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Qatar en de Floriade

Het college wordt verzocht de volgende vragen mondeling te beantwoorden tijdens de bespreking
Floriade op donderdag 4 maart a.s.
1. Heeft u kennis genomen van het artikel in The Guardian waaruit blijkt dat meer dan 6.500 arbeiders
in Qatar zijn overleden sinds de toekenning van het WK Voetbal aan dat land?
2. Heeft u kennis genomen van de aangenomen motie in de Tweede Kamer die de minister verzoekt
geen afvaardiging van de regering naar het WK in Qatar te sturen?
3. Hoe beoordeelt u in het licht van deze feiten en omstandigheden de deelname van Qatar aan de
Floriade 2022? Bent u met de PVV van mening dat die deelname ongewenst is? Zo nee, waarom
niet?
4. Welk signaal geeft Almere af indien Qatar deelneemt aan de Floriade in 2022 kort voorafgaand aan
het WK Voetbal dat ongetwijfeld veel terechte kritiek te verduren zal krijgen rond die tijd?
5. Heeft u nagedacht over de veiligheidsaspecten van de deelname van Qatar? Het laat zich denken dat
acties gericht tegen het bewind aldaar een makkelijk doelwit op de Floriade vinden.
6. De gemeente Almere heeft van Qatar een miljoenenschadeloosstelling ontvangen voor de door Qatar
georganiseerde, ongeplande wereldtentoonstelling die kort volgt op de Floriade. Hoe rechtvaardigt u
de acceptatie van dit geld in het licht van de door The Guardian gepubliceerde gruwelijke feiten?
7. Bent u het met de PVV eens dat het onder deze omstandigheden uitgesloten is dat de commissarisgeneraal als vertegenwoordiger van de regering op de Floriade de delegatie van Qatar ontvangt? Zo
nee, waarom niet?
8. Bent u het met de PVV eens dat de situatie in Qatar is te kwalificeren als moderne slavernij? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, op welke wijze laat u uw afkeuring over deze wanpraktijken blijken aan de
Qatarese regering?
TOELICHTING

De Tweede Kamer nam deze week een motie aan waarin de regering wordt verzocht geen afvaardiging
naar het WK in Qatar te sturen nadat The Guardian eerder bekend maakte dat er meer dan 6.500
arbeiders zijn omgekomen bij bouwwerkzaamheden aan het WK dat in 2022 in Qatar gehouden zal
worden.
ONDERTEKENING EN NAAM
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