ALS UITBUITEN GEEN BUITENSPEL IS.

Een zin uit de Herdenk Qatar dienst. Als ik die zin weer lees wordt het stil
in mijn hoofd. Wat moet ik nou nog schrijven over de Herdenkingsdienst
voor de arbeiders in Qatar?
Die dienst vond plaats op zondagmiddag 20 november, de openingsdag van
het WK voetbal. De organisatie wilde deze herdenkingsdienst niet focussen
op voetbal of de grote maatschappelijke discussies, maar op de overledenen
en de mensen die hen liefhadden.
In de liturgie staat: “Wat fijn en belangrijk om als christenen uit de volle
breedte van de kerk samen te komen en ons uit te spreken tegen het
onrecht dat heeft plaats gevonden tijdens de bouw van de WK-faciliteiten”.
Ook dat is waar maar het gaat echt voorbij het christendom of welke
religie dan ook. Het is onmenselijk. 'Als uitbuiten geen buitenspel is'. Voor
mij is dit de kern van het WK-Qatar. Het maakt niet uit wie er uitgebuit
wordt en als vrouw zou ik toch niet weten wie er buitenspel staat. Maar al
vele, vele jaren hangt er een kranten artikel op mijn prikbord over de
slechte arbeidsomstandigheden in Qatar. Het is al vele jaren bekend. Het is
al vele jaren pijnlijk onbeschaafd.
Vertel mij nooit meer dat sport, op dit niveau, verbroedert.
Toen ik hoorde over deze dienst besloot ik dan ook meteen dat ik er heen
zou gaan. De dienst was ontroerend en met zorg voorbereid. Dominees,
bisschop, musici en anderen stonden naast elkaar in de dienst. Met alle
aandacht voor de arbeiders en hun dodelijke leef en werk situatie, voor de
gezinnen die juist met schulden achter blijven, voor ons en de keus die wij
kunnen maken. Een mooie overdenking gevolgd door gezang en de
indrukwekkende 7 minuten stilte (500 mensen en het was écht stil).
Kaarsjes werden aangestoken en neergezet terwijl 'Als alles duister is'
ingetogen werd gezongen. Maar het lied 'Geef vrede Heer, geef vrede' dat
uit de 500 monden klonk zal voor mij nog lang verbonden blijven met deze
middag.
Donnalee
Een aantal linkjes naar de media die aandacht gaven aan deze dienst.
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