WEL BROOD, GEEN SPELEN IN HET WINTERCIRCUS
Als bezorgde burgers uiten we ons ongenoegen over het gebruik van het Wintercircus als uithangbord voor het
WK in Qatar. Dit pas gerenoveerde gebouw – door Sogent gerealiseerd met 30 miljoen euro, afkomstig van
belastingbetalers en Europese subsidies – gaat de komende weken dienen als platform voor een van de
bloedigste en meest discutabele sportevenementen van de eeuw. Het totale gebrek aan respect voor de
mensenrechten in het gastland heeft geleid tot de meest weerzinwekkende uitbuiting van arbeidsmigranten, met
ontelbare sterfgevallen als gevolg. Ook de ecologische impact van het bouwen van stadions in de woestijn is
volstrekt ontoelaatbaar.
Stad Gent moet in de spiegel kijken en zich afvragen waar haar moreel kompas is gebleven. Met dit evenement
verkiest de Stad commerciële doeleinden boven mensenrechten. Een standje van Amnesty International naast
een sfeertribune en een lucratieve bar is niet meer dan een opportunistisch doekje voor het bloeden. We
verwachten meer van een stadsbestuur en stellen vast dat deze smakeloze poging tot ‘stadsreclame’ een grote
teleurstelling is voor vele Gentenaars.
Nu zelfs de Belgische voetbalbond een streep zet door het officiële WK-fandorp wegens te weinig animo, moet
de VRT reflecteren over haar rol als openbare omroep. De spreidstand waarin er wordt afgewisseld tussen het
promoten van een voetbalfeest en het duiden van de problematieken rond dit WK is stilaan onhoudbaar.
Als burgers eisen we inspraak in de toekomst van een publiek gebouw als het Wintercircus. In tegenstelling tot
het huidige bestuur zouden lokale organisaties en initiatieven wel een betekenisvolle invulling kunnen geven aan
een gebouw van dit formaat. Om het in de woorden van Sogent te zeggen: “integer, met impact en voor een
inclusieve stad.”

ONZE EISEN

●

Stad Gent stelt het Wintercircus niet langer ter beschikking voor de live-uitzendingen van het WK in
Qatar namens Sporza en de VRT.
●

Stad Gent doneert 37.500 euro aan armoedeorganisatie, vzw De Sloep, die hun steun vanwege
stadsbesparingen verlaagd zagen worden. 37.500 euro is het bedrag dat Stad Gent uit het fonds
stadsmarketing momenteel aan de VRT uitgeeft.

●

De Rode Duivels en de Belgische voetbalbond overhandigen het opgehaalde prijzengeld van dit WK
aan gastarbeiders en nabestaanden.

●

De VRT openbaart het contract met FIFA. Als burgers hebben we het recht te weten hoeveel geld de
openbare omroep besteedt aan uitzendrechten, en onder welke voorwaarden het die verkrijgt.

●

Sogent trekt haar klacht in van ‘vandalisme’ tegen onbekenden bij de politie, m.b.t. de reeds eerder op
het Wintercircus geplakte stickers die oproepen tot boycot.
●

Stad Gent openbaart het advies van de eigen mensenrechtenraad inzake het gebruik van het
Wintercircus voor het uitzenden van het WK in Qatar.

O ja, en VRT,
#tisaanons om het WK te boycotten.

Ondertekend door,
TSG ’t Zal Wel Gaan, Extinction Rebellion Gent, Jongsocialisten Gent, Jong Groen Gent,
Meldet vzw, Café Blond.

