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neenkamer ineenwoonbarak inAlKhor, vlak-
bijDoha, verdringen twaalf Indiërs eneenSri
Lankees zich rondeendelegatie vande interna-
tionalebouwvakbondBWI.Onderhenzijn twee
BelgenvanACV: secretaris StevenDeHeynen
deleguéPatrickLauwers.Het is eendrukke
bedoening, dekamer isniet veel groterdan 12
vierkantemeter.DeSri Lankeesneemthet
woord: “Ikwil naarhuis. Ikmisdemerenende
tempels”, zegtGinesh (35).
AllepersoonlijkebezittingenvanGinesh lig-

genonder eendunmatrasje in zijn stapelbed.De
kamerdeelt hijmet zevenanderen.Net als zijn
vader enzijn vierbroers voorhem, vertrokhij
twee jaar geledenuit Sri LankaomindeGolf-
statenwerk te zoeken.Hij spaarde zelf de400
eurobijeenvoor zijn vluchtnaarDoha.Nuwerkt
hij er 60uurperweekals elektricien indebouw
vanhotels enaccommodatie, onderandere voor
dewereldbeker voetbal in2022.

Middeleeuws systeem
DeHeynenLauwerskennende slechteomstan-
dighedenvanvorigemissiesmetBWI inQatar.
“Mijn eerstebezoek in2013wasecht indrukwek-
kend.Deomstandighedenwaardearbeiders in
levenzijn verschrikkelijk”, zegtDeHeyn, die
secretaris is voordebouwcentrale vanACV in
LeuvenenBrussel. “Het is ongelooflijkomtezien
hoeweinig er veranderd is. Ze levennog steeds in
eenmensonwaardige situatie.Maardeoverheid
endewerkgevers zwichtenbeetjebij beetje voor
de internationaledruk.”
“Bijnaalle inDohaarbeiders zijnZuid-Azia-

ten.Hetweinigegelddat ze verdienen, sturenze
naarhun familie”, verteltDeHeyn.Vande 1,8
miljoenbuitenlandersdiedemetropooluit de
grondstampen inhetmiddenvandewoestijn,
levenvelen inomstandighedendiedoorAmnes-
ty International beschrevenwordenalsmoderne
slavernij.Hetmiddeleeuwsekafala-systeem
maakthet voorarbeidersonmogelijk omzonder
toestemmingvanhunwerkgeverhet land te ver-
latenof van job te veranderen.
VlakvoorDeHeynseerstebezoekverscheen

een rapport vanTheGuardian,waaruit bleekdat
er elkedag tweewerknemers stiervenbij de
bouwvandeWK-infrastructuur. “HetBWIheeft
toenbeloofdomdearbeiders tebezoekenenhun
situatie op te volgen”, zegtDeHeyn.
DeQatareseoverheidbeloofdeverbetering.

EndeACV’ers zienweldat er langzaamaanwat
van inhuis gekomen is. “Dewerknemers inde
stadionskrijgenveiligheidslessenenhebbenhun
helm, vestje enwerkschoenen.Datwasdevoor-
bije jarenniet altijdhet geval”, zegtDeHeyn.Na
jarenlanguitstel ondertekendedeemir vanQatar
vorigeweekeenwetdiebelooft omhetkafala-
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ACV’ers zetten Golfstaat Qatar onder druk om arbeidsomstandigheden immigranten te verbeteren

Honderdduizenden
Zuid-Aziatische
arbeiders in Qatar,
waarvan er velen werken
aan de infrastructuur
voor het WK voetbal
van 2022, zitten vast in
een systeem dat lijkt op
slavernij. ACV’ers Steven
De Heyn en Patrick
Lauwers gaan na of
de overheid haar belofte
nakomt om de
arbeidsomstandigheden
te verbeteren.
KASPER GOETHALS

Slavernij inhetWK-stadion

systeemgrondig tehervormen.
Demeestekampen inQatarwordenperma-

nentbewaakt enzijnbijnaaltijd verboden toe-
gangvoorwesterlingen. In eenkampvanMid-
mac, eenpartner vanhetBelgischebedrijf
Sixconstruct (Besix) bij debouwvanhetKhalifa
WK-stadion, komenLauwers enDeHeynniet
binnen.Lauwers, die zelf syndicaal delegué isbij
Besix inBelgië, zegt dathij oprecht gelooft dat
Besixbij debetere leerlingenvandeklas is. “Deze
kampenzijn inweinig te vergelijkenmetdekam-
pen inAlKhor.Alswedekampenbezoeken let-
tenwevooral ophygiëne, het aantalmensenper
kamer, dekeukens enwc’s.”
Bij de Indiase arbeidersdiehet kampuitlopen,

klinkt een redelijkpositief verhaal. “Wekrijgen
1.000QARpermaand (250euro) enhet eten is
gratis.” Ze slapenmet vier opéénkamer,wat in
vergelijkingmet anderekampen, zoalsdat van
Ginesh, luxe is.

Corruptieschandalen
Alsdegroeparbeidersonderdrukvanbewakers
terugnaarbinnengaat, komteenandereman
zijn verhaal doen.Hij beweert datdeanderen
eenpositief verhaal ophangenomdat zebang
zijnomhun job te verliezen. “Ze liegen,het loon
isniet zohoogals ze zeggen.Het isniet 250,
maar200europermaandendaargaatnogeen
bedragaf voor eten. Zehebbenwel gelijk als ze
zeggendathet veilig engoedwerk is.Alleen is
het loon te laagenkomthet vaak te laat.”
Het SupremeCommittee voorhetWKin

2O22,waaktoverdearbeidsomstandigheden in
de stadions enbouwtnieuwe infrastructuurvoor
dewerknemers.Het imagovanQatarkanwel
eenduwtje inde ruggebruiken,nubij de corrup-
tieschandalen ronddeFIFAookdebenoeming
vanQatar als gastland invraagwordt gesteld.De
projectendieniet zo eenvoudigaanhetwereld-
kampioenschapkunnenwordengelinkt, krijgen
minderaandacht endat gaat tenkoste vanarbei-
ders alsGinesh, zegtAmbetYuson, secretaris-
generaal vanBWI.
“ACVzal er volgend jaaropnieuwzijnomte

controlerenof er vandebeloftes iets inhuis is
gekomen”, zegtDeHeyn.Lauwers beaamt:
“Doordatweblijven terugkomen, kunnenwede
situatie opvolgen en zienwewaar vooruitgang
is geboekt enwaar niets verbeterd is.”

Het is voor veel arbeiders
onmogelijk omzonder
toestemming vanhun

werkgever het land te verlaten
of van job te veranderen

Eerste vrije arbeidsorganisatie
in Qatar opgericht

De internationale bouwvak-
bond BWI met aCV’ers steven
De heyn en patrick lauwers
werkte deze week mee aan
de opstart en erkenning van
een Filipijnse arbeidersorgani-
satie. het is de eerste vrije
werknemersorganisatie in
Qatar. officieel is het geen
vakbond, want die zijn verbo-
den voor niet-Qatarezen.
Daarom probeert de BWI de
arbeiders te verenigen in een
‘ken-uw-rechten’-organisatie
die officieel veiligheidstrainin-
gen aanbiedt aan bedrijven

actief in Qatar. “het is goed
dat ze zich kunnen organise-
ren”, zegt De heyn, “samen
staan ze sterker in hun schoe-
nen.”
De Filipijnse tak van de bewe-
ging organiseert zich openlijk
en wordt officieel erkend
door haar ambassade in
Qatar. soortgelijke initiatieven
van de Indiërs en Nepalezen,
de twee grootste bevolkings-
groepen in Qatar, worden
meer ondergronds opgericht
en ondersteund door BWI.
(KG)

► Zuid-Aziatische arbeiders in Qatar. Een rapport van The Guardian stelt dat elke dag twee van hen sterven bij de bouw van de WK-infrastructuur. © Kasper Goethals

► De arbeiders leven samen in barakken, de ene al onhygiënischer dan de andere.
Ze verdienen nauwelijks meer dan 200 euro per maand. © Kasper Goethals


