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Betreft: Oprichting van een onafhankelijke commissie ter hervorming van de FIFA

Geachte Heer Voorzitter,

Het zal U wellicht niet onbekend zijn dat het Internationaal Vakverbond (IVV) er bij de Internationale
Voetbalassociatie FIFA, net zoals bij andere sportfederaties als o.m. het Internationaal Olympisch
Comité, al herhaaldelijk op aangedrongen heeft de werknemersrechten te doen respecteren, dit in het
kader van grote sportevenementen als bijvoorbeeld de Wereldbeker Voetbal.
De voorbije 20 jaar werd de FIFA echter gelinkt aan wereldwijd verspreide corruptie rond zowel de
kandidaturen voor de organisatie van de wereldkampioenschappen als voor de marketing- en
uitzenddeals hiervoor. De omvang van de resultaten van het corruptieonderzoek en de betrokkenheid
van bepaalde FIFA-verantwoordelijken bij schendingen van werknemers- en andere mensenrechten,
vereisen dringende en decisieve maatregelen.
Samen met het IVV zijn wij dan ook van mening dat enkel een diepgaande en duurzame hervorming
van de FIFA een garantie kan bieden voor het respect van deze rechten, o.m. als fundamentele
voorwaarde voor kandidaat-organisatoren. In die context kan Qatar (met slavenarbeid en het
verwerpelijke Kafala-systeem) dus echt niet!
De oplossing ligt volgens het IVV in de oprichting van een onafhankelijke en transparante commissie
voor de organisatorische en bestuurlijke hervorming van de FIFA, die zou geleid worden door een
internationaal erkende persoonlijkheid (men denkt bijvoorbeeld aan gewezen UNO SecretarisGeneraal Kofi Annan). Onze drie vakbonden staan ten volle achter dit voorstel van het IVV. Onze
collega’s van IVV zullen desgewenst verdere toelichting geven.
We zijn ervan overtuigd dat U en de KBVB onze bekommernis om een corruptievrije en correct
handelende FIFA delen. We nemen dan ook aan dat U de vraag tot installatie van dergelijke
onafhankelijke commissie zal kunnen steunen en binnen de FIFA-structuur bepleiten.
Waarvoor uiteraard onze gemeende dank bij voorbaat.
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