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Motie Karabulut 21501 02 2273 om geen afvaardiging van de regering te sturen

naar het WK Voetbal in Qatar en hierover in overleg te gaan met andere landen

Geadviseerd besluit

Uw instemming met bijwonen WK Qatar door een regeringsafvaardiging

Uitvoering van de motie draagt niet bij aan het beoogd

mensenrechtenbelang van de motie Ook voor de bredere belangen met

Qatar en in de regio is goede samenwerking van belang

Kernpunten

In de Kamerbrief gaat u o a nader in op

De motie Karabulut c s over een boycot van het WK Qatar in november

2022 21501 02 nr 2273 waarbij u aangeeft dat het kabinet de motie

niet zal uitvoeren en de constructief kritische dialoog met Qatar voort zal

zetten

Het voornemen van het kabinet om zoals gebrulkelljk bij vergelljkbare

grote internationale sportevenementen een regeringsafvaardiging te

sturen naar het WK Voetbal In Qatar
De gerealiseerde arbeidshervormlngen en Implementatle daarvan In Qatar
in aanloop naar het WK Voetbal 2022 in Doha

De doorlopende Nederlandse mensenrechtenlnzet in Qatar en

samenwerking met ILO en Qatarese autorlteiten om de situatle van

arbeidsmigranten in Qatar te verbeteren

De Nederlandse Alleingang die de constructief kritische dialoog met Qatar
onder andere in EU verband zou ondergraven wat volgens het kabinet

niet het doel dient dat de motie beoogt
De brede belangen van de Nederlandse relatie met Qatar zoals

bijvoorbeeld de hulp van Qatar In overbrengen van Nederlanders en

anderen uit Afghanistan en de belangrijke rol die Qatar speelt voor

energiezekerheid in Europa d w z LNG en diversificatie

De Kamerbrief is interdepartementaal afgestemd met betrokken ministeries
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De motie is ingediend tijdens het VAO Raad Buitenlandse Zaken d d 25 februari

2021 Deze Kamerbrief zal mede ondertekend worden door de Minister voor

Langdurige Zorg en Sport Met deze Kamerbrief voldoet u ook aan het verzoek

van het lid Karabulut 2021D08387 d d 25 februari 2021 om de Kamer te

informeren over het uitvoeren van de motie
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Het kabinet heeft de motie in beraad gehouden om overleg te kunnen voeren met

Internationale partners^ waaronder andere landen Internationale organisatles en

mensenrechtenorganisaties om een goede en zorgvuldige afweging te kunnen

maken

Uitvoering van de met ruime meerderheid aangenomen motie Karabulut zou in de

optiek van de Kamer een stevig signaal afgeven Na zorgvuldige weging wordt

echter geconcludeerd dat het eenzijdige signaal dat Nederland hiermee afgeeft
niet bijdraagt aan het behalen van het doel van de motie en gevolgen voor de

langere termijn kan hebben Het gesprek met Qatar over verbetering van de

positie van arbeidsmigranten maar ook andere mensenrechtenkwestles^ zal

Nederland naar verwachting niet meer kunnen voeren Ook de voortzetting van de

samenwerking t a v de implementatie van arbeidshervormingen komt op het spel
te staan

Met het oog op de grote geopolitieke verschuivingen zoals uiteengezet in uw

beleldsbrlef waaronder meest recent oorlog in Oekrame en de bredere belangen
van Nederland met Qatar en met de Golfregio zal de uitvoering van de motie naar

verwachting nadelige effecten kunnen opieveren Het signaal zal op weinig begrip
kunnen rekenen juist in een tijd waarin we m h o o de mondiale uitdagingen

partners in de regio nodIg hebben voor energlezekerheld kllmaatdoelstellingen en

stabiliteit
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