
Infantino
promite sã
fie mai
atentcu
drepturile
omului

P
reºedintele FIFA, Gianni
Infantino, ºi directorul ge-
neral al Organizaþiei Inter-
naþionale a Muncii (ILO),

Gilbert F. Houngbo, au discutat
despre ��cooperarea lor viitoare��
pe marginea Cupei Mondiale de
fotbal. ILO propune efectuarea
unei ��evaluãri prudente�� în ceea
ce priveºte drepturile sociale ale
þãrilor candidate la organizarea
unui turneu final, conform unui in-
terviu acordat recent de Houngbo
pentru AFP, în care susþinea cã
este ��rezonabil de optimist�� în
ceea ce priveºte încheierea unei
înþelegeri. ��Discutãm cu ILO de
câþiva ani ºi dorim sã ne asigurãm
cã aceastã cooperarea fructuoasã
va continua în viitor��, a comentat
Infantino într-un comunicat de
presã publicat dupã întâlnire, adã-
ugând cã ��întãrirea relaþiei dintre
FIFA ºi ILO face, de asemenea,
parte din moºtenirea Cupei Mon-
diale din 2022��. ��Toate discuþiile
pe care le-am purtat pânã acummã
fac sã cred cã FIFA este mai mult
decât hotãrâtã sã se asigure cã, la
viitoarele Cupe Mondiale, proble-
ma socialã ºi respectarea standar-
delor de muncã este criticã. Lumea
ar avea de câºtigat dacã procesul
de licitaþie ºi atribuire a organizãrii
Cupei Mondiale, la fel ca ºi Jocuri-
le Olimpice sau alte sporturi, ar
þine cont de situaþia din þãrile în ca-
uzã��, a spus Houngbo. În cadrul
unei conferinþe de presã din ajunul
Cupei Mondiale, pe 19 noiembrie,
Infantino a menþionat demararea
unor ��discuþii pentru un memo-
randum de acord cu ILO�� ºi dorin-
þa ��de a stabili programe bazate pe
experienþa dobânditã în Qatar��.

De la primirea organizãrii Mon-
dialului 2022 în decembrie 2010,
cel mai mic emirat din Golf a fost
þinta criticilor privind respectarea
drepturilor omului ºi în special a
condiþiilor de muncã ºi de viaþã a
sutelor de mii de muncitori mi-
granþi necalificaþi veniþi din Asia
de Sud ºi Africa. Doha a fãcut une-
le reforme precumabolirea ��kafa-
la��, un sistem care îi pune pemun-
citorii strãini la discreþia angajato-
rilor, care-i pot împiedica sã plece
din Qatar sau sã schimbe locul de
muncã, instaurarea unui salariu
lunar minim de 1.000 de riali (270
de euro) ºi limitarea orelor de
muncã în cele mai cãlduroase pe-
rioade. (O.D.)
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Lecþiile Braziliei: dans, bucurie ºi un
strop de omenie

B
razilia a oferit, la pa-
chet, o lecþie de fot-
bal, una de
dans ºi una de
... sã-i spunem
de omenie.
Fotbalistic,

cvintupla campioanãmondia-
lã, a arãtat tot ce se poate arãta
într-o singurã reprizã. Pe post de
victimã a fost Coreea de Sud. Pute-
au fi ºi alþii, nu au de ce sã-ºi facã

griji asiaticii, în fond au învins Por-
tugalia lui Ronaldo, e o performanþã

pentru o echipã muncitoare,
dar ocolitã de alte daruri fot-
balistice. Combinaþiile brazi-
lienilor ne-au oferit o idee de-
spre cumar trebui sã arate fot-
balul spectacol la celmai înalt
nivel de reprezentare. Nu s-a

putut/vrut decât o reprizã, în a doua
forþele au fost puse la pãstrare, dar
nu e cazul sã ceremmai mult pentru

cã adesea nemulþumitului i se confi-
scã darul. Oricum, aºteptãmcu inte-
res ºi urmãtorul meci, cu Croaþia, o
echipã de alt calibru, dar care a arã-
tat destul de obositã la acest turneu
final.

Dupã fiecare gol brazilienii au
dansat. Glezna lui Neymar l-a þinut
ºi pentru asta. În horã s-a prins ºi
sexagenarul antrenor Tite. Omul
nu a uitat cu ce semãnâncã bucuria.
Au apãrut ºi voci critice, cã a fost

desconsiderat adversarul ºi alte
bla-bla-uri de fotbal constipat, în
care bucuria nu are loc de atâta pro-
fesionism. De profesioniºti ne-am
sãturat în grupe, mai dorim ºi
altceva.

Selecþionerul brazilian a oferit ºi
o lecþie de omenie. Toþi cei 26 de
fotbaliºti deplasaþi înQatar au bifat
cel puþin un minut de joc. Chiar ºi
al treilea portar a fost introdus în fi-
nalul meciului cu Coreea, bucuria

lui fiind una evidentã. Pentru un
fotbalist nu existã frustrare mai
mare decât sã stea cu sãptãmânile
prin cantonamente ºi sã ajungã
doar pe bancã la un turneu final.
Tite le-a oferit tuturor ºansa sã joa-
ce. A ºi putut sã facã asta, nefiind
presat de rezultate, dar important
este cã le-a arãtat jucãtorilor cã s-a
gândit la fiecare dintre ei.

Brazilia a câºtigat deja un tro-
feu: al simpatiei. n
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Brazilia va întâlni în sferturile de finalã Croaþia, vicecampioana mondialã.


