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Kunnen we zonder schuldgevoel feestvieren tijdens  
het WK in Qatar met meer dan 6.500 doden op het geweten? 

Tijdens de bouw van de zeven stadions en de infrastructuur voor het WK voetbal 2022 in 
Qatar kwamen minstens 6.500 arbeiders om het leven. Dit hallucinante cijfer, dat onlangs 
door de krant The Guardian werd onthuld, werd al snel door vele internationale media 
overgenomen, wat in de hele wereld tot heftige reacties leidde. 

ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) klaagt al heel wat jaren de barre levens- en 
arbeidsomstandigheden van bouwvakkers (migranten) in Qatar aan. ACVBIE, dat Qatar in 
oktober 2013 voor het eerst bezocht, stelde toen al de menselijke tragedies die er 
plaatsvonden vast en alarmeerde de lokale autoriteiten en enkele bouwbedrijven die daar op 
de werven actief waren. 

"Hoewel er intussen enkele verbeteringen zoals de afschaffing van het Kafala-slavernijsysteem 
en de invoering van een minimumloon zijn doorgevoerd, is er nog veel werk aan de winkel op 
het gebied van mensenrechten, veiligheid en welzijn", zegt Pierre Cuppens, algemeen 
secretaris van ACVBIE. 

"ACVBIE wil druk uitoefenen op de KBVB, de FIFA en de Qatarese autoriteiten om concrete en 
structurele maatregelen te nemen om de levens- en arbeidsomstandigheden van de 
werknemers te verbeteren en de weg vrij te maken voor verdere belangrijke hervormingen in 
de hele Golfregio," vertelt ACVBIE-voorzitter Patrick Vandenberghe. "We willen er ook voor 
zorgen dat de nieuwe regels worden nageleefd en ook na het WK worden gehandhaafd." 

ACVBIE en de Algemene Centrale-ABVV gaan op maandag 7 juni om 15.30 uur langs op het 
hoofdkantoor van de KBVB in Brussel om hun standpunt en eisen m.b.t. het dossier Qatar 
kenbaar te maken. 

ACVBIE blijft, samen met de BWI (de internationale vakbond van bouwvakkers), de 
vakbondsstrijd dus voorzetten. 
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