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Flera hundra förändringsledare
som visar att fotboll ger styrka
Sedan år 2013 samarbetar Pro4u med organisationen Futebol dá força, FDF, som på
svenska betyder ”fotboll ger styrka.” FDF och det stöd vi sedan tio år ger Cancer-
fonden utgör kärnan i vårt engagemang för CSR, Corporate Social Responsibility.
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Cecilia Andrén Nyström grundade Futebol dá
forca då hon bara var 20 år gammal. Hon start-
ade sitt projekt i Mocambique och idag finns FDF

över hela Mocambique med 200 ideella ledare och
drygt 4 600 fotbollstjejer i 31 distrikt i nio provinser.
Pro4u stödjer provinsen Nampula. Ett lag från Nampula
har haft fina framgångar och missade årets nationella
final med liten marginal. Sedan starten har FDF utveck-
lats snabbt och finns idag även i Zambia, Finland med
Åland samt Sverige. Totalt har FDF 400 ledare och
6 000 fotbollstjejer.

FDF:s vision är att med fotbollen som verktyg
förändra attityder, strukturer och normer som idag hin-
drar tjejer från att förverkliga sig själva och sin fulla
potential. Unga ideella ledare utbildas som fotbolls-
tränare men även i sex- och samlevnad, värdebaserat
ledarskap och mänskliga rättigheter. De unga ledarna
blir förändringsledare i sina närområden.

Den snabba utvecklingen för FDF gör att Cecilia
ställs inför nya utmaningar. ”2015 har varit ett år då vi
sett över våra rutiner och arbetat mycket med att för-
ändra vår egen organisation. Vi har vuxit så oerhört fort
och vill hitta formerna för att fortsätta växa utan att
kostnaderna ökar nämnvärt. Nu är det ett team på ett
20-tal personer som har det operativa ansvaret medan
jag kan arbeta mer framtidsinriktat. På det här sättet
blir vi mer flexibla, hittar lösningar snabbare och blir
mer effektiva som förändringsledare,” säger Cecilia.

Pro4u kommer att stödja Futebol dá força även
under 2016. Stödet innefattar även insamling av fot-
bollsskor samt bidrag med nätverkskontakter som

breddar FDF:s samarbete inom näringsliv och fotbolls-
världen.

”Pro4u har under året hjälpt oss in i nya forum
och det är oerhört värdefullt. Vi har exempelvis fått
hjälp att komma in i Stadsdelsnämnden Fornhöjden och
vi har också börjat använda tjänsten Spelklar som ut-
vecklats av Folksam och Svenska Fotbollförbundet med
Pro4u som projektledare. Bland många glädjeämnen
under året vill jag nämna utvecklingen i Zambia samt i
Sverige och Finland med Åland. På Åland finns vi nu i
alla sexton kommuner och i Sverige i tio städer. De
satsningar vi gjort på workshops i Mocambique och
som riktar sig till publiken, och där 80 procent är män,
har varit en utmaning som också gett positiva resultat
då vi nått ut till 300 000 människor. Vi har breddat vårt
sätt att förändra med fotbollen som medel och den
utvecklingen ska fortsätta.”

Cecilia Andrén Nyström har vunnit
ett flertalpriser och utmärkelser för
sitt arbete; The Innovation In Action
One Wish Award 2015, Konungens
stipendium Kompassrosen 2014,
Företagarnas pris Ung Entreprenör
2014, Ten Outstanding Young
Persons Award 2012, Rotary Stock-
holms pris Årets Ungdomscoach 2012 & Svenska freds-
samt skiljedomsföreningens Börjes fredspris 2012. ■

Futebol dá força: www.futeboldaforca.com
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