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Respect van mensen- en arbeidsrechten over de hele wereld, 
ook bij grote voetbalevenementen!  

 
Naar aanleiding van de voetbalwedstrijd België-Nederland van vanavond organiseren de 
Koninklijke Nederlandse en Belgische Voetbalbond deze middag een conferentie om te 
praten over de rol van beide voetbalbonden en andere belanghebbenden met betrekking 
tot mensen- en arbeidsrechten bij grote voetbalevenementen over de hele wereld zoals 
het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar. 
 
ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) zal deelnemen aan deze conferentie om haar 
standpunten en ervaringen m.b.t. de barre levens- en arbeidsomstandigheden van 
bouwvakkers (migranten) in Qatar te delen. 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. 

De fundamentele mensenrechten van (migrant-)werknemers, veiligheid en welzijn dienen ten allen 
tijde gerespecteerd te worden, zowel voor en tijdens evenementen zoals het WK voetbal in Qatar, als 
erna” zegt Pierre Cuppens, algemeen secretaris van ACVBIE. 

De FIFA moet haar invloed gebruiken om ervoor te zorgen dat er een wettelijk erkend en beschermd 
centrum voor arbeidsmigranten wordt opgericht. Als deze mensen ten volle willen kunnen profiteren 
van de arbeidshervormingen in Qatar, moeten ze op de hoogte zijn van hun rechten. Het centrum zou 
deel uitmaken van de nalatenschap van het WK 2022.  
 
“Er is nog veel werk aan de winkel, want in Mexico en de VS, de organisatoren van het WK voetbal in 
2026, werden fundamentele IAO-conventies nog altijd niet geratificeerd. Wij vragen dan ook met 
aandrang dat de FIFA, die als motor van verandering kan fungeren, sociale clausules opneemt in de 
toewijzing van het WK” benadrukt ACVBIE-voorzitter Patrick Vandenberghe. 
 
Voor meer informatie: 
 

• Patrick Vandenberghe, voorzitter ACVBIE, 0477/54.39.08 (NL) 
• Pierre Cuppens, algemeen secretaris ACVBIE, 0477/54.39.38 (FR) 


