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Marta skriver under mot hungern
Världens främsta kvinnliga fotbollsspelare går med i kampanjen
1billionhungry
Marta Vieira da Silva, brasilianskt fotbollsproffs och världens högst rankade
kvinnliga fotbollsspelare, har skrivit under namninsamlingen och blåst i den
gula visselpipan för att protestera mot att omkring en miljard människor lider
av hunger i världen.
1,6 miljoner människor har redan skrivit under uppropet 1billionhungry som
uppmanar världens ledare att göra kampen mot hungern till sin högsta
prioritet. Ju fler som skriver under, desto större politisk påverkan.
Det var under en cermoni i Stockholm i förra veckan där Marta utnämndes till
UNDP:s goodwill-ambassadör som hon också skrev under namninsamlingen
för att visa sitt stöd för världens hungrande. Som förespråkare för UNDP
kommer Marta arbeta med milleniemålen, med särskilt fokus på kvinnors
situation.
Jag har inte alltid haft det lätt, sade Marta. ”Min familj var fattig och jag vet
hur hårt många måste kämpa i den här världen. Extra hårt om man dessutom
är kvinna.”
Marta växte upp som ett av fyra syskon med en ensamstående mamma i en
fattig stadsdel i Dios Riachos, en stad i den brasilianska delstaten Alagoas. I
sitt hemland är Marta idag inte bara känd för sin karriär som världsberömd
fotbollsspelare utan också för sitt starka engagemang i sin hemstad, dit hon
skänkt pengar och idrottsmaterial.
"Jag glömmer inte mitt ursprung. Jag har fått en chans i livet och kan inte
sluta tänka på alla de människor som aldrig fått denna möjlighet. Vi måste
alla hjälpas åt för att besegra fattigdomen”, sade Marta.

Blomstrande fotbollskarriär
Det var i Sverige som Martas karriär tog fart. Under sin karriär i svenska
fotbollsklubben Umeå IK mellan 2004 och 2008 gjorde hon otroliga 111 mål
på 103 matcher och blev utsedd till ligans bästa forward 2004, 2005, 2006
och 2008.
Marta har också vunnit FIFA Women's World Player of the Year fyra år i rad,
från 2006 till 2009. Hennes lysande fotbollsteknik har jämförts med Pelés,
något som har gett henne smeknamnet "Pelé med kjol".
För närvarande spelar Marta med den nordamerikanska fotbollsklubben FC
Gold Pride och har hjälpt klubben att vinna mästerskapstiteln.
År 2007 blev hon inbjuden av Ronaldo och Zidane att spela en Match mot
fattigdomen i Fez i Marocko. Efter ett godkännande från FIFA blev hon den
första kvinnan någonsin att spela i en internationell fotbollsmatch för herrar.
Matchdag mot hungern
1billionhungry-kampanjen, en protest mot att omkring en miljard människor i
världen lider av hunger, samarbetar med the Association of European
Professional Football Leagues (EPFL) i kampen mot hungern. I en video från
EPFL ger flera europeiska fotbollsstjärnor uttryck för sin ilska mot hungern i
världen och uppmanar sina fans att skriva under namninsamlingen. EPFL
kommer också att uppmärksamma kampanjen genom en Matchdag mot
hungern, vilken äger rum mellan 22-24 oktober i år.
Läs mer:
Match day against Hunger
Mer om Marta som UNDP Goodwill-ambassadör
Skriv under mot hungern!
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