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NSEKERA IS DE MACHTIGSTE VOETBALVROUW TER WERELD

Afrikaanse ‘prinses’
topvrouw FIFA

Lydia Nsekera applaudiseert op het FIFA-congres in het Hongaarse Hungexpo bij haar installatie. FOTO AFP

Voor het eerst in het 108-jarige bestaan van de wereldvoetbalbond FIFA is een vrouw lid van het bestuur. Lydia Nsekera van de Burundese voetbalbond
is sinds kort in functie bij de FIFA. ,,Ik hoop dat er na
mijn benoeming meer vrouwen bij voetbalorganisaties gaan werken.’’

ARNE DOORNEBAL

BUJUMBURA • Ze parkeert haar
Mercedes in het lange gras voor het
kantoor van de Burundese voetbalbond, omdat de ofﬁciële parkeerplaats vol is. Lydia Nsekera mag dan
de machtigste voetbalvrouw ter wereld zijn, maar ze heeft geen chauffeur en zelfs geen toegewezen parkeerplaats voor kantoor. Ze is lang,
simpel gekleed in spijkerbroek en
bloes en verwelkomt ons hartelijk.
In het weekend is Burundi uitgeschakeld in de kwaliﬁcatieronde van
de Afrika Cup, door laagvlieger Zimbabwe. ,,Ach, Nederland verliest ook
wel eens,” zegt ze glimlachend. ,,Je
kan nog zo’n goed team hebben
maar toch ten onder gaan. We hebben thuis gewonnen van Zimbabwe
maar werden in de return uitgeschakeld.”
Burundi noemt zich graag het
hart van Afrika. Het land is iets kleiner dan België en ligt ingeklemd
tussen Tanzania en DR Congo. Bu-

‘Niet langer
zitten mannen
bij het voetbal
en vrouwen
in de keuken’

rundi is herstellend van een lange
burgeroorlog die tot 2005 duurde.
,,Bij ons thuis ging het altijd over
twee dingen: geschiedenis en voetbal. Mijn vader was voorzitter van
een voetbalclub. De liefde voor de
sport kwam dus vanzelf,” aldus de
45-jarige Nsekera. Ze groeide op in
de hoofdstad Bujumbura en studeerde economie. ,,Zelf heb ik nooit
gevoetbald,” vertelt ze. ,,Dat was in
die tijd een cultureel taboe. Vrouwen in Burundi zijn pas zelf gaan
voetballen in de jaren negentig.”
Ze keek wel veel naar voetbal. ,,Al
sinds het WK van 1982 ben ik groot
fan van die Mannschaft. Ik was toen
15 en ze haalden de ﬁnale, die ze
verloren van Italië. Op dit EK was
Duitsland voor mij een titelkandidaat.”

VOETBAL IN OORLOGSTIJD

De recente burgeroorlog begon in
1993 en duurde twaalf jaar. Hij
kostte het leven aan ongeveer
300.000 mensen. ,,Maar het voetbal
ging altijd door,” vertelt Nsekera.
,,Soms moest ik tijdens de burgeroorlog wedstrijden bezoeken op
plekken waar de strijd heel heftig
was, maar er gebeurde nooit iets. Iedereen hield van voetbal, zowel het
regeringsleger als de rebellen. De
huidige president van Burundi is
dol op voetbal, en ook hij was tijdens de oorlog een rebellenleider.”

Lydia was toen al werkzaam bij de
Burundese voetbalbond. ,,In 2004
moest er een nieuwe voorzitter van
de bond gekozen worden. Er was
ontzettende heibel over wie dat
moest worden. Toen ben ik gevraagd me kandidaat te stellen. Ik
nam het op tegen twee mannen en
tot mijn stomme verbazing kreeg ik
bijna alle stemmen.”
Inmiddels is ze aan haar functie
gewend, maar indertijd was het een
verrassing voor iedereen. ,,Het was
een goede les. Niet langer zitten
mannen bij het voetbal en vrouwen
in de keuken. Iedereen kan een
goede voetbalbestuurder zijn – ongeacht afkomst of geslacht.”
Op de vraag of ze de enige vrouw
is die in Afrika de scepter zwaait
over een voetbalbond reageert ze
ontkennend. ,,Nee hoor, niet alleen
in Afrika. In de hele wereld! Van de
209 nationale voetbalbonden we-

reldwijd wordt alleen deze in Burundi geleid door een vrouw. Ik
hoop dat er meer bij gaan komen.”

FIFA-BESTUURDER

Op 25 mei werd Lydia Nsekera als
eerste vrouw ooit benoemd als
FIFA-bestuurder. De Afrikaanse
schreef hiermee geschiedenis: nog
nooit in de 108 jaar dat de FIFA bestaat zat een vrouw in het bestuur.
Bij haar benoeming prees FIFA-president Sepp Blatter de Burundese.
Volgens Blatter is Nsekera ‘een prinses. Een lieve vrouw die ook hard
kan zijn als het moet.’ Nsekera werd
voor een jaar aangesteld, daarna
kan ze herkozen worden voor een
nieuwe termijn.
Bang voor discriminatie is ze niet.
,,In de groep van 209 voetbalbestuurders heb ik nooit gevoeld dat
er iemand een probleem met me
zou hebben. Dan zal dat in het beLydia Nsekera met
FIFA-baas
Sepp Blatter op het
vliegveld
van Bujumbura, de
hoofdstad
van Burundi.
FOTO REUTERS

‘Iedereen hield
van voetbal,
zowel het
regeringsleger
als de rebellen’
stuur van 24 mannen en ik ook wel
loslopen,” zegt ze laconiek.
Het FIFA-bestuur besluit onder
meer in welke landen wereldkampioenschappen plaatsvinden. In het
verleden kwam het bestuur enkele
keren in opspraak vanwege omkoopschandalen in de stemprocedure. ,,We werken aan meer transparantie,” zegt Nsekera daarover.

ROLMODEL

Vrijwel iedere Burundees kent ‘Madame Lydia’ en spreekt lovend over
haar. Ze vertolkt een voorbeeldfunctie in Burundi, één van de armste
landen ter wereld. Veel vrouwen
hier hebben te maken met
(seksueel) geweld. Daar tegenover
staat dat het bergachtige land de
laatste jaren ﬂinke stappen vooruit
maakt.
Nu de geweren zwijgen, ontwikkelt het land zich snel en de economie groeit met ruim vier procent dit
jaar. Nederland is één van de belangrijkste hulpgevers aan het land.
,,Laat ons nu eens een voorbeeld
zijn in de wereld,” zegt Nsekera. ,,We
zijn een klein land, en niet echt rijk.
Dit is een plek waar vrouwen niet
op hun juiste waarde geschat worden. En toch is dit het land waar op
een goede dag 45 mannen ervoor
kozen om een vrouw voorzitter van
de voetbalbond te laten worden.”

