
Οι προπηλακισμοί σε βάρος του Κατάρ και η μεγάλη υποκρισία των ΜΜΕ

Πρόκειται για την ιστορία ενός άνδρα που βάζει φωτιά στο σπίτι των γειτόνων του, αλλά δεν 
κατηγορείται για εμπρησμό, αλλά για διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και των 
ομοφυλόφιλων. Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση στο Κατάρ σήμερα.

Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2017, ο Hamad bin Jassim Al Thani, πρώην πρωθυπουργός 
και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι του εμιράτου (όχι 
στο al-Jazeera) ότι το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία συνεργάστηκαν με τις ΗΠΑ για την αλλαγή 
καθεστώτος στη Συρία:

«Όλα έγιναν μέσω της Τουρκίας, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, τους Τούρκους και τους Σαουδάραβες
αδελφούς μας, όλοι συμμετείχαμε μέσω των ενόπλων δυνάμεών μας».

Ο Al Thani δεν μάσησε τα λόγια του. Ο ίδιος πήγε στη Δαμασκό την άνοιξη του 2011 και 
προσέφερε στον Άσαντ 15 δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να απομακρυνθεί από το 
Ιράν. Ο Άσαντ αρνήθηκε και έτσι ξεκίνησε η προγραμματισμένη επέμβαση με τη βοήθεια των 
Σαουδαράβων στη Συρία. «Το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία ήταν υπεύθυνες για τη 
χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό», εξήγησε ο Al Thani. Ο Αραβικός Σύνδεσμος, από την άλλη 
πλευρά, αρκέστηκε στην προπαγάνδα. Για παράδειγμα, τα συριακά μέσα ενημέρωσης δεν είχαν 
πρόσβαση στον Arabsat και σε άλλους δορυφόρους. Η οικογένεια Αλ Θάνι, η οποία κυβερνά 
το Κατάρ, έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια μόνο και μόνο για τη χρηματοδότηση της 
εξέγερσης, πρόσθεσε ο σεΐχης. Μεγάλα χρηματικά ποσά φέρεται να καταβλήθηκαν σε λιποτάκτες 
του συριακού στρατού. Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Αλ Θάνι περιέγραψε λεπτομερώς πώς 
συντονίζονταν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι προμήθειες και όλα τα λογιστικά μέσα από την 
Ιορδανία και τη βάση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, το Ιντσιρλίκ. Οι αμερικανικές, γαλλικές, 
βρετανικές, τουρκικές και ιορδανικές μυστικές υπηρεσίες συνεργάστηκαν για την ανατροπή 
της συριακής κυβέρνησης.

Παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου

Το Κατάρ, ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου στον κόσμο, θα μπορούσε να 
κατηγορηθεί για παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υποστηρίζοντας και χρηματοδοτώντας έναν 
επιθετικό πόλεμο. Ο σχεδιασμός αυτού του επιθετικού πολέμου από τη Δύση έχει επιβεβαιωθεί 
αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά σπάνια έχει γίνει παραδεκτός με τόσο σαφή τρόπο.

Έχουν αναφέρει οι εφημερίδες κάτι τέτοιο τους τελευταίους μήνες; Όχι, βέβαια ούτε λέξη. 
Αντίθετα, ένας ολόκληρος ένθερμος Τύπος εργάζεται ακούραστα για να καταδείξει ότι τα 
δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων ΛΟΑΤΚΙ παραβιάζονται στο Κατάρ. Έχουν 
περάσει δέκα χρόνια από τότε που βγήκε το συμπέρασμα και επαναλαμβάνεται έκτοτε: το Κατάρ 
δεν πρέπει να αναλάβει τη διοργάνωση του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος στον κόσμο. Η Zeit 
online αναφέρει: «Το Κατάρ θεωρείται ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους οικοδεσπότες στην 
ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το εμιράτο «κακήν κακώς» κατηγορείται για παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για αναξιοπρεπή μεταχείριση των αλλοδαπών εργαζομένων και για 
έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών. Θέλουν να δείτε μόνο ό,τι σας επιτρέπεται
να δείτε. Τι γίνεται όμως όσον αφορά την επιχειρηθείσα απόπειρα αλλαγής καθεστώτος σε μια
γειτονική χώρα, δαπανώντας για το σκοπό αυτό δισεκατομμύρια δολάρια; Σε αυτό το σημείο, 
ο δυτικός τύπος δεν βρήκε τίποτα για να διαμαρτυρηθεί. Οι ιμπεριαλιστικές στρατηγικές των 
ΗΠΑ και των συμμάχων τους είναι θέμα πολιτικής ρουτίνας. Θέλουν να βλέπετε μόνο ό,τι σας 
επιτρέπεται να βλέπετε, χωρίς να δημιουργείτε προβλήματα στον εαυτό σας ή να μπλέκεστε στις 



δικές τους παρανομίες. Δεν πρόκειται «να τα χαλάσουμε» με την Ουάσινγκτον εξαιτίας ενός 
Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.

Σίγουρα, ο θείος Σαμ ήταν έξαλλος που το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν απονεμήθηκε στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και η εισαγγελέας Λορέτα Λιντς ήταν αμείλικτη στις προσπάθειές της να βάλει τη FIFA 
στο στόχαστρο. Τη FIFA, φυσικά, αλλά όχι το Κατάρ. Πράγματι, η Al-Udeid, κοντά στη Ντόχα, 
φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική και βρετανική αεροπορική βάση στη Μέση Ανατολή και δεν 
υπάρχει καμία διάθεση να δημοσιοποιηθεί οτιδήποτε έχει διεξαχθεί από εκεί μετά τον πόλεμο 
στο Αφγανιστάν. «Η εταιρική δημοσιογραφία τηρεί τον κανόνα των τριών μαϊμούδων«: Όχι τώρα, 
όχι με τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. «Μην πεις τίποτα, 
μην δεις τίποτα, μην ακούσεις τίποτα. Οι βασική αρχή των τριών πιθήκων, λοιπόν». Από την άλλη 
πλευρά, ό,τι είναι «πολιτικά ορθό» και εξασφαλίζει χειροκροτήματα μεταδίδεται με μεγάλες 
φανφάρες. Με τα στατιστικά στοιχεία για τα ατυχήματα στα εργοτάξια του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου, οφείλει κανείς να πάρει τα κόμματα και τα συνδικάτα με το μέρος του, ενώ με τα 
θέματα του φύλου και των δικαιωμάτων των γυναικών από την άλλη, είναι πρόσφορο το 
έδαφος για να προκληθεί αναταραχή στην κοινή γνώμη.

Λοιπόν, αυτό ήταν το σενάριο. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη διαφημιστική εκστρατεία των μέσων 
ενημέρωσης σχετικά με τα εργοτάξια, αυτή γύρισε μπούμερανγκ. Οι εφημερίδες μας έγραψαν 
πρωτοσέλιδα για τους χιλιάδες ύποπτους θανάτους από ατυχήματα μεταξύ των μεταναστών 
εργατών που απασχολούνταν στα εργοτάξια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χωρίς όμως οι χειρισμοί 
αυτοί να φαίνονται πολύ επιλήψιμοι. Μόνο μερικοί επιδέξιοι ερευνητές το είχαν προεκτείνει αυτό
από τα στοιχεία, σχετικά με τα φέρετρα που είχαν εξαχθεί από το Κατάρ και με άλλες στατιστικές 
θανάτων, για να καταλήξουν σε αστρονομικά νούμερα.

Το ελβετικό συνδικάτο Unia, το οποίο διερεύνησε το θέμα στο Κατάρ και επισκέφθηκε τα 
εργοτάξια κατασκευής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, διαπίστωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί ήταν σε 
μεγάλο βαθμό ανυπόστατοι. Ο εκπρόσωπός του δήλωσε πρόσφατα στην SF news ότι υπήρξαν 
μόνον «τρεις θάνατοι» από ατυχήματα κατά την κατασκευή των γηπέδων, αριθμός μικρότερος από 
τον αντίστοιχο μέσο όρο στην Ελβετία.

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Υεμένη, ισχύει το ίδιο: το Κατάρ συμμετείχε στη στρατιωτική 
συμμαχία που, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, άρχισε να βομβαρδίζει την Υεμένη το 
2015. Για τους δημοσιογράφους μας, αυτός δεν είναι λόγος να χαρακτηρίσουμε το Κατάρ ως 
μια επιλήψιμη χώρα υποδοχής. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ υποστήριξαν αυτόν τον 
επιθετικό πόλεμο με μοναδικό στόχο να αντιπαρατεθούν στο Ιράν και να εξασφαλίσουν τη 
διαμετακόμιση πετρελαίου μέσω των στενών του Bab-al-Mandab. Όταν ο πρεσβευτής του Κατάρ 
για το Παγκόσμιο Κύπελλο αποκάλεσε την ομοφυλοφιλία «βλάβη στο μυαλό» σε συνέντευξή 
του στο γερμανικό τηλεοπτικό κανάλι ZDF, τα δυτικοευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης πήραν 
φωτιά. Από την άλλη πλευρά, οι 370.000 θάνατοι στην Υεμένη και η χειρότερη ανθρωπιστική 
κρίση στον κόσμο σήμερα δεν φαίνεται να αποτελούν ισχυρό κατηγορητήριο όταν πρόκειται 
για το Κατάρ και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Διάφοροι λόγοι για να σιωπήσει κανείς

Οι λόγοι για τη μεγάλη σιγή γύρω από την εξωτερική πολιτική του Κατάρ είναι προφανείς. Ήταν 
όλοι στην ίδια βάρκα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Συρία: οι ΗΠΑ, οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ, 
τα εμιράτα του Κόλπου, η Δύση με τα μέσα ενημέρωσης, τις δεξαμενές σκέψης και τις 
επιφανείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεγάλοι 
θρήνοι για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υψώθηκαν τότε στον ουρανό. Όπως είχε 
συμβεί στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και στη Λιβύη, η διεθνής κοινότητα κινητοποιήθηκε και πάλι για 



να οδηγήσει τη Συρία στο δρόμο προς τη δημοκρατία. Και αυτή η διεθνής κοινότητα είχε επίσης 
ένα όνομα: ονομαζόταν Χίλαρι Κλίντον, Μπαράκ Ομπάμα, Ντέιβιντ Κάμερον, Φρανσουά 
Ολάντ και οι «φίλοι του συριακού λαού».  Αυτή η ομάδα φίλων, υπό τις εντολές των 
νεοσυντηρητικών στην Ουάσιγκτον, ήθελε να επιφέρει μια αλλαγή καθεστώτος στη Συρία, 
προκειμένου να έχει έναν καθαρό διάδρομο για να μπορέσει να επιτεθεί στο Ιράν. Ο Άσαντ 
«έχει πυροβολήσει τους δικούς του ανθρώπους», αυτή ήταν η συνταγή για κάθε παρουσιαστή 
ειδήσεων. Στις εφημερίδες μας δεν υπήρχε αμφιβολία για το ποιον πυροβολούσαν οι τζιχαντιστές 
από περισσότερες από 50 χώρες που έσκισαν χριστιανικές εικόνες της Παναγίας στη Συρία. Οι 
δράστες των αποκεφαλισμών, που εξυμνήθηκαν ως «αντάρτες» από τα δυτικά μέσα 
ενημέρωσης, εξαργυρώθηκαν με πετροδολάρια από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. 
Εκτιμώμενο σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο για την τόλμη του, το κανάλι al-Jazeera του 
Κατάρ έγινε το φερέφωνο των «ανταρτών» από την αρχή του πολέμου στη Συρία. 
Δημοσιογράφοι με ακεραιότητα, όπως ο ανταποκριτής στο Βερολίνο Άκταμ Σουλιμάν, 
«πέταξε πετσέτα» και διέκοψε τη συνεργασία του με  το al-Jazeera.

Προκειμένου να χειραγωγηθεί καλύτερα η κοινή γνώμη, γίνεται όλο και πιο συχνή η απόκρυψη 
των γεγονότων. Ο θόρυβος των μέσων ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κατάρ είναι
υποκριτικός όσον αφορά δύο ζητήματα. Αν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο ήταν 
πραγματικά τα κριτήρια για την ανάθεση αθλητικών διοργανώσεων σε μια χώρα υποδοχής, θα 
είχαμε πρόβλημα. Επειδή μεταξύ των 193 κυβερνήσεων του κόσμου, νομίζω ότι η γνώμη της 
πλειοψηφίας είναι ότι ούτε οι ΗΠΑ ούτε οι φίλοι τους στο ΝΑΤΟ έχουν καθαρό μητρώο. Οι 
επιθετικοί πόλεμοι που διεξάγονται ή υποστηρίζονται από τις χώρες του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, 
στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία ή στην Υεμένη, με τα εκατομμύρια των νεκρών και των 
προσφύγων, είναι, στα μάτια των περισσότερων ανθρώπων στην Αφρική, στην Ασία και στη 
Λατινική Αμερική, σοβαρότερα αδικήματα από τις διακρίσεις κατά των γυναικών και των 
ομοφυλόφιλων σε μια χώρα όπως το Κατάρ. Ωστόσο, το Κατάρ έχει εμπλακεί σε αυτούς τους 
πολέμους, τις περισσότερες φορές ακόμη και ως στρατιωτικός και υλικοτεχνικός κόμβος για τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Η δεύτερη υποκρισία είναι ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σιωπούν γι' 
αυτό και τώρα συμπεριφέρονται σαν να είναι το ζήτημα των ΛΟΑΤΚΙ το μειονέκτημα που θα 
έκανε το Κατάρ έναν «αμφίβολο οικοδεσπότη» για μια διεθνή αθλητική διοργάνωση.

Ο Sepp Blatter, πρώην πρόεδρος της FIFA, δήλωσε αυτή την εβδομάδα στην ελβετική 
εφημερίδα «Tages-Anzeiger» και σε ένα ντοκιμαντέρ της ελβετικής τηλεόρασης ότι ο Michel 
Platini, ένας άλλος πρώην πρόεδρος της UEFA, του τηλεφώνησε το 2010 για να του πει ότι ο 
πρόεδρος Sarkozy του ζήτησε να παρευρεθεί σε ένα δείπνο στο Μέγαρο των Ηλυσίων για να 
δει τι θα μπορούσε να «κάνει υπέρ του Κατάρ», προκειμένου να του ανατεθεί η διοργάνωση 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στη συνέχεια, η επιτροπή δεοντολογίας της FIFA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε διαφθορά 
των αξιωματούχων της FIFA στην υπόθεση της ψηφοφορίας. Λίγες εβδομάδες μετά την ανάθεση 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ, ο γιος του Πλατινί, Λοράν, διορίστηκε διευθυντής
Ευρώπης της «Qatar Sports Investments» και έξι μήνες αργότερα το Κατάρ αγόρασε γαλλικά 
μαχητικά αεροσκάφη έναντι 14,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Πλατινί ήταν αρκετά 
ειλικρινής, δηλώνοντας στη γαλλόφωνη ελβετική τηλεόραση ότι ο πρίγκιπας διάδοχος του Κατάρ 
είχε πράγματι παραστεί στο εν λόγω γεύμα, αλλά ότι ο ίδιος, ο Πλατινί, δεν είχε δεσμευθεί άμεσα 
εξ αιτίας αυτού να συνηγορήσει υπέρ του Κατάρ: «Γνωρίζω τους Καταριανούς εδώ και τριάντα 
χρόνια. Δεν χρειάζομαι έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας για να μου πει να κάνω κάτι για το Κατάρ».

Το εμιράτο του Κατάρ μοιράζεται με τον Ιρανό γείτονά του το κοίτασμα φυσικού αερίου 
«South Pars», που βρίσκεται κάτω από τα νερά του Περσικού Κόλπου. Αυτό το κοίτασμα έχει 
περισσότερα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα φυσικού αερίου από ό,τι όλα μαζί τα υπόλοιπα 



κοιτάσματα στον κόσμο. Με τα έσοδα από τις εξαγωγές φυσικού αερίου, η Αρχή Επενδύσεων του 
Κατάρ αγοράζει δυτικές εταιρείες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, των τραπεζών, των 
τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, των θαλάσσιων λιμένων και της ποδοσφαιρικής ομάδας Paris 
Saint Germain. Αν το Κατάρ κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτό οφείλεται στη νομοθεσία 
που διέπει το ποδόσφαιρο, που δεν είναι άλλη από το πανίσχυρο χρήμα. Ένα άθλημα του 
οποίου οι παίκτες αποτελούν εμπορεύσιμο είδος εδώ και καιρό, σαν να πρόκειται για μετοχές 
στο χρηματιστήριο, είναι απίθανο να επωφεληθεί από την υψηλή ηθική της ολυμπιακής ιδέας.
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