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  Het WK voetbal in Qatar  

Hieronder zie je Dylan. Dylan is vijftien jaar, woont in Groningen, hij 
is een sportief type en hij houdt van afspreken met vrienden. Hij 
verheugt zich op het WK voetbal van 2022. Elke wedstrijd in oranje 
gekleed voelt hij de verbondenheid met andere Oranjesupporters 
en juicht hij hard mee als het team scoort. Erg gezellig dus, meestal 
kijkt hij het met vrienden thuis of in een café. Onlangs kreeg hij 
te horen dat het vaste café waar ze meestal het WK kijken, heeft 
besloten om het WK niet meer uit te zenden. Dylan vraagt zich af 
waarom en hij stuit op dit artikel. In de inleiding van het artikel 
staat met grote letters: 

‘Café ’t Proeflokaal Hooghoudt in Groningen zal geen 
voetbalwedstrijden uitzenden dit WK, vanwege de 

grove mensenrechtenschendingen in Qatar.’

Dylan leest het artikel en wordt aan het 
denken gezet. Hij komt voor een dilemma 
te staan. In deze les help jij hem bij het 
oplossen van dit dilemma:

Gaat Dylan wel of niet  
het WK volgen?

Het café in Groningen boycot het WK. Met een boycot wordt  
bedoeld de relaties met het WK in Qatar verbroken worden 
omdat ze het niet willen supporten. Dat heeft te maken met 
mensenrechtenschendingen.

Lees het artikel in de inleiding en bekijk de video hierboven.
1) Wat is er gebeurd tijdens de bouw van de WK stadions in Qatar?

In het artikel worden de drie groepen van de maatschappelijke 
driehoek genoemd. 
2) Koppel de genoemde organisaties of verenigingen in het artikel  
 aan de juiste groep van het maatschappelijke driehoek. Schrijf  
 erachter wat zij doen om hun standpunt kenbaar te maken. 

https://www.maatschappijwetenschappen.nl
https://www.trouw.nl/binnenland/dit-groningse-cafe-boycot-het-wk-in-qatar-maar-wie-volgt~b9234c61/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.youtube.com/watch?v=ixU_Oxm8WzU&t=194s
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In het artikel over het café wordt een groep genoemd. Deze groep 
heet Cancel Qatar 2022. Bekijk hun site. 
3) Wat voor groep is Cancel Qatar? 

4) Welke doelen hebben ze? 

Lees de argumenten van Cancel Qatar 2022 en de argumenten 
die in het artikel in de inleiding worden genoemd. Ook Amnesty 
International is een petitie gestart om op te komen voor de arbeiders. 
Welke argumenten tegen het (kijken van het) WK voetbal in Qatar 
heb je kunnen lezen in de artikelen? 
5) Noem hieronder 3 argumenten: 

Er is best veel kritiek op het WK, maar het gaat gewoon door. Landen 
sturen hun voetballers die kant op, voetballers zelf gaan en ook 
supporters zijn aanwezig en kijken mee op tv. Dat zie je ook terug 
in de video die je net hebt bekeken. Ook de Nederlandse regering 
stuurt een minister naar het WK. Zo zal de minister van Medische 
zorg en Sport, Conny Helder, aanwezig zijn. Dat doet het kabinet 
omdat het gebruikelijk is om een vertegenwoordiger van het land 
te sturen naar internationale sportwedstrijden, zoals Olympische 
Spelen of een WK. De minister van Buitenlandse Zaken liet eerder al 
weten: ‘’Als je niet gaat en ze de rug toekeert, kun je helemaal niet 
met ze praten over mensenrechtenschendingen.’’ 
Het kabinet gaat naar het WK, dus als zij - die het goede voorbeeld 
moeten geven - kijken, dan mogen wij toch ook kijken? Dylan besluit 
hierover meer informatie op internet te zoeken. Hij komt de volgende 
citaten uit kranten tegen: 

https://www.maatschappijwetenschappen.nl
https://cancelqatar.nl/nl/over-ons/
https://www.amnesty.nl/forms/petitie-qatar-migranten-fb
https://www.amnesty.nl/forms/petitie-qatar-migranten-fb
https://www.youtube.com/watch?v=ixU_Oxm8WzU&t=194s
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Je kunt niet veel veranderen aan de situatie door niet te kijken, is 
een veelgehoord tegenargument. Tim Hofman roept op om niet 
je hoofd ervoor in het zand te steken en om op deze manier de 
kijkcijfers enorm te laten dalen. Bovenstaande citaten geven juist 
een aantal argumenten weer om wel het WK in Qatar te kijken. Welke 
argumenten zijn dat? 
6) Welke argumenten zijn dat? Noem hieronder drie argumenten.

Ook jongeren van politieke partijen roepen op om het WK te 
boycotten. Ook Radio2 zwijgt over het WK vanwege anti-homo-
uitspraken van Qatar. In andere landen vinden ook acties plaats 
om de mensenrechtenschendingen aan te kaarten. Zo spreekt het 
Australisch voetbalelftal zich ronduit uit tegen de misstanden op het 
WK. Echter, de monarch van Qatar zegt dat er een lastercampagne 
tegen hem plaatsvindt. 
7) In landen wordt er verschillend gekeken naar de situatie in Qatar.  
 Wat kun je zeggen over de invloed van culturen en hun visie op  
 wat er in Qatar gebeurd? 

De regering heeft ondanks alles toch besloten dat er een 
regeringsafgevaardigde naar het WK mag. Dit ondanks een  
Kamermotie van vorig jaar die bepaalde dat er géén 
regeringsafgevaardigde naar het WK mag: geen koning, geen 
premier en geen minister. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie 
steunden die motie ook.
8) De regering voert een motie die door de Kamer is aangenomen  
 niet uit. Waarom is dit vreemd in een democratie?

9) Wat is het voornaamste argument om wel naar Qatar te gaan van  
 de regering volgens jou? Zoek een bijpassend artikel op waarin  
 dit argument voorkomt. 

https://www.maatschappijwetenschappen.nl
https://nos.nl/artikel/2449923-australisch-voetbalelftal-spreekt-zich-uit-over-misstanden-wk-qatar
https://nos.nl/artikel/2451710-ochtendshow-npo-radio-2-zwijgt-wk-dood-na-anti-homo-uitspraken-ambassadeur
https://nos.nl/artikel/2451710-ochtendshow-npo-radio-2-zwijgt-wk-dood-na-anti-homo-uitspraken-ambassadeur
https://www.rtlnieuws.nl/sport/voetbal/artikel/5336493/jongerenclubs-coalitiepartijen-vragen-kabinet-om-boycot-wk-qatar
https://nos.nl/collectie/13873/video/2449777-emir-qatar-is-kritiek-op-wk-beu-en-spreekt-over-lastercampagne
https://nos.nl/collectie/13781/artikel/2370315-koning-en-premier-moeten-wegblijven-bij-wk-in-qatar-vindt-tweede-kamer
https://nos.nl/collectie/13873/artikel/2448981-rutte-koning-naar-wk-voetbal-in-qatar-is-optie-en-ook-verdedigbaar
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Geef je eindoordeel aan Dylan en help hem het dilemma op te 
lossen. Doe dit door eerst een de waarden en belangen te noemen 
van de groep die tegen het kijken van het WK is. Benoem daarna de 
waarden en belangen van de groep die voor het kijken van het WK 
is. Wat is jouw eindoordeel: adviseer je Dylan om wel of niet het WK 
te kijken? 

https://www.maatschappijwetenschappen.nl

