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CONDICIONS DE TREBALL A QATAR

A Qatar es farà el Mundial de futbol 2022 entre els mesos
de novembre i desembre - per primera vegada ala història
dels mundials de futbol a la tardor, degut a les especials
condicions climàtiques del país.
El mateix fet que s'escollís com a seu del mundial Qatar,
país governat per una monarquia absoluta a la qual no es
garanteixen els drets humans més bàsics ha envoltat de
polèmica l'esdeveniment, i ja des del començament hi van
haver acusacions de corrupció (sumades a les ja existents
amb l'assignació de Rússia per acollir el Mundial de 2018), a
les quals s'han de sumar altres consideracions de molts
grups que el defineixen
com un desastre humà i
mediambiental.
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En referència a això, ocupen un
lloc especial les denúncies sobre
les condicions dels treballadors
que construeixen les seus, tot i
l'escassa repercussió pública i la
falta d'investigacions al respecte.
Es considera, en general, que
són
vergonyoses:
els
treballadors, en la seva immensa
majoria
estrangers,
pateixen
abusos i són explotats , se'ls
retiren els passaports quan
arriben, no cobren els sous que
havien acordat i, per damunt de
tot, l'índex d'accidents laborals
és molt elevat.
En aquest sentit, l'ONG "Comitè
de Coordinació per als Emigrants
nepalesos" ha afirmat que més
de 400 nepalesos haurien mort
en la construcció dels estadis.
L'emir de Qatar, Tamin al Hamad
al-Thani admet errors anteriors i
promet reformes i millorar les
condicions laborals a Qatar.
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"No som un país ideal que no
cometi errors", ha admès l'emir
en una roda de premsa, si bé ha
assenyalat que han fet molts
passos
per
millorar
les
condicions,
sense
concretar
quins.
A

part d'això no es permet
treballar a les dones ni que
aquestes tinguin res a veure amb
el mundial de futbol. La tradició
qatarí (com a molts llocs del Golf
Pèrsic) és molt masclista, fins el
punt de no permetre l'entrada de
dones a veure un partit de futbol
fins fa molt poc, sinó nomes
homes. Tampoc no es permet
l'exhibició
de
conductes
ni
símbols no heteronormatius, com
ara portar banderes ni res del
colectiu lgtbi +, evidenciar o
defensar l'orientació sexual, etc.
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