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Schriftelijke vragen: Mensenrechten buitenspel bij het WK mannenvoetbal in Qatar
Indieners: Hera Butt (GroenLinks), Judith Klokkenburg-Reedeker (ChristenUnie/SGP)

Datum: 11 oktober 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vanaf 20 november 2022 wordt in Qatar het WK mannenvoetbal gespeeld. Ook in Den Haag heeft het
mannenvoetbal, en natuurlijk het Nederlands mannenelftal, veel enthousiaste fans die hier
reikhalzend naar uitkijken. Echter is er ook veel kritiek op de organisatie van het WK in Qatar, met
name vanuit een mensenrechtenstandpunt. Zo stelden mensenrechtenorganisaties als Human Rights
Watch en Amnesty International al dat er minstens 6500 arbeidsmigranten zijn omgekomen tijdens
de bouw van de verschillende stadions die tijdens het WK gebruikt worden. Daarnaast klinkt er ook
vanuit klimaatoogpunt kritiek: de grote stadions worden allemaal gekoeld met airconditioning en dit
in tijden van een globale energiecrisis. Mede hierom hebben verschillende steden, waaronder Parijs,
besloten om schermen voor het tonen van WK-wedstrijden in de publieke ruimte niet toe te staan.
(Zie ook: Qatar 2022: Paris joins big screen boycott of World Cup over human rights claims – Sky
News, en Parijs weigert WK Qatar op grote schermen uit te zenden – RTL Nieuws).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Hera Butt (GroenLinks) en
Judith Klokkenburg-Reedeker (ChristenUnie/SGP) de volgende vragen:

1.

Is het college bekend met de berichtgeving die genoemd wordt? Zo ja, is het college het met
GroenLinks en de ChristenUnie/SGP eens dat de situatie in Qatar met betrekking tot de
mensenrechtenschendingen omtrent de bouw van stadions voor het WK, moreel en ethisch
verwerpelijk is?

2.

Is het college voorts met genoemde partijen van mening dat Den Haag als Internationale stad
van Vrede en Recht niet direct dan wel indirect moet willen bijdragen aan een evenement dat
gepaard gaat met grove mensenrechtenschendingen?

3.

Heeft het college weet van plannen om ook in Den Haag in de publieke ruimte schermen voor
het tonen van WK-wedstrijden te realiseren? Zo ja, wat is dan de rol van de gemeente bij zulke
evenementen? Zo nee, op welke termijn zijn organisatoren verplicht om zulke plannen bij de
gemeente te melden?

4.

Zijn er andere evenementen in voorbereiding rondom het WK in Qatar waar de gemeente bij
betrokken is?

5.

Ziet het college mogelijkheden om dit jaar niet mee te werken aan het organiseren van
evenementen in de openbare ruimte waarbij de WK-wedstrijden op grote schermen en
dergelijke getoond worden? Zo ja, wat zijn die mogelijkheden? Zo nee, waarom niet?

6.

Is het college bereid om samen met mensenrechtenorganisaties in onze stad rondom het WK
in Qatar initiatieven te ontplooien gericht op de mensenrechtensituatie in Qatar, dan wel om
initiatieven van mensenrechtenorganisaties rondom het WK in Qatar ruimhartig de ruimte te
bieden?

En gaat over tot de orde van de dag.

Hera Butt

Judith Klokkenburg-Reedeker
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