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HFa més de 10 anys que Joseph Blatter, expresident 
de la FIFA, anunciava Catar com a seu de la Copa 
Mundial de Futbol de 2022. L'elecció, inconcebible, 
per no dir una altra cosa, va ser seguida per una sèrie 
de recerques que van aconseguir destapar l'escàndol 
més gros de corrupció futbolística: FIFA GATE. 
Malgrat la il·legalitat darrere de la decisió i de la 
inconveniència que suposa celebrar un esdeveniment 
esportiu com aquest en un país en el qual les 
temperatures aconsegueixen els 50 graus, el mundial 

arrenca aquest pròxim 20 de novembre per primera vegada en el 
món àrab. 

A 15 km de Doha, on fa menys de 20 anys no hi havia res més 
que el desert De Qatar, s'alça una nova ciutat ultramoderna 
construïda exclusivament per a l'esdeveniment. Al costat de 
l'estadi de la recent estrenada Lusail, s'han construït 8 estadis de 
futbol més en tot el país, per als quals s'han destinat uns 200 mil 
milions de dòlars aproximadament. No obstant això, el 
balafiament destinat a la infraestructura d'aquest mundial no ha 
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servit per a encobrir les atrocitats perpetrades pel 
govern contra els drets humans. Al cap i a la fi, el 
mundial de Catar no és el primer cas de 
'Sportwashing', pràctica que ha estat utilitzada per 
molts estats per a blanquejar la seva imatge enfront de 
la resta del món. 

Hi ha diversos factors que ajuden a explicar la 
dramàtica expansió econòmica que ha viscut el país en 
els últims anys i que avui li han permès bolcar-se en 
aquest projecte. El descobriment en 1971 d'un dels 
dipòsits de gas naturals més grans del món va 
possibilitar una inversió massiva en infraestructura 
que ha convertit Catar en un refugi luxós i futurista. A 
més d'estar ben dotat de recursos naturals, Qatar ha 
sabut explotar la riquesa que ha acumulat de la 
indústria del gas i el petroli a través del 
Qatar Investment Authority, el fons sobirà d'inversió 
creat per a reduir la dependència del país en els preus 
de l'energia. Aquest juga un paper fonamental en 
l'economia del país i és propietari, per exemple, del 
Paris Saint Germain, o el Grup Harrods. Avui dia, 
Qatar té una de les majors rendes per càpita del món. 

Què significa aquest campionat per a Qatar? No és el 
primer país que utilitza l'esport com a eina política; 
Benito Mussolini també va allotjar un mundial de 
futbol per a demostrar ho prospera que era la Itàlia 
Feixista, Hitler ho va fer amb els jocs olímpics del 
Tercer Reich, i els Saudites ho han fet amb el LIV 
Golf, o la Formula 1. La diplomàcia esportiva no és 
res nou, i en el cas de Catar la copa mundial és la 
millor campanya publicitària per a augmentar la seva 
influència en la sorra mundial, especialment després 
d'haver sofert un bloqueig per part dels seus veïns 
musulmans, el qual ha afeblit les seves relacions 
d i p l o m à t i q u e s A t r a v é s d ' a q u e s t 
esdeveniment, Catar pretén diversificar encara més la 
seva economia i enfortir la seva legitimitat política. 

No obstant això, l'efecte ha estat més aviat el contrari, sent cada 
vegada més visible la desagradable realitat del país. La Xaria 
s'aplica estrictament sota la monarquia hereditària de la família 
Al Thani, i les seves estretes amistats amb organitzacions 
terroristes com la Germanor Musulmana o Hamas li han donat 
una notorietat important al país.  

Malgrat voler mostrar-se com una nació oberta i pròxima als 
valors d'occident, en matèria de drets humans, Qatar no dona el 
braç a torçar, ni tan sols durant els dies del mundial. 
L'homosexualitat, per exemple, és il·legal, per la qual cosa els 
membres del col·lectiu que acudeixin a aquesta cita esportiva 
hauran d'abstenir-se de mostrar la seva orientació sexual. Les 
lleis són també molt dures amb les dones, els qui estan 
totalment subordinades als homes de la seva família o el seu 
marit per a prendre qualsevol decisió. Segons l'Informe Global 
de Bretxa de Gènere del Fòrum Econòmic Mundial, Catar és un 
dels països amb major bretxa de gènere. 

Respecte als drets dels treballadors, la construcció de les 
sensacionals instal·lacions destinades a l'esdeveniment ha estat 
possible a causa de l'explotació que sofreixen els milers de 
treballadors migrants sota el sistema Kafala. Als afores de la 
ciutat, on no pertorben la imatge d'opulència, i com si es tractés 
de dos mons paral·lels, es troben els camps de treball on viu 
gairebé el 70% de la població de Qatar. La majoria provenen de 
l'Índia, Pakistan, Bangladesh, Nepal, o de països nord-africans. 
A través del sistema Kafala, natural del dret islàmic, l'ocupador 
(patrocinador) es converteix en el responsable de l'estat legal 
dels seus treballadors, creant una situació de dependència i 
vulnerabilitat. Les condicions de treball són deplorables; segons 
un informe de The Guardian, més de 6.000 treballadors 
migrants han mort des que es van iniciar les obres en 2010, i 
cap d'aquestes morts ha estat ni investigada ni indemnitzada. És 
per això que diferents organitzacions de drets humans han 
impulsat 'PayUpFifa', campanya que pretén rescabalar a tots 
aquells treballadors explotats els drets dels quals han estat 
vulnerats. Malgrat la reforma laboral duta a terme en 2017, 
milers de treballadors continuen estant en una situació de 
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precarietat absoluta; falta de llibertat per a negociar els 
termes del contracte, constants robatoris salarials, o la 
incapacitat de canviar d'ocupador, són només alguns 
dels abusos que sofreixen. 

Malgrat tot, l'ONU ha aprovat una resolució en la qual 
aplaudeix la celebració del mundial a Qatar, recalcant 
l'important paper de l'esport en la promoció de la pau 
o el desenvolupament, entre altres. Com que és massa 
tarda per a corregir la fraudulenta decisió feta en 2010, 
la FIFA té no sols la responsabilitat, sinó també els 
recursos per a assegurar-se que ara d'ara endavant es 
compleixen amb els valors que prediquen; el 
compromís amb els drets humans i la sostenibilitat, 
l'esportivitat i el respecte mutu, o la lluita contra el 
racisme i contra totes les formes de discriminació. 

Fins ara, molts s'han declarat en contra; a França, set ciutats no 
transmetran els partits en les grans pantalles on ho fan 
habitualment i a Dinamarca, s'ha dissenyat una samarreta en la 
qual no es veu el logo i una altra negra per a protestar contra les 
morts dels treballadors. Estic segura que podem posar-nos 
encara més creatius, ja que el que aquesta clar és que cap equip 
renunciarà a jugar en l'esdeveniment més important de l'esport.a 
jugar en el evento más importante del deporte.  

Silvia Valle de los Santos  
Estudiant de Dret i Global Governance 
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