
Å
ret är 1973, platsen en dammig fot-
bollsarena i Tunisiens huvudstad 
Tunis. Chokri el Waer är 7 år. Ner-
vös. Det är intagningsprov till juni-
orlaget. Chokri blir ombedd att leka 

lite med bollen och sätter igång. Han får en gil-
lande blick från tränaren. 

– Det var så allt började, att min tränare såg 
någonting lovande i mig, säger Chokri  och 
lutar sig tillbaka i so!an.

Den där nervösa 7-åringen känns långt bor-
ta här i den stora villan, bland fläckfria ytor, 
kristallglas och gedigna gardintofsar. Chokri 
har inte spelat professionellt på flera år, men 
är än idag en av Tunisiens mest kända fotbolls-
profiler. 
!"# $%&'() *+$ känd som målvakt för Tunis 
största lag Espérance Sportive de Tunis, spe-
lade "orton år i landslaget och kammade hem 
ett trettiotal titlar under sin karriär. Hans före 
detta karriär. Nu har han en ny – som politi-
ker.

– Jag är nationalist i hjärtat och jag vill hjäl-
pa mitt land, det är därför jag har valt att bli 

politiker, säger han.
Chokri är numera engagerad i det nybildade 

partiet UPL, ett av över hundra politiska par-
tier som presenterade sig till det val som hölls 
tidigare i höstas, drygt ett halvår efter Tuni-
siens revolution. Revolutionen nådde sitt kli-
max den 14 januari 2011, då vändpunkten kom. 
Efter 23 års diktatur lämnade dåvarande pre-
sident Ben Ali till slut sin post och flydde till 
Saudiarabien där han lär befinna sig än idag. 

Under året som gått har tunisierna tagit för-
sta steget mot demokrati genom att rösta fram 
en så kallad konstituerande församling, som i 
år har uppdraget att skriva landets nya kon-
stitution.

,!&-'+ -"#(+()'"() för sitt parti i oktober-
valet men kom inte in – något som dock inte 
kommer att hindra honom att fortsätta inom 
politiken, där kändisskapet från sportvärlden 
är värdefullt.

– Som fotbollsspelare har jag mycket att 
bidra med. Jag är ett känt ansikte, och jag upp-
lever att jag har förtroende hos många män-
niskor som inte tror på politiken i vanliga fall, 
säger han.

Men karriärsbytet har inte varit helt enkelt 
för fotbollsstjärnan. Chokris parti UPL, som 
finansieras av den förmögne a!ärsmannen 
Slim Riahi, har under höstens kampanj kri-
tiserats för att köpa röster bland folk i Tunis 
fattiga förorter. Också Chokri har blivit ifrå-
gasatt.

– Vissa menar att fotbollsspelare inte har 

Har fotboll och politik någonting gemensamt? Ja, 
det tycker åtminstone Chokri el Waer, före detta 
fotbollsmålvakt i Tunisiens landslag och nu politiskt 
aktiv i ett nybildat parti. Ett år har gått sedan Tunisien 
som första land i ”den arabiska våren” störtade sin 
diktator, och nu väntar ett stort jobb: en demokrati ska 
byggas upp. Alla vill vara med – också fotbollsspelarna.
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Chokri el Waer
#$%&': 45 år

()': Tunis, Tunisien

*+,-$.: Fru, två barn och två hundar

/+''-0': Juniorspelare i Espérance Spor-
tive de Tunis (EST) sedan sju års ålder. Senior-
lagsspelare från 15 års ålder. Landslagsmål-
vakt 1989 – 2002. Utsedd till bästa målvakt i 
VM 1998.

+/12&$$ 3),: Politiskt aktiv för partiet 
UPL (Union Patriotique Libre) 

Egenskaper som en 
tränare bör ha enligt 
Chokri el Waer:

  Ansvarstagande och sträng. 

 Någon som lär de unga disciplin, ärlighet 
och respekt, i alla lägen.

någonting att göra i politiken, men jag håller 
inte med. Sportens själ och de rena principer 
som fotbollen står för kan göra gott även på 
andra områden, säger han och återkommer till 
sjuåringen på Tunis dammiga gator. Där lärde 
han sig grunderna, tack vare sin allra första trä-
nare Mohamed Torkhani.

– !"# ."' *&/ )# 0"00" och visade mig att 
fotboll inte bara handlar om fotboll – för att gå 
framåt måste du äta och sova rätt. Respektera 
dig själv och din motståndare.

Exakt hur Chokri vill föra över sina princi-
per till praktisk politik har han inte helt klart 
för sig än, men tror att det med tiden kommer 
att falla på plats. 

– Mitt land är så nytt, och extremt fattigt på 
vissa håll. Men potentialen finns där. Min trä-
nare såg mig röra bollen och visste att jag kun-
de bli något. På samma sätt ser jag möjligheter 
i Tunisien. 

”Sportens själ och de 
rena principer som 
fotbollen står för 
kan göra gott även på 
andra områden”
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