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Voor Jacques Rogge zit de tijd als
voorzitter van het Internationaal
Olympisch Comité er bijna op.
Ruim twaalf jaar had hij de touw-
tjes in handen. Op 10 september
kiezen de 98 leden van het IOC uit
zes kandidaten zijn opvolger. Per
brief vroeg Human Rights Watch
deze zes onlangs naar hun opvattin-
gen over de olympische idealen.
Want het is hoog tijd, aldus Minky
Worden van HRW, voor een leider
die de eigen regels serieus neemt.

Vanwaar die bemoeienis van HRW
met de verkiezing van de IOC-
voorzitter?
“De afgelopen tien jaar heeft HRW
veel onderzoek gedaan naar men-
senrechtenschendingen die direct
samenhangen met de Olympische
Spelen. We zijn begonnen met Pe-
king. Je zag daar gedwongen huis-
uitzettingen, misbruik van migran-
ten, onderdrukking van actiegroe-
pen, intimidatie van journalisten.
Diezelfde dingen gebeuren nu in
Rusland in de aanloop naar de Win-
terspelen in Sotsji. Het afgelopen
jaar heeft Moskou bovendien aller-
lei repressieve wetten aangenomen
tegen niet-gouvernementele organi-
saties. En een paar maanden gele-
den is daar de wet bijgekomen die
het voorzien heeft op lesbiënnes,
homo’s, biseksuelen en transgen-
ders.
“Dat zijn allemaal zaken die direct

in gaan tegen wat zo mooi de ‘fun-
damentele principes van het Olym-
pisme’ genoemd worden: menselij-
ke waardigheid, persvrijheid en het
afwijzen van elke vorm van discri-
minatie. Om de Olympische Spelen
toegewezen te krijgen, moeten
overheden beloven zich daaraan te
houden. Maar onder Rogge is het
IOC er niet in geslaagd zijn eigen
regels te handhaven. Terwijl Rogge
wel graag zegt dat de Olympische
Spelen een force for good zijn.
“In het verleden is het wel ge-

beurd dat staten werden gestraft als
ze zich niet aan de regels hielden.
Zo werd Afghanistan in het taliban-
tijdperk uitgesloten van deelname
aan de OS vanwege discriminatie
van vrouwen, net als Zuid-Afrika
ten tijde van de apartheid.”

Maar wat kan het IOC doen als de
Spelen eenmaal zijn toegewezen?
“Kijk naar de Spelen in Seoul in
1988. Zuid-Korea kreeg die toegewe-
zen toen het nog een militaire dic-
tatuur was. In de aanloop naar de
Zomerspelen waren er grootschali-
ge protesten. Er is toen achter de
schermen intens gelobbyd om te
zorgen dat er democratische verkie-
zingen zouden komen vóór het be-
gin van de Spelen. Het IOC en ande-
re landen waren bang voor een
bloedbad rond de Spelen, dus het
was ook een kwestie van eigenbe-
lang, maar op de lange termijn

heeft dat heel positief uitgewerkt
voor Zuid-Korea.
“Dus als het IOC echt iets wil

doen, dan heeft dat effect. De vraag
is waarom het IOC niet veel eerder
in actie gekomen is tegen de anti-
homowetgeving in Rusland. Die is
namelijk niet uit de lucht komen
vallen. Waarom heeft het IOC niet
gebeld of in een direct gesprek met
Poetin gezegd: als u deze wet aan-
neemt, schendt u het Olympisch
Handvest en hebben we een groot
probleem. Als het ijshockeystadion
of de skischansen niet in orde zijn,
zeggen ze dat toch ook?”

Heeft HRW voorkeur voor een van
de zes kandidaten?
“Nee, daar laten we ons niet over
uit. We hopen dat er iemand wordt
gekozen die pal staat voor het
Olympisch Handvest, die bereid is
om op de bres te springen voor de

mensenrechten zoals die daarin
worden omschreven. Op onze brief
hebben we een heel algemeen ant-
woord gekregen van het IOC, niet
van de afzonderlijke kandidaten.
Tot nu toe heeft slechts één man,
Richard Carrion uit Puerto Rico,
zich scherp uitgelaten over Rus-
land.”

Hier en daar wordt een boycot van
deWinterspelen bepleit. Ook door
HRW?
“Nee. We begrijpen mensen die dat
doen wel, maar onze strategie is om
binnen de olympische beweging
aan verandering te werken. We vra-
gen ook niet aan sporters om actie
te voeren. Er gelden voor hen strik-
te regels, ze mogen geen commen-
taar leveren op politieke zaken, an-
ders worden ze gediskwalificeerd.
En we willen mensen die hun hele
leven hebben getraind om een gou-

den medaille te winnen niet vragen
dat op het spel te zetten.
“We hebben een aantal jaar gele-

den wel afgesproken met het IOC
dat wij verslag doen van mensen-
rechtenschendingen die worden
veroorzaakt door de Olympische
Spelen. In februari hebben we een
uitgebreid rapport geschreven over
de uitbuiting van bouwvakkers in
Sotsji. We weten ook dat het IOC de
Russische regering daarmee heeft
geconfronteerd. Er is wel wat voor-
uitgang, maar niet genoeg. De prin-
cipes zijn er, ze liggen vast in het
Olympisch Handvest. Wat nodig is,
is een leider die voor naleving
zorgt.
“Als je er goed over nadenkt, is het

heel raar. Sport kan niet zonder na-
leven van de regels, bij hoogsprin-
gen leg je de lat voor de één niet la-
ger dan voor de ander. Waarom
doet het IOC dat voor Rusland wel?”
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Minky Worden: ‘Er is wel wat vooruitgang, maar niet genoeg.’

‘OlympischHandvest
wordt niet nageleefd’
Human Rights Watch vindt het hoog tijd dat het Internationaal Olympisch Comité een
voorzitter krijgt die de eigen regels serieus neemt. ‘Er worden mensenrechten geschonden.’

Wie is Minky Worden?

MinkyWorden is sinds 1998 ver-
bonden aan Human Rights Watch,
momenteel als directeur Global
Initiatives. Daarvoor woonde ze
zes jaar in Hongkong, waar ze
werkte als adviseur voor Martin
Lee, voorzitter van de Democrati-
sche Partij. Eerder werkte ze onder
meer voor het Amerikaanse minis-
terie van justitie. Ze is samenstel-
ler van de boeken ‘The Unfinished
Revolution’ (over vrouwenrechten)
en ‘China’s Great Leap’ (over China
en de Olympische Spelen).

‘Sport kan niet
zonder naleven
van de regels, bij
hoogspringen
leg je de lat voor
de één niet lager
dan voor de
ander. Waarom
doet het IOC dat
voor Rusland
wel?’

deblikvanMinkyWorden

Bushsr. verkondigt per
abuisdoodMandela

Verdachteverkrachting
in Indiaveroordeeld

Oud-president George Bush seni-
or (89) van de VS heeft per abuis
zijn condoleances geuit voor de
dood van oud-president Mandela
van Zuid-Afrika. Zijn woordvoer-
der stuurde een e-mail namens
Bush, nadat hij een bericht van
The Washington Post verkeerd gele-
zen had. Dat meldt de Britse
krant The Telegraph. “Barbara en
ik rouwen om het heengaan van
een van de grootste voorvechters
van vrijheid.” De woordvoerder
van Bush excuseerde zich op
Twitter: “Domme fout van me.
Excuses aan iedereen”. (ANP)

Een verdachte van de groepsver-
krachting van een vrouw in de-
cember in een bus in India is za-
terdag schuldig bevonden aan
verkrachting en moord. Omdat
de man ten tijde van de ver-
krachting minderjarig was, valt
zijn straf laag uit. Het slachtoffer
van de verkrachting overleed
twee weken na de verkrachting
aan haar verwondingen. De straf-
maat voor de man die is veroor-
deeld is nog niet bepaald, maar
hij kan maximaal drie jaar in
een tuchtinrichting krijgen. (AP)

Zeerhoge stralingbij
kerncentrale Japan

Morsiwordt vervolgd
vooraanzettengeweld

Bij kerncentrale Fukushima in
Japan is zeer hoge straling geme-
ten bij een tank met radioactief
water. De waardes liggen acht-
tien keer hoger dan gedacht, al-
dus de autoriteiten. Vorige week
meldde de eigenaar Tepco dat er
radioactief water vanuit een op-
slagtank de grond in was gelekt.
Na metingen van zaterdag blijkt
de straling zo sterk, dat die dode-
lijk is voor iemand die er vier
uur aan wordt blootgesteld.
Nieuwe apparatuur mat 1800
millisievert per uur. (REUTERS)

Justitie in Egypte gaat de afgezet-
te president Mohammed Morsi
vervolgen wegens aanzetten tot
moord op tien demonstranten
die betoogden voor zijn paleis.
Morsi werd op 3 juli door het le-
ger afgezet nadat miljoenen de
straat op waren gegaan om zijn
aftreden te eisen. Sindsdien is hij
op een onbekende locatie in af-
zondering gehouden. Morsi zal
met veertien andere leden van
zijn Moslimbroederschap wor-
den berecht voor aanzetten tot
geweld. (AP)

DinoBouterse
ontkent cokesmokkel
Dino Bouterse, de zoon van de
Surinaamse president Desi Bou-
terse, heeft alle aanklachten ont-
kend. Hij zit vast in New York
nadat hij in Panama was opge-
pakt omdat hij een koffer met
tien kilo coke naar de VS wilde
smokkelen. Ook wilde hij in Pa-
nama een netwerk voor wapen-
handel opzetten. Het zijn twee
specialiteiten van Bouterse jr.,
die daarvoor al eerder acht jaar
kreeg. Officieel is hij nog steeds
hoofd van een vage antiterreur-
eenheid van zijn vader. (AP)


