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DBU’s holdninger og handlinger forud for VM i Qatar i 2022
DBU har været et af de mest aktive fodboldforbund i arbejdet med at skabe forandringer og forbedringer i
Qatar. Siden 2015 har DBU rejst kritik af menneskerettighedssituationen i Qatar, både overfor FIFA og via
UEFA og direkte overfor myndighederne i Qatar. Det er sket i samarbejde med de øvrige nordiske forbund
og i tæt dialog med bl.a. Amnesty International, fagbevægelsen, Kulturministeriet og Folketinget.

DBU MENER
•

DBU er ikke enige i beslutningen om at placere VM 2022 i Qatar. Vi har ikke stemt for den, og vi
mener, at den er dybt kontroversiel.

•

DBU mener, at kritisk dialog med arrangørerne og politisk tilstedeværelse i Qatar lægger et
nødvendigt pres og skruer tempoet op for den positive udvikling for både menneskerettigheder og
arbejdstagerrettigheder i Qatar frem mod VM i 2022.

•

Amnesty International og fagbevægelsen anbefaler ligeledes kritisk dialog som værktøj, hvis vi skal
skabe varige forandringer og forbedringer i Qatar. Derfor truer DBU sammen med de nordiske
fodboldforbund ikke med at blive væk. Vi møder i stedet op og tager debatten åbent med Qatar og
FIFA igen og igen.

•

Det er et faktum, at VM i Qatar bliver afviklet. Men i tiden frem mod VM arbejder vi aktivt for, at
FIFA’s 211 medlemslande gør deres yderste for at lægge maksimalt pres på Qatar.

•

Så længe der ikke er statslig boykot, vil vi som fodboldorganisation ikke boykotte en slutrunde. Hvis
et flertal i Folketinget mener, at boykot er det rigtige, må vi tage bestik af det.

INDSATSER AF DBU
BESØG I QATAR
DBU har besøgt Qatar i 2016 og senest i 2019, hvor vi har gjort opmærksom på de kritisable forhold. Dette
er sket i samarbejde med repræsentanter fra fagbevægelsen, menneskerettighedsorganisationer og de
øvrige nordiske fodboldforbund.
NY INTERNATIONAL STRATEGI I DBU
I 2015 lancerede DBU en ny international strategi, der bl.a. skal fremme dansk fodbolds indflydelse
internationalt, herunder bidrage til et øget fokus på menneskerettigheder i fodbold.
DEMOKRATIREFORM I FIFA
I 2016 arbejdede DBU og flere andre forbund for en demokratireform i FIFA, som bl.a. ændrede reglerne for
tildeling af VM-værtskaber. Dette skal medvirke til, at lignende situationer ikke gentage sig i fremtiden.
DIALOG OG SAMARBEJDE MED FOLKETINGET, FANS OG ORGANISATIONER
DBU havde i 2019 foretræde for Folketingets kulturudvalg om VM i Qatar og afholdte derudover et
arrangement for landsholdets fanklub. DBU har også indgået en samarbejdsaftale med Amnesty
International, og er i løbende dialog med fagbevægelsen og andre relevante organisationer om udviklingen.
ÅBENHED OM VM I QATAR PÅ DBU.DK
I 2020 lancerede DBU en dedikeret Qatar-side på DBU’s hjemmeside for at sikre åbenhed og transparens
om vores holdninger og indsatser i forhold til afviklingen af VM i Qatar.
ÅBENT BREV OG ØGET PRES PÅ FIFA
De nordiske forbund mødtes med FIFA’s topledelse og repræsentanter fra VM-arrangørerne i Qatar i 2020.
Forud for det seneste møde med FIFA og FIFA-kongres i maj 2021 har DBU sendt et åbent brev til FIFA’s
ledelse med fire krav om forberedelserne til og afviklingen af VM i Qatar.
ÅBEN HØRING OM QATAR
I 2021 har DBU’s Governance- og Udviklingskomité med Helle Thorning-Schmidt i spidsen som formand
afholdt en åben høring om VM i Qatar med deltagelse af Amnesty International, FIFA, journalister m.fl.
MARKERING FRA LANDSHOLDET
Det danske herrelandshold markerede deres støtte til migranternes rettigheder ved VM-kval kampene i
marts 2021. Dette blev gjort i samarbejde med det hollandske herrelandshold m.fl. Overskuddet fra salget
af trøjerne er efterfølgende blevet doneret til at forbedre forholdene for migrantarbejderne i Qatar.

NÆSTE SKRIDT
•
•
•
•
•

Besøg i Qatar senere på året i samarbejde med andre fodboldforbund og relevante organisationer.
Nordisk seminar for formænd og generalsekretærer i oktober 2021 med Qatar som tema.
Forslag om en fælles national politik for dansk idræt på den internationale scene - i samarbejde
med Folketinget, DIF, fagbevægelsen, erhvervsliv og andre relevante aktører.
Fortsat løbende dialog med interessenter – Folketinget, Kulturministeriet, Amnesty International i
Danmark, fagbevægelsen, kommercielle partnere, fans, andre fodboldforbund, medier m.fl.
Yderligere indsatser før, under og efter slutrunden i Qatar vil blive planlagt, hvis holdet kvalificerer
sig. Flere indsatser vil ske i samarbejde med DBU’s og Herrelandsholdets kommercielle partnere.
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