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Fotbollens unga förändrings-
ledare utbildar företag

FDF startades 2012 av Cecilia Andrén Nyström och
organisationen har sedan dess vuxit till att ha
cirka 550 ledare som tränar och stärker 5 400

fotbollstjejer på 80 platser i Moçambique, Zambia,
Sverige och på Åland genom ut-
bildning i bl a ledarskap, sexuell
samt reproduktiv hälsa och
mänskliga rättigheter för ledarna
och spelarna men också för deras
föräldrar och publik. Varje vecka
genomförs även 330 workshops
på fotbollsplaner i Moçambique
och Zambia. Cecilias vision är
att fotboll för tjejer och fotbollstränare som föränd-
ringsledare kan bidra till en positiv social förändring för
unga flickor utanför fotbollsplanen.

Nationellt slutspel och Gothia Cup
Under 2016 har FDF ställts inför stora utmaningar i
Moçambique på grund av det pågående inbördeskriget.
Slutspelet i den nationella fotbollsligan har flyttats fram
till våren 2017. Ett lag från provinsen Nampula som
Pro4u stöttar vann slutspelet i norra Moçambique och
har därmed gått vidare till nationellt slutspel. Somma-
ren 2016 deltog de två nationellt vinnande lagen från
Moçambique och Zambia i Gothia Cup som är världens
största ungdomsturnering med 30 000 deltagare.
Pro4u:s ekonomiska stöd möjliggjorde att de båda
nationellt vinnande lagen fick uppleva Gothia Cup.

Vid hemkomsten togs laget från Moçambique
emot av ministrar ur regeringen och även i Sverige har
FDF fått mycket publicitet under 2016. Cecilia och ett
par fotbollstjejer från lagen i Gothia Cup medverkade i
SVT Barnkanalen och det har varit ett flertal reportage
även i regionala radiokanaler och tidningar.

Pro4u:s kvinnliga förändringsledare
är mentorer för FDF:s ledare
Pro4u:s samarbete med FDF har successivt fördjupats
och breddats under åren. Pro4u:s kvinnliga förändrings-
ledare engagerar sig på fritiden som mentorer och
coacher för FDF:s unga fotbollstränare med målet att
stödja och utveckla deras ledaregenskaper. Tillsammans
knyts också många nya kontakter när FDF blir en inte-
grerad del av Pro4u:s nätverk. FDF har bl a deltagit i
förändringsprojektet Lyftet tillsammans med Pro4u hos
Telge Bostäder i Södertälje. Pro4u:s breda kontaktyta
mot företag och offentlig sektor skapar möjligheter för
FDF att etablera nya samarbeten och nå ut till fler
intresserade fotbollstjejer. Pro4u samlar även in
begagnade fotbollsskor till FDF:s tjejer i Södertälje och
Nampula.

Sedan 2014 bedrivs FDF for Business som är
en affärsverksamhet där företag blir en del av FDF:s
förändringsarbete när FDF for Business hjälper företag
att arbeta med jämställdhet och mångfald genom
föreläsningar, utbildningar och konsultuppdrag i värde-
baserat ledarskap.  •

Futebol dá força
• Organisationen bildades i Moçambique 2012 av den svenska
   entreprenören Cecilia Andrén Nyström.
• Är portugisiska och betyder ”Fotbollen ger styrka.”
• Syftar till att stärka tjejers rättigheter och möjligheter med
   fotbollen som verktyg.
• Finns idag i Moçambique, Zambia, Finland och Sverige.
• I Sverige har FDF 165 ledare och mer än 1 000 fotbollstjejer
   i 21 kommuner.
• Mer information finns på hemsidan:
   http://www.futeboldaforca.com

Pro4u arbetar långsiktigt med CSR, Corporate Social Responsibility. År 2013
inledde Pro4u ett nära samarbete med organisationen Futebol dá força (FDF)
där Pro4u valde att stödja provinsen Nampula i Moçambique.

Under Gothia Cups invigning inför närmare 50 000 åskådare
dansade och uppträdde Moçambiques och Zambias tjejer på
scenen tillsammans med sångerskan Sara ”SaRaHa” Larsson.
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Organisationen GEN-PEP har instiftat
ett pris, Årets Peppare.
Kronprinsessparet är initiativtagare till
GEN-PEP som tillsammans med aktörer
från hela samhället vill driva ett ambi-
tiöst och långsiktigt folkhälsoarbete
med barn och unga i fokus.

Ett mål är bland annat att få ungdomar att röra
sig minst 60 minuter per dag. GEN-PEP är en
icke vinstdrivande organisation. För att hitta

Årets Peppare har nomineringar samlats in från
svenska folket under hösten 2016.

En juryn bestående av H.K.H Prins Daniel,
Carolina Klüft, Alexander Hermansson, Britta Thedin
Jacobsson, Lina Axelsson Kihlblom, Aron Andersson
och Stephan Wilson utsåg sedan de tre finalisterna
Tomas Andersson, Futebol dá força och Pokémon Go.

På Idrottsgalan den 16 januari 2017 delades
priset ut till vinnaren organisationen Futebol da
Forca och grundaren av organisationen FDF, Cecilia
Andrén Nyström tog emot priset Årets Peppare av
H.K.H Prins Daniel.

Motiveringingen löd:

Med engagemang, kunskap och stort
hjärta peppar och inspirerar de över
tusen unga tjejer runt om i Sverige.
De skapar utrymme och möjligheter för
tjejer att hitta sin rörelseglädje och
därigenom stärka sin fysiska och
psykiska hälsa.

Stort grattis
Futebol dá força till priset
Årets Peppare på Idrottsgalan

På Idrottsgalan den 16 januari 2017 i Globen till-
delades Futebol dá Força Årets Peppare 2017 för sitt
långsiktiga och hängivna arbete med barn och ungas
hälsa.

Var god vänd och läs mer om Futebol dá Força
och samarbetet med Pro4u.
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GEN-PEP juryn med vinnaren Årets Peppare organisationen
Futebol dá força och grundaren Cecilia Andrén Nyström.

Från vänster: Britta Thedin Jacobsson, doktor i idrotts-
vetenskap med inriktning folkhälsa och fysisk aktivitet;
Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef Haninge kommun
och ledamot av 2015 års Skolkommission; Alexander
Hermansson, barnprogramledare, underhållare och tv-profil;
Stephan Wilson, producent, programledare, barn- och
sportprofil; Cecilia Andrén Nyström, organisationen FDF;
H.K.H Prins Daniel; Carolina Klüft, GEN-PEP och f.d.
elitidrottare. Ej med i bild: Aron Andersson, äventyrare,
föreläsare och inspiratör.

Fotot taget på Idrottsgalan den 16 januari 2017
av GEN-PEP.


