Handikappidrottens
Handikappade idrottsmän får hjälp av Fifa och en norrman

Funktionshindrade vs icke funktionshindrade. Matchen slutade faktiskt bara 2-1 till de icke funktionshindrade.

I ett land med tiotusentals minskadade och där minst tre procent av
befolkningen har någon form av funktionshinder finns det goda utsikter för
handikappidrotten. Det tror Kristian Marki Norheim, en norsk sjukgymnast
som jobbar för att etablera Paralympiska federationen i Afghanistan.
Text och bild: Natasha Brieger

På ett stort dammigt fält mittemot
Ghazi stadion, tränar ett av Kabuls
tre fotbollslag för spelare med kryckor
och proteser. De flesta är enbenta eller
enarmade, vältränade män som har råkat
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ut för minolyckor eller skadats i kriget.
Andra har medfödda funktionshinder.
En lång, gänglig tonårspojke har
återhämtat sig från en hjärnblödning.
Målvakten har underbensprotes.

Laget utmanar ett lag med icke
funktionshindrade
spelare.
Blåvitt
mot rödvitt. Här och där en krycka
som kontrar och en ensam fot som
dribblar bollen. Matchen slutar 1-2 till
motståndarna.

Sponsras av Fifa

Fotbollslaget är sponsrat av det
Internationella fotbollsförbundet, Fifa
och ingår i en bredare satsning på handikappidrott. I mitten av maj arrangerar
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framtidsland ...

Spelarna med benprotes har en klar fördel jämfört med de som hoppar på kryckor.

Paralympiska federationen uttagningar
inför Paralympiska spelen i september.
Förhoppningen är att kunna skicka
två
afghanska
handikappidrottare
till Aten, varav minst en kvinna.
Tävlingsgrenarna blir med största
sannolikhet rullstolsracing och cykel.
– Det finns vissa givna begränsningar.
Det är till exempel svårt att hitta någon
som skulle kunna ställa upp i simning
eller hästhoppning. De resurserna finns
inte här, säger Marki Norheim.
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Det funktionshindrade lagets tränare har två ben, men saknar en arm.

Steget från att som sjukgymnast
behandla ”karriärister med stel
nacke” hemma i Norge till att arbeta
med handikappidrott i Afghanistan
är stort.
Utöver arbetet med att
organisera uttagningar och hitta
finansiering för de paralympiska

idrottarna arbetar han också med att
starta nya träningsmöjligheter för
idrottsintresserade med funktionshinder.
Nästa stora satsning blir judo för
blinda.
För mer information besök hemsidan
www.afghanparalympic.org
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