo of the statue, you will remain single.
The Gothenburg Art Museum, Concert Hall
and City Theatre are all located here. From
the top of the stairs of the Art Museum,
you have a great view of the big
Kungsportsavenyn, or ›the Avenue‹ as it’s
called by the locals. This could truly be
described as the heart of the city.

MYCKET MER ÄN BARA FOTBOLL
- SOCIALT FORUM UNDER VM

På Götaplatsen blir det en hel veckas
fotbollsfest. Men här finns också semina-
rietältet och vårt sociala forum med
massor av spännande debatter och före-
drag för den som vill veta mera om till-
ståndet i världen. 

Hemlöshet, fattigdom och social utslag-
ning kommer att diskuteras i ett globalt
perspektiv. Hur läget är i Göteborg och
vad vi har att se fram emot av sociala
insatser för de hemlösa kommer också
att tas upp i en paneldiskussion där
bland annat Pelle Berglund, ansvarig för
hemlöshetsfrågor i kommunen, deltar. 
Här finns en tidningskiosk där du kan
läsa och köpa alla världens olika gatutid-
ningar och tält med utställare från olika
delar av världen som visar upp rättvise-
märkta produkter. Här finns en servering,
och varje dag kommer band att uppträ-
da. 

Musiken kommer att spegla de olika
nationer som deltar. Allt från brasiliansk
samba, en trumgrupp med dansare från
Uruguay, ett afrikanskt band samt ett
band från Danmark bestående av f.d.
hemlösa. 

Lokala band med anknytning till Faktum
och våra försäljare kommer också att
uppträda. Swedens Finest som skrev
förra årets officiella VM-låt ›Start from
Scratch‹ kommer att spela och med på
listan finns också hiphop och hårdrocks-
akter.

SCHYSSTA BOLLAR
Fotbolls-VM för hemlösa spelas, till skillnad från
årets upplaga av EM i ’vanlig’ fotboll, med rättvise-
märkta fotbollar. Enligt den österrikiska firma som
köper in bollarna så är inga barn inblandade i pro-
duktionen och arbetarna får vettiga löner och sjuk-
försäkring. Ofta innebär det ett inkomstbortfall för
familjerna att barnen inte längre arbetar även om
föräldrarna får högre lön. För att de vuxna inte ska
frestas att skicka sina små till fotbollsfabrikerna
genomförs en del förändringar i de byar där de
rättvisemärkta bollarna tillverkas. Till exempel för-
söker man effektivisera jordbruket, förbättra infra-
strukturen och utbilda arbetarna. Än så länge är
det svårt, för att inte säga omöjligt, att
köpa rättvisemärkta bollar i
Sverige. Om du är intresse-
rad av att spela med en
schysst boll som håller
FIFA-standard så ta en titt
på fotbolls-VM:s hemsida
www.streetsoccer.org
250 spänn för ett lite renare
samvete. Rena vrakpriset.
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VM DAG FÖR DAG
THE EVENTS DAY-BY-DAY

SÖNDAG 25 JULI
SUNDAY, JULY 25th

13.30 Parad 
14.00 Invigning 
15.00 Matchstart

17.00 Fotboll används världen över som ett red-
skap för social integration och humanitär
utveckling. Streetfootballworld är ett globalt nät-
verk som sammanför dessa olika projekt. VD för
nätverket, Jürgen Griesbeck, talar om hur en
global organisation kan vara en hjälp för att göra
lokala projekt långsiktigt hållbara. En första mil-
stolpe för nätverket är kommande FIFA VM
2006 i Tyskland. Se www.streetfootballworld.org.
Föredrag på engelska.

13.30 International parade
14.00 Grand opening
15.00-22.00 Matches

17.00 Streetfootballworld - the other dimension
of the game: Football is used worldwide as a
tool for social and human development. street-
footballworld develops a global network of best
practice projects, see www.streetfootballworld.org
A first milestone of this global community is the
World-Festival during the upcoming FIFA World
Cup 2006 in Germany. In English.

MÅNDAG 26 JULI
MONDAY, JULY 26th

15.30 Möten i ögonhöjd
För den som är hemlös är varje dag fylld av
umbäranden som de flesta av oss aldrig behö-
ver ägna en tanke, som t. ex. missbruk, sjukdo-
mar, våld, kriminalitet och omgivningens förakt.
Frälsningsarmén, LP-väst, Räddningsmissionen,
Stadsmissionen m. fl. berättarom den verklighet
de möter på Göteborgs gator och om hur de
arbetar. De ger akut hjälp, men också stöd till
ett bättre liv på sikt. Föredrag på svenska.

19.00 Rio de Janeiro: baksidan av Brasiliens
vykort. Gatutidningen OCAS berättar om hur
hemlösheten i Brasilien ser ut idag, och om sitt
arbete för att motverka den. Tillsammans med
några partnerorganisationer har OCAS lett ett
nätverk av sociala rörelser med målet att få upp
hemlösheten på den politiska agendan i
Brasilien. Med Luciano Rocco, VD för OCAS.

15.30 Meetings face to face.
For those who are homeless, every day is full of
difficulties most of us never encounter, such as
violence, crime, addiction and the contempt of
other people. The network of christian charity
organizations working with the homeless of
Gothenburg present the reality they meet in the
streets of Gothenburg, and how they work. What
they provide is help in a crisis, but also support
to build a better life in the long run. Presented in
Swedish.

19.00 Rio de Janeiro: the hidden side of Brazil’s
postcard. Brazilian streetpaper OCAS and other
partner NGOs have been leading a network of
social organizations in an attempt to put home-
less-issues on the public agenda. In the HWC
Social Forum, people will know more about
homelessness in Brazil and how OCAS has
been facing the issue. 
Speaker: Luciano Rocco, Executive-director of
OCAS. In English.

TISDAG 27 JULI
TUESDAY, JULY 27th

15.30 Speciella hus för speciella människor.
Det är svårt nog för vanliga människor att få tag
i en bostad och kunna betala hyran – proble-
men för hemlösa och socialt utslagna är enor-
ma. Istället för att hitta vanliga bostäder åt ›icke-
önskvärda‹ människor, försöker Danmark skapa
speciella hus för speciella människor. Trots
danska statens engagemang är det svårt att
engagera lokala politiker för projekten. Mer än
300 miljoner DKK i byggfonder väntar på att
kvitteras ut, medan ett ständigt ökande antal
hemlösa hamnar på härbärgen. Danska gatutid-
ningen Hus Forbi berättar om danska statens
hemlöshetspolicy. På engelska.

19.00 Situationen för hemlösa i Göteborgs
kommun. Vad görs och vad görs inte?
I Göteborgs kommun finns hundratals personer
som sover mer ute än inne. Kommunens
Altboenheter räcker inte till, samtidigt som
många som bor i dem och klarar socialtjänstens
hårda krav ändå inte kommer vidare in på den
vanliga bostadsmarknaden. Vad görs för att lösa
problemen? Paneldebatt med: Per Berglund (s),
kommunstyrelsens ansvarige i hemlöshetsfrågor,
Agneta Jögård, Lundby SDF med kommun-
övergripande ansvar för att lösa de hemlösas
boendesituation, Emil Sernbo (Faktum), Carl-
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Erik Ängerheim (Räddningsmissionen), Lars
Sjöberg (med erfarenhet av att vara hemlös),
Catharina Thörn (FD sociologi, med inriktning på
hemlöshetsproblematik). Moderator: Mikael
Löfgren.

15.30 Weird houses for weird people. 
Knowing how difficult it is to find and be able to
pay the rent for a regular place to live and feel
at home for ordinary people - the problems for
the homeless and socially excluded people are
enormous. Instead of pressing unwanted people
into public supported appartments, Denmark is
trying to make weird houses for the weird peop-
le. The idea is heavily supported by the govern-
ment, but it´s hard to convince the local politici-
ans. More than 300 million DKR. are still wai-
ting for new owners whilst an increasing amount
of homeless are gathering in shelters. Danish
street paper Hus Forbi on how danish authori-
ties deal with homelessness.
Presented in English.

ONSDAG 28 JULI
WEDNESDAY, JULY 28th

15.30 Hemlösheten i USA. Ron Grunberg
berättar om gatutidningen Big News i New York.
På engelska.

19.00 Varför gör EU inget för driva igenom sin
gemensamma plan för att minska hemlösheten i
Europa? Hittills har EU:s policy för att bekämpa
fattigdom och social utslagning inte fått det
genomslag som avsågs då den skapades.
Föredraget kommer att behandla EU:s försök att
engagera nationella regeringar i arbetet mot
social utslagning, och utvärdera möjligheterna i
ljuset av det utvidgade EU med 25 medlemssta-
ter. Det europeiska nätverket FEANTSA, som
förenar organisationer som arbetar med hemlös-
het i 24 av medlemstaterna, uppmanar regering-
arna och EU att agera nu. Med Samara Jones,
policyansvarig, FEANTSA. FEANTSA-
Fédération Européenne d`Associations
Nationales Travaillant avec les Sans-Abri.
På engelska.

15.30 Homelessness in the USA. 
Presentation by Ron Grunberg from street paper
Big News in New York. In English.

19.00 Why isn´t the EU making a bigger impact
on reducing homelessness in Europe?

To date, the European Union’s policies to com-
bat poverty and social exclusion have not had
the decisive impact intended. This presentation
will look at the efforts of the EU to engage
national governments in fighting homelessness
and will assess their effect and potential in the
context of an enlarged European Union of 25
Member States. FEANTSA’s members (non-
governmental organisations in 24 of the EU
Member States) urge governments and the EU
to take the necessary action.
Speaker: Samara Jones, Policy Officer, FEANT-
SA. Presented in English.

TORSDAG 29 JULI
THURSDAY, JULY 29th

15.30 Barka Foundation från Polen berättar om
sina sociala projekt för hjälp till självhjälp.
Stiftelsen grundades som ett svar på ökande
sociala problem i förändringstiderna efter
Sovjetunionens fall. Den första Barka communi-
ty startades 1989 av två polska psykologer, då
20 ”icke-önskvärda och bortglömda” människor
började leva tillsammans och gemensamt bygga
upp bostad och livssituation.
På engelska.

19.00 Bostäder åt alla! Sänkta trösklar på
bostadsmarknaden. Bygg bostäder nu! 
Situationen på bostadsmarknaden är akut.
Många, främst ungdomar, får inte tag i en egen
bostad. En mängd hushåll med små inkomster
befinner sig i riskzonen för att bli vräkta och har
därefter svårt att få en ny chans. Bostäder som
byggs riktar sig inte till dem som bäst behöver
dem. Varför händer så lite på det här området?
Paneldebatt på svenska med Siw Wittgren-Ahl
(s), riksdagsled. och led. i bostadsutskottet, 
Owe Nilsson, ordf. fastighetsnämnden
Göteborgs kommun. Sven Karlsson,
Hyresgästföreningen led. i förbundsstyrelsen.
Lena Björk, informationschef för Göteborgs all-
männyttiga bostadsbolag. Karin Blomquist, jag-
villhabostad.nu. Rolf Nilsson, Föreningen
Stockholms Hemlösa. Professor Bengt Turner,
Institutet för Bostads och Urbanforskning
Moderator: Markus Hankins.

15.30 Social empowerment projects.
Presentation by the Barka Foundation from
Poland. Barka started as a solution to the
increasing social problems following the fall of
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the Soviet Union. The first Barka community
was founded in 1989, when 20 ›forgotten and
unwanted‹ individuals started rebuilding their
lives together. Presented in English

FREDAG 30 JULI
FRIDAY, JULY 30th

15. 30 SÖKES: Sociala entreprenörer?
En panel bestående av sociala entreprenörer,
politiker och akademiker kommer att diskutera
frågor som: Vilken roll kan civilsamhällesorgani-
sationer och socialt entreprenörskap spela i ska-
pandet av ett socialt sammanhållet samhälle?
Vilka är vägarna till ett sådant samhälle? Vilka är
villkoren för dagens sociala entreprenörer? På
svenska.

19.00 Har du ett hem min vän?
Ett seminarium om att sakna ett tak över huvu-
det. Under programmet kommer personer att
dela med sig av sina subjektiva erfarenheter om
hem- och bostadslöshet. 
Arrangör: Ordfront. På svenska.

15.30 WANTED: Social Entrepreneurs?
A panel consisting of social entrepreneurs, poli-
ticians and academics will discuss issues such
as: ›What role can civil society organisations and
social entrepreneurship play in the building of a
socially cohesive society?‹ ›What are the routes
towards such a society?‹ ›What are the condi-
tions for the social entrepreneurs of today?‹ 
In Swedish.

19.00 Do you have a home, my friend?
A seminar on having nowhere to live. During this
debate people who have had to deal with the
situation of finding no place to stay share their
experiences and solutions.
With Swedish organisation Ordfront. In Swedish.

LÖRDAG 31 JULI
SATURDAY, JULY 31st

15.00 Hemlöshet i Sydafrika
Med Luvuyo Zahela, från gatutidningen Big
Issue Capetown.

17.00 International Network of Street Papers är
ett nätverk som spänner över 28 länder på sex
kontinenter. VD Shane Halpin ger här en 

introduktion till gatutidningsrörelsen, grundtan-
ken med gatutidningarna, hur de arbetar och
vilka resultat de gemensamt åstadkommer värl-
den över.

17.15 Drömmen som blev verklighet! Från gatu-
tidningar till gatufotboll – fotbolls-VM för hemlö-
sa. Mel Young, ordförande i INSP, om hur 
fotbolls-VM för hemlösa startade, och det
växande intresset för fotboll som ett verktyg för
social integration och som ett sätt att lindra fat-
tigdomen.

15.00 On homelessness in South Africa
Speaker: Luvuyo Zahela, Big Issue Capetown

17.00 Introduction to the world of street  papers.
Shane Halpin, Executive Director of the
International Network of Street Papers (INSP),
a network with over 28 countries on six conti-
nents will give a brief introduction to the street-
paper movement, what defines a street paper,
how they work and what collectively these
papers continue to achieve throughout the
world.

17.15 Street papers to street football - the
Homeless World Cup. Mel Young, President of
the INSP will follow this with a presentation on
the dream that became a reality, the Homeless
World Cup 2004. From an INSP conference in
Cape Town, South Africa in 2001 to the inau-
gural tournament in Graz in Austria last year,
Mel will emphasise the enormous power behind
the integration of football with the human spirit
and the growing interest in these developments
in helping to alleviate poverty throughout the
world.

SÖNDAG 1 AUGUSTI
SUNDAY, AUGUST 1st
14-21.30 Finalmatcher. 
22.00 Prisutdelning!

14-21.30 Finals. 
22.00 Awards ceremony.
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141 players took part in the Homeless World Cup 2003. 

22% got regular jobs. 

35% changed their lifesituation significantly by chosing
educations or rehabilitation measures.

9% signed with professional or semi professional football
clubs as players or coaches.

Get more facts, team stories as well as match reports and
live-cams on:

www.streetsoccer.org
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RÖTT KORT: spelaren
måste gå av plan
och får inte delta i
nästa match.

RED CARD - When heavily
ignoring rules or for rough fouls,
a player is excluded from the
rest of the match, and the next.
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BLÅTT KORT: två
minuters utvisning.
Laget får spela med
en spelare mindre.

BLUE CARD Two minutes time
exclusion; If ignoring rules or
referee. The team has to play
with one player less.

SPELARANTAL: tre på plan plus målvakt. Mixade lag
är tillåtna. Fyra spelare för flygande byten.

PLANEN: är mycket mindre än en vanlig fotbollsplan
och har vallar vilket medför att gatufotboll är en
extremt snabb sport. 20x14 meter, målen är 4x1,3m

MATCHTID: 2x7 minuter

MÅLVAKTEN: får inte göra mål eller lämna straffom-
rådet. Får inte hålla bollen för länge, då blir det
straff.

STRAFFOMRÅDET: ingen utom målvakten får vara i
straffområdet. Annars utdelas straff (om egna laget
går in) eller frispark (om motståndarna klampar in).

STRAFF: se ovan. Samt om man passar till målvakten
tre gånger utan att motståndarna rört bollen eller
om målvakten håller bollen för länge, dvs maskar.
Eller för fult spel i målområdet. En straff dribblas
fram från mittpunkten och skall skjutas innan spe-
laren kommer fram till straffområdet.

FRISPARKAR: måste vara indirekta.

AVSTÄNGNING för resten av turnering-
en: kan drabba en, flera eller hela laget
om de beter sig helt oacceptabelt mot
motståndarna, domaren eller publiken.
Om detta händer kommer redan spela-
de och kommande matcher att poäng-
sättas som förlustmatcher för det
avstängda laget, dvs motståndarlagen
tilldelas tre poäng.

POÄNGSÄTTNING: vinst ger tre poäng, förlust
noll. Oavgjort efter full tid leder till straffsparkar
tills det ena laget leder med ett mål. Det laget får
då tre poäng och det förlorande laget får en poäng.

SÅ HÄR SPELAS GATUFOTBOLL 
THE LOWDOWN ON STREETSOCCER

COURT: 20 x 14 meters, goal size: 4 x 1,30 m. Green:
halfcircle with 4 m radius, green layer

TEAMS: Maximum of 4 players per team on the court; 3 field
players, 1 goalkeeper plus 4 substitution players (flying
exchange of players). The number of players of each team
must not exceed 8 players. 

DURATION OF 1 MATCH: 2 x 7 minutes.

RULES FOR PENALTY AREA: Field players must not enter
the penalty area offensively nor defensively. If a player of the
defending team enters the penalty area, the other team gets
a penalty kick. If a player of the offending team enters the
penalty area, the other team gets a free kick.

PENALTY-RULES: A penalty for the opposing team is given
when either a player of the defending team enters the penal-
ty area, or when a team passes three times back to the own
goalkeeper without that a player of the opposing team has
touched the ball, or if the goalkeeper holds the ball longer
than necessary in his penalty area. A penalty kick is perfor-
med as a player may kick towards the goal. If he moves
backwards from the goal the penalty is lost. 

EXCLUSION FROM THE TOURNAMENT: If rules are dra-
matically ignored, one player or all players of a team can be
excluded from the tournament.

TOURNAMENT POINTS: The winning team gets 3 points.
The losing team zero. If a match ends in a draw, it is decided
by penalty shootout until one team leads with one goal diffe-
rence.
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ARGENTINA ARGENTINA BRASILIEN BRAZIL 

FRANKRIKE FRANCE HOLLAND THE NETHERLANDS

DANMARK DENMARK ENGLAND ENGLAND

The Tea
ms

The Tea
ms

LandslagenLandslagen
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IRLAND IRELAND ITALIEN ITALY

JAPAN JAPAN KAMERUN CAMEROON

KANADA CANADA NAMIBIA NAMIBIA

POLEN POLAND PORTUGAL PORTUGAL



The Tea
ms

The Tea
ms

LandslagenLandslagen
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RYSSLAND RUSSIA SCHWEIZ SCHWEIZ

SLOVAKIEN SLOVAKIA

SPANIEN SPAIN SVERIGE SWEDEN

SKOTTLAND SCOTLAND
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SYDAFRIKA SOUTH AFRICA TJECKIEN CZECH REPUBLIC

TYSKLAND GERMANY UKRAINA UKRAINE

URUGUAY URUGUAY USA USA

WALES WALES ÖSTERRIKE AUSTRIA
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FÖRETAGSPRENUMERANTER

NORDSTAN
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STÖDVÄNNER

Miljöpartiet De Gröna

GÖTEBORG GÖTEBORGS STAD

RESURSENHETEN
F÷R FRIVILLIGT
SOCIALT ARBETE

Återanvändning &
Solidaritet

www.emmausbjorka.se

RENINGSBORG

www.manniskohjalp.se

LILLA BOMMEN BETLEHEMSKYRKAN

viktoria institute

FAKTUM TACKAR OCKSÅ:

MARIA HANSEBLAD
LENNART GREBELIUS
CARINA LINDBERG
B. SOLBRÄCKE INGENJÖRSBYRÅ AB
BRENSBY SERVICE AB
CAFÉ EMMA RESTAURANG & KONFERENS
FINN’S STÄD OCH FÖNSTERPUTS AB
FOLKTEATERNS SOLIDARITETSFOND
GRAFIK I VÄST
HÄLSOVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE
KF/KB - TEKNOLOGSEKTIONEN
KS UTVECKLINGSKONSULT
KVINNOFOLKHÖGSKOLAN
KUNSKAPSCENTRUM VÄST 
LENNART WALLENSTAM BYGGNADS AB
MIQUE OF SWEDEN
MODERATERNA I GÖTEBORG
MORLANDA FÖRSAMLING
OLLESTADS MOTIVATIONSHEM

SHELL ULLEVI
STADIUM BACKAPLAN
TAXI GÖTEBORG
TCO
TRYGGARE & MÄNSKLIGARE GÖTEBORG
WETTERGRENS
WILSON LOGISTICS HOLDING AB
WM-DATA INDUSTRIAL SOLUTIONS AB
ÅHLÉNS CITY
YNGVE TJÄDER

HYRESNÄMNDEN

I GÖTEBORG

viktoria institute

GÖTEBORG

STÖDVÄNNER
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Glöm OS.
Nu är det VM.
OS i all ära, men vi på Poseidon har en förkärlek för evenemang som är förlagda till Göteborg.

Och eftersom vi hör hemma i fotbollens huvudstad är vi dessutom svaga för mästerskap där man

koncentrerar sig på fotboll. Så lycka till grabbar! Vi hoppas att ni blir världsmästare.

www.poseidon.goteborg.se

S
S

Öp
öp
Tu



Varuhus, 
hundratals 
specialbutiker, sportaffärer,
matmarknad, caféer och
restauranger.

Spara på stegen. 
Shoppa i Nordstan!

Öppettider Måndag–fredag 10–19, lördag 10–17 och söndag 12–16. Några affärer, t.ex. Hemköp och Åhléns City, har längre
öppettider. Parkering P-hus Nordstan, alltid öppet med plats för 2700 bilar. Söndagar januari–november fri parkering 10–18.
Turistbyrå Information om Nordstan, Göteborg och västkusten. Rumsbokning.



FAKTUM#3166
www.bostadsbolaget.se

Vi stöder fotbolls-VM 
för hemlösa 2004.

Göteborgs Fotbollförbund

32 000 fotbollspelare varav 5 000 tjejer.



FAKTUM#31 67

KONTAKT CREDITS:

s.1 Jimmy Backius. s.2-9 Robert Haidinger
s.17, 57. (Portugal), www.forum.pt/cais
s.18, 59. (Tjeckien), www.novyprostor.com
s.19, 59. (Sydafrika), www.bigissue.org.za
s.21, 48, 58. (Sverige), Mario Prhat.
s.22 (left), 57. (Japan),
www.bigissuejapan.com
s.22 (right), 58 (Ryssland), 
putdomoi@yandex.ru 
s.23 (left), 56. (Danmark), www.husforbi.dk
s.23 (right), 57. (Namibia), 
www.bis-international.org
s.25, 58. (Sverige), bigissue@iway.na
s.26, 59. (Wales), www.bigissuecymru.co.uk
s.27, 58. (Spanien), www.rais-tc.org
s.29, www.streetsoccer.org
s.30, 54-55, Gorm Boberg.
s.32, 35-36, 58, 67. (Schweiz),  
www.strassenmagazin.ch
s.38, 56. (England), 
www.bigissueinthenorth.com 
s.40, 56. (Holland), www.straatnieuws.nl
s.44 (up), 56. (Argentina),

mbustamante@gmx.de
s.44 (middle), 56. (Brasilien),
www.ocas.org.br 
s.44 (down), 56. (Frankrike),
BenoitPat@aol.com
s.45 (up), 57. (Irland), issues@eircom.net
s.45 (middle), 57. (Italien), 
as.multietnica2001@katamail.com 
s.45 (down), 57. (Kanada),
gregoryp@region.peel.on.ca 
s.46 (up), 57. (Polen), www.mslb.prv.pl
s.46 (middle), 58. (Slovakien), 
www.notabene.sk
s.46 (down), 59. (Tyksland), 
info@donaustrudl.de 
s.47 (up), 59. (Ukraina),
www.wayhome.org.ua
s.47 (middle), 59. (Uruguay),
www.factors.org.uy
s.47 (down), 59. (USA),
www.mainchance.org 
s.59 (Österrike), www.mrs-lee.com

REDAKTION 
EDITORS & STAFF
red@faktum.nu 031-15 95 50

Ansvarig utgivare och chefredaktör Editor-in-chief
Per Adolfsson per@faktum.nu

AD och chefredaktör Editor-in-chief & Art Director
Emil Sernbo emil@faktum.nu

Bildredaktör Pictures Editor
Mario Prhat mario@faktum.nu

Reporter Reporter
Malin Kling malin@faktum.nu

Projektkoordinatorer, VM Project coordinators,

HWC
Kenneth Sjökvist kenneth@ksutvecklingskonsult.se

Lena Pettersson lena@faktum.nu

Hjälp till självhjälp Vendor support
Carina Lautrup carina@faktum.nu

Solveig Bryn solveig@faktum.nu

FAKTUM . Stampgatan 50 . 411 01 Göteborg 
Tel 031-15 95 50 . Fax 031-15 95 45 . www.faktum.nu
Telefontid: mån 13–16.30, tis–fre 9–16.30
Postgiro 10 73 12-1 . Org nr 769606-0503 
Upplaga Faktum#31: 18 000 ex. ISSN 1650-948X
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