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29 kwietnia 2018 r. w stolicy Kataru ‒ Doha, roz-
pocz ło działalno  przedstawicielstwo Mi -
dzynarodowej Organizacji Pracy. Jest to efekt 
podpisania trzyletniego porozumienia o tech-
nicznej współpracy mi dzy tym pa stwem 
a MOP. Katar zobowi zał si  do stopniowego 
znoszenia na wpół niewolniczego systemu ke-
fala stosowanego wobec pracowników migra-
cyjnych. Oznacza to m.in. zgod  na wprowa-
dzenie w stosunkach pracy tak rewolucyjnych 
zmian jak:

• rejestrowanie przez władze pa stwowe 
umów o prac , aby zapobiec nagminnej 
praktyce dowolnego modyfi kowania ich 
przez pracodawców katarskich;

• zniesienia przepisu pozwalaj cego praco-
dawcy do blokowania wyjazdu swoich pra-
cowników z kraju, ani zmuszania ich do pracy;
przej cie wydawania dokumentów 

• uniezale nienie wysoko ci minimalnego 
wynagrodzenia od rasy czy narodowo ci;

• wprowadzenie czytelnych zasad odzyski-
wania  zaległych wynagrodze .

Porozumienie jest sukcesem mi dzynarodo-
wych organizacji zwi zkowych, które od lat 
zwracały uwag  opinii wiatowej, e zasady za-
trudniania w tym kraju pracowników migracyj-
nych maj  wszelkie znamiona współczesnego 
niewolnictwa. Sprawa ta nabrała znacznie po-
wa niejszego wymiaru gdy Katarowi przyzna-
no prawo do organizacji piłkarskich mistrzostw 
wiata w 2022 r. i zacz to tam ci ga  setki tysi -
cy pracowników z biednych krajów azjatyckich, 
przy czym warunki wykonywania ich pracy nie 
były poddawane jakiejkolwiek niezale nej kon-
troli. W 2014 r.  Mi dzynarodowa Konfederacja 
Zwi zków Zawodowych MKZZ oraz wiatowa 
Federacja Pracowników Budownictwa BWI zło-
yły ofi cjaln  skarg  do MOP o notoryczne ła-
manie przez Katar konwencji nr 29 o pracy przy-
musowej z 1930 r. i konwencji nr 81 o inspekcji 
pracy z 1947 r. 

Katar nie miał wyj cia ‒ musiał zacz  popra-
wia  własn  reputacj . O cywilizowaniu stosun-
ków pracy w tym kraju mo e wiadczy  te  to, 
e w sierpniu 2017 r. przyj to tam przepisy po 

 Czy MOP poprawi los 

 katarskich „niewolników”? 
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praz pierwszy reguluj ce normy pracy pracowni-
ków domowych (np. maksymalnie 10 godzinny 
czas pracy i prawo do 24 godzin przerwy w tygo-
dniu). Z polskiego punktu widzenia nie wygl da 
to mo e zbyt istotnie. Nale y jednak pami ta , 
e w pa stwach Zatoki Perskiej liczba migrantów 
wykonuj cych de facto prac  słu cych u ludno-
ci arabskiej nale y do najwy szych na wiecie, 
a przy istnieniu systemu kefala ich sytuacja mo e 
w wielu przypadkach by  powodem do obaw. 
Kto  powie, e dziwne katarskie tradycje pracow-
nicze nie s  problemem nas ‒ Europejczyków, 

bo nie szukamy tam taniej pracy. To warto przy-
woła  histori  francuskiego piłkarza zawodo-
wego  Zahira Belounisa, który przez 19 miesi cy 
nie mógł wydosta  si  z Kataru, gdy  nie chciał 
go wypu ci  stamt d jego były klub. A je li tam 
si  nie wybieramy, mo na poczyta  artykuły 
z bli szego nam regionu, na przykład ten no-
sz cy niepokoj cy tytuł: Jak Katar kupił Brytani . 
Obserwator subiektywno-obiektywny

Fot. Zagraniczni pracownicy w drodze na budow  stadionu 
w Katarze. ródło: © AFP/File / MARWAN NAAMANI


