
Högt pris för fotbolls-VM 
– Inga fler fotbolls-VM eller idrottsmästerskap till 
priset av byggnadsarbetares liv och svikna löften. 

 
Många byggnadsarbetare älskar att se våra idrottskillar och -tjejer tävla om medaljerna i de stora 
mästerskapen. Vi brinner för idrott och rent spel -  och vi håller naturligtvis tummarna för våra 
blågula killar under fotbolls-VM i Ryssland. Men vi brinner även för mänskliga rättigheter och allas 
lika värde.  

FIFA - och värdlandet för fotbolls-VM 2018 Ryssland - har fatalt misslyckas med att respektera de 
mest grundläggande spelreglerna på arbetsmarknaden. Samtidigt skulle de aldrig någonsin 
tolerera fulspel på fotbollsplanen. Denna dubbelmoral är helt oacceptabel.  

Vid 35 inspektioner av arenabyggena i Ryssland har det påvisats allvarliga brister i arbetsmiljön och 
boendevillkoren för byggnadsarbetarna. 

Rapporter om 21 omkomna byggnadsarbetare är bara toppen på isberget. Hur många har skadats 
för livet? Hur stort är mörkertalet? Vi vet från OS i Sotchi att det tog flera månader att få de 
verkliga siffrorna. 

Det är dags att FIFA kommer in i matchen. Vi har tillsammans med det globala byggfacket arbetat i 
10 år för att mästerskapen ska vara rena och schyssta för alla. Från första spadtaget när arenorna 
byggs tills att sista bollen går i mål och segrarna är utsedda.  

Byggnads vill att FIFA och andra globala idrottsfederationer tar mänskliga rättigheter på allvar. 
Byggnads kräver att FIFA skyndsamt ger sig in i matchen och bidrar till att de av FN antagna 17 
globala hållbarhetsmålen blir verklighet.  

FIFA måste också ta sin del av ansvaret för att Agenda 2030 förverkligas. Det är inte långsiktigt 
hållbart att fotbollens makthavare inte tar sin del av ansvaret för att världen ska bli miljömässigt-, 
socialt- och ekonomiskt mer hållbart för alla.    

Byggnads kongress vill helt enkelt se att den globala idrottsrörelsen står upp för globala mänskliga 
rättigheter och en hållbar värld i alla dess dimensioner.  

En sak är säker:  Byggnads kommer att fortsätta sitt fackliga arbete över nationsgränserna. Den 
fackliga internationella solidariteten känner inga gränser. Vi är händerna som bygger en hållbarare 
värld. Vi fortsätter tills ingen byggnadsarbetare behöver sätta livet till i byggnationerna inför ett VM, 
OS eller annat idrottsevenemang. 

Uttalande antaget av Byggnads kongress i Göteborg 2018-06-03 


	Högt pris för fotbolls-VM – Inga fler fotbolls-VM eller idrottsmästerskap till priset av byggnadsarbetares liv och svikna löften.
	Många byggnadsarbetare älskar att se våra idrottskillar och -tjejer tävla om medaljerna i de stora mästerskapen. Vi brinner för idrott och rent spel -  och vi håller naturligtvis tummarna för våra blågula killar under fotbolls-VM i Ryssland. Men vi br...
	FIFA - och värdlandet för fotbolls-VM 2018 Ryssland - har fatalt misslyckas med att respektera de mest grundläggande spelreglerna på arbetsmarknaden. Samtidigt skulle de aldrig någonsin tolerera fulspel på fotbollsplanen. Denna dubbelmoral är helt oac...
	Vid 35 inspektioner av arenabyggena i Ryssland har det påvisats allvarliga brister i arbetsmiljön och boendevillkoren för byggnadsarbetarna.
	Rapporter om 21 omkomna byggnadsarbetare är bara toppen på isberget. Hur många har skadats för livet? Hur stort är mörkertalet? Vi vet från OS i Sotchi att det tog flera månader att få de verkliga siffrorna.
	Det är dags att FIFA kommer in i matchen. Vi har tillsammans med det globala byggfacket arbetat i 10 år för att mästerskapen ska vara rena och schyssta för alla. Från första spadtaget när arenorna byggs tills att sista bollen går i mål och segrarna är...
	Byggnads vill att FIFA och andra globala idrottsfederationer tar mänskliga rättigheter på allvar. Byggnads kräver att FIFA skyndsamt ger sig in i matchen och bidrar till att de av FN antagna 17 globala hållbarhetsmålen blir verklighet.
	FIFA måste också ta sin del av ansvaret för att Agenda 2030 förverkligas. Det är inte långsiktigt hållbart att fotbollens makthavare inte tar sin del av ansvaret för att världen ska bli miljömässigt-, socialt- och ekonomiskt mer hållbart för alla.
	Byggnads kongress vill helt enkelt se att den globala idrottsrörelsen står upp för globala mänskliga rättigheter och en hållbar värld i alla dess dimensioner.
	En sak är säker:  Byggnads kommer att fortsätta sitt fackliga arbete över nationsgränserna. Den fackliga internationella solidariteten känner inga gränser. Vi är händerna som bygger en hållbarare värld. Vi fortsätter tills ingen byggnadsarbetare behöv...
	Uttalande antaget av Byggnads kongress i Göteborg 2018-06-03


