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NEDERLANDERS & DE OLYMPISCHE 
SPELEN IN SOTSJI: SPORT OF POLITIEK 
 

Lette Hogeling, Ries Kamphof, Michelle van Geffen & Christine Carabain 
 
Tijdens de openingsceremonie van de 
Olympische Spelen in Sotsji loopt de 
lesbische ijshockeyster Caitlin Cahow met 
de Amerikaanse vlag. Op de vraag wat 
Olympische sporters moeten doen tegen 
Russische anti-homo wetgeving 
antwoordde zij: “hetzelfde als Jesse 
Owens”.1 De zwarte atleet Owens won in 
1936 tijdens de Olympische Spelen vier 
gouden medailles, in het Berlijn waar de 
nazi’s aan de macht waren. Owens won in 
stilte en protesteerde niet. Cahow ziet dan 
ook geen reden om de Olympische Spelen 
in Sotsji te boycotten. 
 
Sport verbroedert. Bij beroemde clubs 
spelen mensen van meerdere 
nationaliteiten met elkaar. Daar speelt een 
Israëliër over naar een Palestijn, een 
Iraniër naar een Amerikaan, een blanke 

Zuid-Afrikaan naar een zwarte Zuid-
Afrikaan. Bij sporttoernooien kijken 
mensen van over de hele wereld naar 
indrukwekkende sportieve prestaties. Van 
rijke landen tot in ontwikkelingslanden2 
zijn topsporters helden en rolmodellen 
waarnaar wordt opgekeken. 
 
De locaties van grote sporttoernooien 
verbroederen echter allerminst. Sterker 
nog, recente keuzes voor locaties van 
Olympische Spelen en WK’s voetbal 
hebben wereldwijd geleid tot forse kritiek. 
Sotsji 2014 is volgens sommigen één grote 
‘Poetinshow’3 en Rusland een land waar de 
homorechten niet goed gewaarborgd zijn. 
In Brazilië lijken het komende WK en de 
Olympische Spelen van 2016 niet te 
resulteren in inkomsten voor de armeren 
en de middenklasse.4 Recent kwam 
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bovendien in het nieuws dat bij het 
bouwen van stadions voor het WK voetbal 
in Qatar van 2022 alleen in 2013 al 185 
Nepalese gastarbeiders zijn omgekomen.5  
De verantwoordelijkheid voor de keuze 
van de locatie voor deze sporttoernooien 
ligt bij het Internationaal Olympisch 
Comité (IOC)6 en de Wereldvoetbalbond 
(FIFA). In 2007 besloot het IOC de 
winterspelen van 2014 toe te kennen aan 
Sotsji (Rusland). Sotsji won afgetekend van 
concurrenten Salzburg (Oostenrijk) en 
Pyeongchang (Zuid-Korea). Of dat nu 
kwam door een vloeiend Engels en Frans 
sprekende Poetin, de belofte van compacte 
Spelen of een rooskleurig financieel 
plaatje, deze keuze is toen met overtuiging 
gemaakt door de 
hoogwaardigheidsbekleders.7 Zoals NOC-
NSF directeur Gerard Dielessen recent 
constateerde: “In de toekomst is het 
wellicht wijs dat het IOC mensenrechten 
meeneemt in de criteria voor toewijzing 
van een gastland”.8  
 
Zoals gebruikelijk9 woedt in de weken en 
maanden voor de sporttoernooien een 
stevige discussie10: Als Bondskanselier 
Merkel, president Hollande en president 
Obama niet naar de opening van de Spelen 
Sotsji gaan, waarom gaat Nederland dan 
wel met zowel de premier, een minister én 
Koninklijk paar? En is het, zoals Arnon 
Grünberg in De Volkskrant constateerde 
‘laf en hypocriet’ om wel op televisie te 
kijken naar de Olympische Spelen als je 
kritiek hebt op Rusland?11  
 
Deze vragen gaan voorbij aan de sporters 
zelf. Bij hen staat de focus op de sportieve 
prestatie op het sportevenement centraal. 
Maar wat kunnen en mogen deelnemende 
topsporters doen? Het Olympisch 
Handvest is er duidelijk over. Politieke 
uitingen in en rondom stadions zijn 
verboden. Maar zoals Freedom House 
stelt: ‘non-discriminatie’ is ook een 
Olympisch beginsel. Sporters kunnen hier 
tijdens persconferenties aandacht aan 
besteden.12  
 
 

 
Wat vinden Nederlanders nu van de 
verantwoordelijkheid van sporters in het 
aankaarten van mensenrechten? Heeft de 
discussie over homo- of mensenrechten en 
politiek de Nederlanders bereikt of 
associëren zij de Olympische Spelen in 
Sotsji vooral met sport en in het bijzonder 
schaatsen? Vinden Nederlanders dat de 
Nederlandse sporter hun morele 
verantwoordelijkheid moeten nemen of 
hoeven zij zich alleen met hun sport bezig 
te houden? En vooral er voor te zorgen dat 
zij veel gouden medailles terug brengen 
naar Nederland? NCDO voerde een 
representatieve peiling hierover uit onder 
999 Nederlanders van 18 jaar en ouder.  

(Ex-)sporters, politiek en 
diplomatie 

Ze zijn er zeker wel: sporters die 
geraakt worden door internationale 
politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen en die naast het veld 
ook een diplomatieke prestatie 
proberen te leveren, vooral na hun 
carrière. Maar er zijn weinig van deze 
‘sportdiplomaten’ en bovendien met 
wisselend succes. Naar Clarence 
Seedorf werd en wordt geluisterd, 
oud-voetballer George Weah was 
presidentskandidaat in Liberia en in 
Oekraïne is oud-bokser Vitali 
Klitschko oppositieleider die de 
Oost-Europeanen probeert te 
bewegen richting de EU. Basketballer 
Dennis Rodman bezorgt de 
Amerikaanse regering echter flinke 
hoofdbrekens door bezoekjes aan 
zijn ‘vriend’, de Noord-Koreaanse 
leider Kim-Jong Un. 
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13  Het resterende deel van de respondenten gaf aan een andere of geen associatie te hebben met de Olympische 
Winterspelen in Sotsji. 

14  De helft van de respondenten is gevraagd waar zij als eerste aan denken bij de Olympische Spelen in Sotsji. De 
andere helft is een vraag voorgelegd over een ander sportevenement. Deze vraag is in de analyse voor deze factsheet 
buiten beschouwing gelaten. 

15  Figuur bevat alleen gegevens van respondenten die denken aan een ‘politieke kwestie’ (n = 222). 

Nederlanders associëren Spelen in 
Sotsji vooral met politieke kwesties 
Bijna de helft van de Nederlanders (45%) 
denkt uitsluitend aan politieke kwesties 
zoals homorechten, aanslagen en 
geldverspilling wanneer gevraagd wordt 
naar hun eerste gedachten bij de 

Olympische Spelen in Sotsji. Een kleiner 
deel van de Nederlanders (36%) associeert 
deze Spelen alleen met sport13. Slechts vijf 
procent van de Nederlanders noemt beide 
aspecten. Daaruit kunnen we concluderen 
dat de helft van de Nederlanders deze 
Spelen niet los ziet van (politieke) 
aangelegenheden 

Figuur 1. Wat is het eerste waaraan u denkt bij de Olympische Spelen in Sotsji? (% genoemd, n= 42714) 

 

Nederlanders die bij Spelen in Sotsji aan 
politiek denken noemen vooral 
homorechten (42%). Een vergelijkbaar 
deel van de Nederlanders (39%) denkt aan 
meer algemene ‘politieke’ zaken zoals 
corruptie en machtsmisbruik en de keuze 

voor Rusland als gastland voor de 
Olympische Spelen. Verder wordt de 
dreiging van aanslagen genoemd (28%) en 
acht procent van de Nederlanders 
associeert de Spelen met ‘geldverspilling’

Figuur 2. Welke politiek aangelegenheden? (% genoemd, n= 22215 ) 
 
Nederlanders die bij de Spelen enkel 
denken aan sport zijn vaker laagopgeleid 
Wat onderscheidt Nederlanders die de 
Spelen in Sotsji alleen met sport 
associëren van hen die hierbij vooral aan 
politieke kwesties denken? De 
Nederlanders die de Olympische Spelen 
associëren met sport zijn vaker laag 
opgeleid. Ook vinden zij vaker dat dat 
mensenrechten niets te maken hebben 
met de Olympische Spelen. Voor deze 
groep Nederlanders staan de Spelen 
volledig in het teken van sport. Ook geven 
zij vaker aan dat de mogelijkheden om te 
demonstreren in Sotsji beperkt moeten 
worden. Daarentegen vinden 
Nederlanders die bij de Spelen in Sotsji 
allereerst aan politieke onderwerpen 
denken, dat de mogelijkheden om 

aandacht te vragen voor politieke kwesties 
ook tijdens een sportevenement benut 
moeten worden: iedereen moet kunnen 
demonstreren in Sotsji. Ook kunnen 
Nederlandse supporters volgens de laatste 
groep een signaal geven door niet af te 
reizen naar Rusland. Ten slotte vinden 
Nederlanders die aan politieke 
onderwerpen denken, vaker dat de Spelen 
óók te maken hebben met mensenrechten, 
en niet alleen met sport. 
 
Nederlanders vinden dat IOC 
mensenrechten mee moet nemen bij 
keuze voor gastland 
Wie moet er volgens Nederlanders 
aandacht vragen voor homo- of 
mensenrechten tijdens de Spelen? 
Nederlanders zien die actievere rol vooral 
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