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DUPA EUROVISION SARE IN AER SI
CAMPIONATUL MONDIAL?
Dupa ce presa britanica dezvaluia anul trecut ca la lucrarile pentru
Campionatul Mondial din Qatar au murit cca.6500 de muncitori straini din
cauza exploatarii inumane, britanicii revin acum cu alte informatii explozive.
Potrivit acestora, guvernul din Qatar a impinzit santierele Mondialului cu
informatori pentru a bloca din start orice dezvaluiri incomode despre decesele
de acolo.
”Cupa Mondiala lovita de un nou scandal asupra stadioanelor – Qatarul „planteaza spioni
printre muncitorii migranti”pentru a reprima denuntatorii” titreaza
The daily mail in editia de
ieri.
The Guardian a dezvaluit anul trecut cum 6.500 de migranti murisera deja in Qatar de la
acordarea organizarii Cupei Mondiale, aproape dublul civililor ucisi in Ucraina de la
invazie. Se crede ca temperaturile extreme din tara si conditiile proaste de munca sunt
cauzele deceselor. La cit o fi ajuns numarul mortilor pina acum e greu de estimat, pentru
ca guvernul din Qatar a trecut la masuri de blocare a informatiilor.
Nicholas McGeehan, cofondatorul organizatiei pentru drepturile omului FairSquare, a
cerut FIFA si Qatar sa instituie o schema de compensare pentru familiile lucratorilor
migranti care au ramas neplatiti, au fost raniti sau au suferit decese inexplicabile in tara.
„saptezeci la suta din decesele lucratorilor migranti sunt inexplicabile, iar in
cazul lucrarilor la stadioanele pentru Cupa Mondiala, rata continua sa fie de 50%”
, a spus McGeehan. „Rata deceselor inexplicabile in Marea Britanie este probabil
de 1%. Esecul qatarienilor de a pune in aplicare masuri elementare de protectie
este de neiertat. Lucratorii muncesc, in principiu, intr-o sauna toxica. Muncitorii
au imprumutat sume obscene de bani pentru a ajunge in Qatar cu speranta de asi scoate familiile din saracie, iar unii s-au intors in saci de cadavre fara ca cei
dragi sa afle despre cum au murit” mai scrie ziarul.
Guvernul Qatar a descris acuzatiile ca fiind„in mod evident neadevarate”
.„Qatar lucreaza in
mod proactiv cu ONG-uri, precum Amnesty si Human Rights Watch, pentru a rezolva
nemultumirile care le-au fost inaintate de lucratori”
, a spus un oficial intr-un comunicat.
Mai nou, conform The daily mail, muncitorii migranti de la Cupa Mondiala care dezvaluie

exploatarea sunt identificati de informatorii infiltrati sub acoperire in taberele lor, sustin
activistii.

Mustafa Qadri, directorul executiv al Equidem, afirma ca mii de lucratori migranti nu au
fost platiti pentru munca, in timp ce organizatorii i-au platit lui David Beckham 150 de
milioane de lire sterline pentru a servi ca ambasador al Cupei Mondiale.
Qadri a remarcat, de asemenea, ca jurnalistilor si activistilor aflati in vizita li s-a interzis sa
fotografieze locuintele muncitorilor si ca exista ingrijorari ca migrantii vor fi trimisi acasa
inainte de turneu, pentru ca saracia lor sa nu umbreasca imaginea gazdelor.
Una peste alta, daca dezvaluirile din presa mondiala privind genocidul muncitorilor din
Qatar se vor accelera in perioada care urmeaza s-ar putea ajunge la modul serios la
posibilitatea boicotarii campionatului mondial, programat in decembrie. (Bogdan Tiberiu
Iacob)
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