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Luister nu
De Klimaatkwestie, 
de groene podcast 

van Trouw
Te vinden op 

trouw.nl/klimaatkwestie

Matthijs van Dam
redactie sport

‘Traumatisch’, vindt William zijn 
leven in Qatar. De Oegandese 
schoonmaker werkt 84 uur per 
week, bijna het dubbele van de wet-
telijk toegestane arbeidstijd. Daar-
voor krijgt hij maandelijks 374 
euro, minder dan de helft van wat 
hij gezien zijn uurloon zou moeten 
krijgen. Bij ziekte moet hij door-
werken, alleen bij ziekenhuisbe-
zoek is verlof mogelijk.

Al een jaar weigert zijn baas zijn 
verlopen identiteitskaart te verlen-
gen. Zou William bij de autoriteiten 
klagen over zijn situatie, dan komt 
dat aan het licht, met deportatie tot 
gevolg. Dat moet hij voorkomen: hij 
moet in Oeganda familie voeden.

In de jaren voor het WK voetbal 
van afgelopen winter waren derge-
lijke verhalen regelmatig te lezen. 
Qatar kreeg zware kritiek op de uit-
buiting van gastarbeiders uit straat-
arme landen, die onder meer de 
WK-stadions bouwden. Het verhaal 
van William speelt echter nu; uit-
buiting vindt na het WK onvermin-
derd plaats. Dat blijkt uit gesprek-
ken die Trouw voerde met dertien 
gastarbeiders. Allen konden daar-
voor schriftelijk bewijs overleggen.

Ook vier mensenrechtenorgani-
saties waarmee de krant sprak zien 
de situatie van gastarbeiders na het 
WK verslechteren. Uit de ervarin-
gen van de arbeiders blijkt dat toe-
gezegde hervormingen rond eerlij-
ke uitbetaling, een minimumloon, 
werkweken van maximaal 48 uur, 
vrije dagen, veilige woonomstan-
digheden, verbod op paspoortcon-
fi scatie en mogelijkheid tot baan-
wisseling niet worden nageleefd. 
Ook worden gastarbeiders bedreigd 
met salariskorting of ontslag als zij 
hun situatie aankaarten.

Qatar en de Fifa stelden voor het 
toernooi dat werk- en leefomstan-
digheden van gastarbeiders waren 
verbeterd door die hervormingen, 
hoewel de zorgen over naleving ble-
ven. Beide typeerden het toernooi 
als ‘katalysator voor verandering’.

Fifa-voorzitter Gianni Infantino 
noemde de hervormingen ‘blijvend’ 
en vond dit WK ‘het beste ooit’. 
Gastarbeiders zeggen juist dat zij 
hun situatie na het WK als slechter 
ervaren.

De toegang tot hulp voor gastar-

beiders is na het WK ingeperkt. 
Trouw berichtte in maart al dat het 
twee grote vakbondsfederaties 48 
uur na de fi nale verboden werd nog 
langer gastarbeiders te helpen. Nu 
zijn ook  twee platforms van het 
Qatarese ministerie van arbeid uit 
de lucht gehaald, waar gastarbeiders 
misstanden konden melden.

William zocht contact met de 
Internationale Arbeidsorganisatie 
(Ilo). Die VN-waakhond is omstre-
den omdat de Qatarese autoriteiten 
zijn onderzoeken fi nancieren, maar 
het is ook de enige overgebleven or-
ganisatie met gewicht die gastarbei-
ders kan helpen. Na het WK kreeg 
Ilo veel hulpvragen, William wacht 
al maanden op hulp. Max Tuñón, 
Ilo-hoofd in Qatar, zegt tegen 
Trouw dat er dagelijks nieuwe za-
ken binnenkomen.

Het Nederlandse ministerie van 
buitenlandse zaken laat weten dat 
het verbetering van de situatie ziet, 
op basis van ‘recente cijfers en rap-
porten’ van de Ilo. Maar die dateren 

van een maand voor het WK. Het 
ministerie houdt zorgen over de na-
leving van wetten, bijvoorbeeld 
rond salarisuitbetaling en de moge-
lijkheid van baan te wisselen.

Sportminister Conny Helder 
(VWS), die kritiek kreeg op haar be-
zoek aan het WK, maar daar volgens 
haar woordvoerder ‘aandrong op 
implementatie en handhaving van 
hervormingen’, kon niet reageren 
op de bevindingen. Het WK behoort 
niet meer tot haar beleidsterrein.

De volledige naam van William is 
bekend bij de hoofdredactie.
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Ruim 80 uur werken, ook bij ziekte

Arbeiders in 
Qatar na WK 
niet beter af
Sancties • Het WK voetbal zou de 
behandeling van gastarbeiders in Qatar 
verbeteren. Zes maanden na a� oop 
worden zij nog altijd uitgebuit.
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Nederland heeft 
te veel banen, niet 
te weinig mensen
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