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  Het WK voetbal in Qatar  

In deze opdracht worden de problemen in Qatar rondom het 
WK bespreken. De opdracht kan door de leerlingen zelfstandig 
of in tweetallen gemaakt worden in of buiten de les. Vanuit 
verschillende onderdelen die bij maatschappijleer aanbod komen, 
kijken we naar het dilemma dat Dylan heeft. Nadat de leerlingen 
de opdracht hebben gemaakt, kan hierover worden nagepraat. 
Bijvoorbeeld over de volgende vraag: ‘’Support jij met jouw kijken 
het beleid van Qatar?’’ 

Antwoorden:
1) Tussen de 6000 en 6500 mensen zijn omgekomen bij het bouwen  
 van stadions voor de voetbalwedstrijden. De arbeidsomstandig- 
 heden zijn zo slecht dat het mensenrechten schendt. 
2) Markt: café 
 Overheid: politieke partijen
 Maatschappelijk middenveld: Cancel Qatar 2022.
3) Cancel Qatar 2022 is een actiegroep tegen het WK in Qatar.
4) Ze hebben verschillende doelen (gehad):
 - het WK verplaatsen zou worden naar een ander land waar  
  geen slachtoffers zouden vallen bij de voorbereidingen van  
  het WK
 -  om recht te doen aan de slachtoffers die gevallen zijn bij de  
  voorbereidingen van het WK.
 -  het voorkomen van het feit dat er nog een keer een WK wordt  
  gehouden in een land waar mensenrechten geschonden  
  worden. 
5) Bijvoorbeeld:
 - Staan voor mensenrechten en recht doen aan de slachtoffers  
  die zijn gevallen.
 -  Massale weerstand oproepen zodat het WK niet meer in zulke  
  landen gehouden wordt in het vervolg. 
 -  Elke bijdrage die geleverd wordt is er één. 
 -  Door aandacht te schenken aan het WK maak je een feestje  
  van iets wat geen feestje is. 

6) -  We moeten het Nederlands elftal supporten. 
 -  Als er geen mensen/afvaardiging naar Qatar gaat, kan er ook  
  niet gepraat worden over mensenrechten. 
 -  Het is de realiteit en daar kunnen we ons niet aan onttrekken/ 
  we kunnen er niets aan doen. 
 -  Een goede relatie met Qatar is in eigen belang van Nederland.  
  We hebben grondstoffen nodig uit Qatar. 
7) Culturen verschillen en daarbij ook de bijbehorende waarden  
 en normen. Australië heeft andere waarden en normen dan  
 Qatar. Net als de jongeren van politieke partijen in Nederland en  
 de radiopresentatoren en hun volgers. In Qatar wordt er juist  
 gezegd dat er een lastercampagne plaatsvindt. Daar wordt op  
 een hele andere manier tegen mensenrechten aangekeken als in  
 het Westen. Dat heeft te maken met cultuurverschillen. 
8) In een democratie beslist de meerderheid. Als de Kamer een  
 motie aanneemt, dan is er een meerderheid die iets eist van  
 het kabinet. Het is niet gebruikelijk dat het kabinet dit niet  
 uitvoert omdat de meerderheid dit bepaald heeft. 
9) Eigen antwoord leerling, bijvoorbeeld een artikel waarin het  
 kabinet aangeeft dat ze alleen als ze een afvaardiging sturen  
 kunnen praten over de mensenrechten of dat we de relatie met  
 Qatar moeten onderhouden vanwege de grondstoffen. 
10) Eigen antwoord leerling. 
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