
EDITO

Beste lezer van FIAN Echo,

In deze herfst-winter editie, wensen wij u te informeren over twee belangrijke data: 16 oktober en 10 december. Deze twee 
data zijn sleutelmomenten in ons lobbywerk en laten ons toe onze beleidsmakers te herinneren aan hun verplichtingen in 
de mensenrechten.

Op 16 oktober, de Internationale Dag van de Voeding vonden vele evenementen plaats. De stafmedewerker voor animatie 
en vormingen ging samen met een lid van de lokale groep uit Brussel die diag naar Namen om er het pedagogische spel 
‘Trivial Tegen de Honger’ te animeren. De Coalitie Tegen de Honger, waar FIAN Belgium deel van uitmaakt organiseerde in 
het federale Parlement een ronde tafelgesprek over het Belgische beleid rond recht op voeding. 

Op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten zal FIAN Belgium een petitie lanceren waarin we het respect 
voor de rechten van het inheemse volk en de traditionele gemeenschappen in Brazilie eisen.

Momenteel bespreekt Brazilie de voorbereiding voor verschillende beleidsvoorstellen inzake de toegang tot het grondge-
beid van de inheemse volkeren en traditionele gemeenschappen. Deze voorstellen vormen jammer genoeg een stap achte-
ruit ten opzichte van de huidige wetgeving. U kan de petitite nog ondertekenen tot 30 november 2013 en op 10 december 
zal deze worden afgegeven aan de Braziliaanse Presidente, mevrouw Dilma Roussef, en aan de Voorzitters van het nationale 
Parlement en het Hoge Gerechtshof.

De moeilijke situatie waarin de Guarani-Kaiowà leven in Brazilie wordt al sinds meerdere jaren op de voet gevolgd door 
FIAN Belgium en vooral door de lokale groep van Welkenraedt. Een uit de vele tragische voorvallen van de afgelopen jaren, 
is bijvoorbeeld de recente dood, op 17 februari 2013 van een jonge man van de Guarani-Kaiowà . Denilson Barbosa was 
slechts 15 jaar toen hij werd vermoord door handlangers in de streek.

Het is heel gemakkelijk om de petitie te ondertekenen. Surf naar www.fian.be en klik op ‘Dringende Acties’ : http://www.
fian.be/infotheque/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-relatif-a-la

Op volgende webpagina kan u de petitie ook online ondertekenen op de website van FIAN International : http://www.fian.
org/fr/get-involved/take-action/campagnes/petition-au-bresil/

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van de FIAN Echo,

Philippe Kroff (Raad van Bestuur) en Claire Guffens (stafmedewerker)
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NEE,	dit	is	geen	vergissing.	Je	hebt	wel	degelijk	een	FIAN	Echo	gekregen	waarvan	de	cover	niet	in	jouw	taal	
opgesteld	is. 
 
Hoe	komt	dat? 
 
1. De subsidies van de EU, een kwart van ons budget, lopen eind december ten einde. Vanaf januari kan FIAN Belgium 
daar voor zeker negen maanden niet meer op rekenen. Met die subsidies betaalden we een werkkracht en bepaalde 
activiteiten, waaronder de publicatie van FIAN Echo. We gebruiken nu dus de laatste omslagen die we nog hadden uit 
besparing, en om milieubewuster te drukken. 
 
2. Tot nog toe werd de FIAN Echo voor elk van de drie taalregio’s in ons land apart geschreven, vertaald, uitgegeven, 
verstuurd ... Dat wordt voor de komende jaren te zwaar en niet erg realistisch. Daarom heeft ons bestuur beslist om de 
komende maanden een drietalige FIAN uit te geven. We zullen ons best doen om er iets moois van te maken. 
 
3.	Voel	je	je	diep	vanbinnen	een	beetje	journalist,	grafisch	vormgever,	vertaler	...	en	heb	je	zin	en	tijd	om	in	2014	mee	te	
werken aan de FIAN Echo? Laat het ons dan zeker weten! 
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DRINGENDE	ACTIE	:	OPROEP	VOOR	
GIFTEN	AAN	FIAN	BELGIË	!

Beste FIAN leden, beste vrienden,

Het FIAN team heeft zich in 2013 opnieuw uitgebreid dankzij een structurele 
subsidie   van onbepaalde duur. Deze subsidie heeft ervoor gezorgd dat Manon 
en Antoine reeds enkele maanden deeltijds werken voor FIAN België. Ze helpen 
ons	 werk	 rond	 animatie	 /	 sensibilisering	 en	 het	 administratief	 en	 financieel	
beheer mee op te bouwen.

Tegelijk komt de subsidie van de Europese Unie, die een kwart van ons bud-
get vertegenwoordigt tot zijn eind in december 2013.  Deze subsidie   dekte 
een	werkpost	en	specifieke	activiteiten	zoals	de	publicatie	van	de	FIAN	Echo.	
De Raad van Bestuur besloot om een drietalige FIAN Echo publiceren in de 
komende maanden in plaats van drie eentalige edities.

In deze tijd van economische crisis en bezuinigingen (vooral in de ontwikke-
lingssamenwerking), is het niet gemakkelijk voor een kleine organisatie zoals 
FIAN België om de nodige budgetten te bekomen om kwalitatief en effecient 
werk af te leveren. Te vaak zijn nuttige activiteiten in de strijd voor het recht op 
voedsel	niet	haalbaar	vanwege	een	gebrek	aan	financiële	middelen.	Geld	is	niet	
de belangrijkste drijfveer van ons werk, maar we moeten er wel genoeg hebben 
om de mensenrechten effectief te kunnen beschermen.

Daarom schrijven we u vandaag via deze Dringende Actie voor FIAN België 
met	een	heel	specifiek	verzoek.	We	zouden	het	bijzonder	appreciëren	mocht	u	
FIAN België een	buitengewone	gift	sturen. We weten dat u het werk van FIAN 
noodzakelijk acht om het recht op voedsel op een correct manier te verdedigen 
en we weten dat we hiervoor op u kunnen rekenen.

Uw gift, hoe klein ze ook is, kunnen de acties van FIAN België om honger in de 
wereld tegen te gaan echt ondersteunen. Al meer dan 25 jaar, verdedigt FIAN 
en zijn team meer dan 420 gevallen van schending van het recht op voedsel in 
60 landen via de juridische en politieke middelen.	Dankzij	uw	hulp	en	steun	
kunnen	 honderdduizenden	mensen	 zich	menswaardig	 voeden. Dank je 
wel!

Oprechte dank en hartelijk groet,

An-Sofie	Leenknecht,	Voorzitster	FIAN	België.

CONCREET ?

* Doe een gift aan FIAN Belgium op 
000-1396974-77 (IBAN BE 80 0001 3969 
7477 BIC BPOTBEB1);
Of vraag aan uw vrienden of familie om 
u een geschenk te geven in de vorm van 
een gift

* Verzamel giften via evenementen zoals 
een huwelijk, een verjaardag, een spor-
tevenement, ...

FIAN-Belgium ASBL – Rue  Van Elewyck, 
35 – 1050 Bruxelles
Tél/Fax : +32 (0)2 640 84 17 – 
Mail	:	fian@fian.be	-	www.fian.be
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OP HET TERREIN... 

LOKALE	GROEP	SANKT	VITH:	
AGROBRANDSTOFFEN	:	FIAN	STELT	VRAGEN	

Op 6 september organiseerde de lokale groep van Sankt Vith een thema-avond 
rond agrobrandstoffen. 

De	avond	begon	met	de	documentaire	«	The	Dark	Side	of	Green	».	Deze	film	
belicht	de	situatie	van	Guarani-indianen	in	Brazilië,	die	van	hun	gronden	werden	
verjaagd. Op hun gronden wordt nu grootschalig rietsuiker verbouwd voor de 
productie van ethanol. 

De	lokale	groep	van	Welkenraedt	volgt	het	dossier	van	de	Guarani	van	nabij.	
Franz	Miessen,	lid	van	die	groep,	besprak	na	de	film	de	recente	evolutie	in	de	
strijd	van	de	Guarani	voor	hun	gronden.	Hij	had	het	onder	andere	over	een	
belangrijke manifestatie gepland in Brasilia, hoofdstad van Brazilië, als protest 
tegen een project voor een wijziging van de grondwet. Als dit project door-
gaat, kan het parlement, dat bestaat uit grootgrondbezitters, beslissen waar de 
inheemse volkeren zich kunnen vestigen en hoe groot hun gebieden worden. 
Die beslissing zou heel nadelig kunnen uitvallen voor de inheemse volkeren en 
traditionele gemeenschappen : hun mensenrechten, en dan in het bijzonder 
hun recht op voedsel, riskeren met voeten te worden getreden. 

Tijdens	het	tweede	deel	van	de	avond	gaf	Gerhard	Braunmiller	van	de	Duitse	
organisatie Misereor uitleg over de bredere context van de problematiek rond 
agrobrandstoffen. De ontwikkeling van agrobrandstoffen heeft dramatische 
gevolgen voor de mensenrechten. Dat heeft verschillende redenen : econo-
mie heeft meer gewicht dan ecologie, agro-industrie meer dan kleinschalige 
landbouw, belangen van bedrijven meer dan voedselsoevereiniteit. Het huidige 
systeem heeft zo zijn prioriteiten! 

Met	 voorbeelden	 van	gevallen	uit	Nicaragua	en	Guatemala	maakte	Gerhard	
Braunmiller duidelijk dat het een heel redelijke optie is om planten te gebruiken 
voor de productie van energie. Maar dan wel op voorwaarde dat de planten 
lokaal verbouwd worden en dat ze de voedselvoorziening geen concurrentie 
aandoen (zo kunnen bijvoorbeeld onbruikbare delen gevaloriseerd worden). 

Een dertigtal personen waren aanwezig. Het deed ons plezier dat ze nadien 
nog bleven om van gedachten te wisselen bij een hapje en drankje uit de eer-
lijke handel. 

Marlene Bongartz

19 EN 20 OKTOBER : 
VRIJWILLIGERSBEURS	
IN SANKT VITH

De lokale groepen van Sankt Vith en 
Eupen grepen, samen met een veer-
tigtal andere verenigingen, de kans 
om zich voor te stellen aan een ruimer 
publiek en zo nieuwe vrijwilligers te 
vinden. 

Op de stand van FIAN draaide het deze 
keer niet zozeer rond het recht op 
voedsel, maar eerder rond vrijwilligers-
werk bij de lokale groepen. 

Wat kan je doen voor FIAN?

- lid worden

- jezelf en anderen informeren en sensi-
biliseren rond recht op voedsel
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Vertaling: Deze nederlandse vertaling was 
mogelijk dankzij Johannes Koch. Dank	U!

- onze petities en dringende acties steunen

- vertaalwerk doen voor de nieuwsbrief

- deelnemen aan bijeenkomsten van een lokale groep

- een petitie voorbereiden

- een infostand houden

-	een	filmavond,	debat	of	thema-avond	organiseren

- samen met andere organisaties een evenement opzetten, zoals een kerst-
markt, een avond rond mensenrechten, een wereldontbijt ...

- activiteiten organiseren om fondsen te werven voor FIAN

- nieuwe leden recruteren

Er werd heel wat van gedachten gewisseld, wat zeker op een of andere manier 
interessante initiatieven zal opleveren ...

« THE MEAL 2013 » IN WELKENRAEDT

Op basis van het gegeven dat dagelijks eten voor een belangrijk deel van de 
wereldbevolking geen evidentie is, heeft de Zwitserse associatie «Un repas pour 
notre avenir (een maaltijd voor onze toekomst)» in 1999 «The Meal» georga-
niseerd. Sindsdien wordt dit evenement op elk continent ieder jaar groter.

Het principe is eenvoudig: op hetzelfde moment, op verschillende plaatsen in 
de wereld, zo veel mogelijk mensen, die elkaar niet noodzakelijk kennen, rond 
dezelfde tafel verzamelen om dezelfde maaltijd te delen. Het doel is om hier en 
overal de boeren te steunen en de voeselveiligheid te verdedigen.

Dit	jaar	heeft	«The	Meal»	op	21	september,	de	officiële	dag	van	het	evenement,	
ook in Welkenraedt plaatsgevonden! Het collectief ‘Forum Solidarité’, waar ook 
de lokale groep FIAN Welkenraedt deel van uitmaakt,  is het avontuur aange-
gaan om een maaltijd te organiseren, die de vorm zou krijgen van een auberge 
espagnole. Iedere deelnemer heeft iets om te delen meegebracht (locaal en 
van het seizoen). Er waren een vijftigtal tafelgasten aanwezig op deze eerste 
editie van «The Meal» in Welkenraedt. Na de maaltijd werden twee activitie-
ten aangeboden, waaruit de deelnemers konden kiezen: een wandeling door 
de voortreffelijke tuinen van de gemeente of de vertoning van dokumentaires 
over het verantwoord gebruik van voedsel, gevolgd door micro-debatten. De 
opbrengst werd aan een organisatie geschonken, die door «The Meal» wordt 
ondersteund. In dit jaar ging het om de organisatie «Sentinelles» in Burkina 
Faso, die tegen een ziekte vecht die met slechte voeding samenhangt, namelijk 
Noma.

Als het van de deelnemers en de organisatoren afhangt, ontbreekt er enkel 
nog	een	officiële	datum	om	«The	Meal»	volgend	jaar	opnieuw	in	Welkenraedt	
te organiseren. 

Carole Keutgen

Vertaling: Deze nederlandse vertaling was 
mogelijk	dankzij	Els	De	Geest.	Dank	U!

LOKALE	GROEP	VAN	
BRUSSELS : TRIVIAL 
CONTRE LA FAIM

Op 6 oktober heeft de lokale groep 
uit Brussel in het kader van de 
Veertiendaagse van de Internationale 
Solidariteit in Brussel het spel Trivial 
tegen de Honger geanimeerd. Het pro-
gramma was erg gezellig: na een soli-
darische brunch, die was samengesteld 
uit biologische producten in de boer-
derij van het Maximiliaanpark, werden 
de bezoekers vriendelijk uitgenodigd 
om aan de animatie deel te nemen. De 
deelnemers konden hierdoor belan-
grijke dingen bijleren over de proble-
matiek van de honger en het recht op 
voeding. Tevens werd hun informatie 
gegeven over gemeenschappen die 
hun recht op voeding bedreigd zien. 
Meerdere deelnemers waren reeds 
gesensibiliseerd voor deze problema-
tiek en hebben hun ideeën en stand-
punten betreffende de aangesneden 
onderwerpen goed kunnen inbrengen. 
Hierdoor kon deze eerste animatie van 
het Trivial tegen de Honger overgaan in 
een interessant en rijk debat. Als het van 
onze groep afhangt, hebben we veel 
zin om de animatie van Trivial tegen de 
Honger voort te zetten op verschillende 
plaatsen in heel België.  

Jeanne Barbar
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LOKALE	GROEP	VAN	LUIK	:	ER	ZIT	BEWEGING	
IN !!!

Op 21 en 22 september, voerde de lokale werkgroep (LW) van Luik een sensibi-
liseringsactie tijdens het Tempo Color Festival (“de (woede)stip voor grond” op 
het Sint-Lambertsplein) en het Bio-evenement in de botanische tuin.

Op het Tempo Color Festival deelden we een stand met het CNCD en Entraide 
& Fraternité teneinde de voorbijgangers te sensibiliseren voor de voedselpro-
blematiek tijdens de actie « Superburger ».

De LW concentreerde zich meer bepaald op de sensibilisering van de Luikenaars 
ten aanzien van de Essakane-gemeenschappen in Burkina Faso. Hen wordt een 
toegang tot hun gronden ontzegd door de Canadese multinationale goudon-
tginningsmaatschappij	 IAM	Gold.	De	actie	«	Van	goud	…	maar	niet	van	jou	»	
bestond erin de aandacht van gezinnen te trekken via een « agro-schmink » 
atelier en spelen over lokale landbouwproducten teneinde de ouders en kinde-
ren te sensibiliseren.

Daarnaast	kende	de	petitie	voor	de	Guaranis	een	waar	succes,	met	meer	dan	
40 ondertekenaars! Dit cijfer kan u absoluut miniem lijken; maar het was voor 
ons een ware uitdaging om op een zaterdag, in één van de grootste commer-
ciële centra van de stad waar publiciteit van bekende merken legio is, zo veel 
mogelijk voorbijgangers aan te spreken over hun consumptiepatroon tijdens 
hun  boodschappen.

Op Bio in Luik hield de Lokale Werkgroep dezelfde acties als op Tempo Color; 
wat ons toeliet om potentiële nieuwe leden aan te spreken.

De Lokale Werkgroep Luik bedankt van harte het CNCD, Entraide & Fraternité 
en het team van het Cultureel Centrum les Chiroux voor de goede organisatie. 

Hun volgende vergadering van zal begin december doorgaan, in navolging van 
de vorming op 23 november. Eén van de agendapunten zal het verder uitwer-
ken van een pedagogische tool omtrent  ertsontginning.

Laurence Moraux

Vertaling: Deze nederlandse verta-
ling was mogelijk dankzij Lies Van Criekingen
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BRAZILIAANSE DEMOCRATIE IN VERVAL : 
AGRO-INDUSTRIE	VERSUS	INDIANEN

Alle Indianenvolkeren in Brazilië zouden tegen 1993 hun voorvader-
lijk grondgebied terugkrijgen. Dat stond zwart op wit in de grond-
wet van 1988. Nu, twintig jaar later, is dit proces nog steeds niet vol-
tooid. Integendeel: een paar verontrustende wetsvoorstellen willen de 
Indianen het grondwettelijk recht om hun gebied af te bakenen, weer 
ontnemen.

In	 Mato	 Grosso	 do	 Sul,	 een	 zuidelijke	 deelstaat	 van	 Brazilië,	 wachten	 veer-
tigduizend	Guarani-Kaiowá	vol	ongeduld	op	de	nodige	ruimte	om	volgens	hun	
gewoonten en tradities te kunnen leven. Sinds het begin van de twintigste eeuw 
verloren ze 90% van hun grondgebied. De meeste Indianen van deze stam 
wonen opeengepakt in reservaten ergens midden in een zee van soja of sui-
kerriet, of in armzalige kampen langs de grote weg, bij de grond die hen ooit 
toebehoorde. Hun levensomstandigheden zijn verschrikkelijk. Bovendien zijn 
ze regelmatig het slachtoffer van geweld. Onlangs nog riepen de procureurs 
van	het	federaal	openbaar	ministerie	op	om	de	bewakingsfirma	Gaspem	op	te	
doeken,	omdat	het	eigenlijk	eerder	een	privé-militie	zou	zijn.	Gaspem	zou	van	
grootgrondbezitters zo’n $ 10.000 gekregen hebben per uitdrijving van een 
groep	Guarani-Kaiowá,	en	wordt	beschuldigd	van	minstens	acht	brutale	aanval-
len tegen Indianen in 2012 en de moord op twee Indianen-leiders.

De kans dat de Indianen hun land ook echt terugkrijgen is sterk gedaald door 
een reeks wetsvoorstellen in de Kamer van Afgevaardigden, ingediend door 
Ruralisten. Deze volksvertegenwoordigers zijn grootgrondbezitters die de 
Indianenrechten willen ondermijnen, en zo voorkomen dat het land waarop de 
Indianen volgens de grondwet recht hebben, ook effectief aan hen wordt over-
gedragen. Voor hen vormen de Indianen een hindernis voor de ontwikkeling 
van grote plantages, agro-industrie, houtmolens, hydro-electrische projecten 
en mijnbouw.

Als wetsvoorstel PEC 215 (grondwettelijk amendement 215/2000) 
erdoor komt, zal het niet langer de Braziliaanse president zijn die de afba-
kening	 van	 Indiaanse	 grondgebieden	 goedkeurt	 of	 de	 ratificering	 van	 de	 al	
gehomologeerde gronden, maar het nationaal congres. En het congres staat 
negatief tegenover de Indianen. Er zetelt ook geen enkele vertegewoordiger 
van de Indianen in, zodat hun rechten en belangen er niet verdedigd worden. 
Dit wetsvoorstel is dan ook enkel in het belang van de Ruralisten. Volgens CIMI 
(Conselho	Indigenista	Missionário)	zou	zo’n	wet	het	hele	proces	van	de	afbake-
ning van de Indianengebieden verlammen. Ook de Quilombolas, de afstamme-
lingen van Afrikaanse slaven, zouden hierdoor getroffen worden. Er zouden dan 
ook geen nieuwe beschermde natuurgebieden meer bijkomen. De goedkeu-
ring van PEC 215 zou dus een grote stap achteruit betekenen.

Wetsvoorstel PLP 227/2012 zou het moeilijk maken om nieuwe gebieden 
voor inheemsen open te stellen, en zou een inbreuk betekenen op wat de 
grondwet en de internationale verdragen momenteel vereisen. Dit wetsvoors-
tel werd op 17 juli goedgekeurd door de Landbouwcommissie. Ongelofelijk 
maar waar: dit voorstel mocht van de voorzitter van de kamer, van de rege-
ringsleider in de kamer, en van alle politieke partijen onmiddellijk gestemd 
worden, zonder enige discussie, analyse of voorafgaande lezing! ‘Puur bandi-
tisme’ volgens CIMI, en verraad van de Indianen. Toen die in april de kamer van 

volksvertegenwoordigers hadden bezet 
als protest tegen het plan om de grond-
wet te wijzigen, beloofde Henrique 
Alves, de voorzitter van de kamer, dat er 
een onderhandelingscommissie zou ko-
men die wetsvoorstellen in het voordeel 
van de Indianen zou uitwerken. Daar 
heeft hij zich dus niet aan gehou-
den. Nadat het congres PLP 227/2012 
goedkeurde, ontving president Dilma 
Roussef voor de eerste keer in haar 
ambtstermijn vertegenwoordigers van 
de Indianenbevolking. Waarnemers 
vragen zich af of ze in de rug is aange-
vallen door haar ministers, of dat zij het 
is die dat bij de Indianen heeft gedaan. 
Voor alle duidelijkheid: dit wetsvoorstel 
schendt ILO-conventie 169, waarin staat 
dat inheemse volkeren geraadpleegd 
dienen te worden over zaken die hen 
aanbelangen. 

En dan is er het wetsvoorstel 1.610/96, 
dat de zeggenschap van de inheemse 
volkeren over hun grondgebied met de 
voeten treedt. Het regelt mijnactiviteiten 
op inheems gebied, maar voorziet niet 
in een veto-recht voor de bewoners. De 
bisschoppen van Brazilië protesteer-
den in maart tegen dit voorstel met 
een open brief, waarin ze stelden dat 
ontwikkeling niet alles rechtvaardigt, en 
dat die niet gereduceert mag worden 
tot louter economische groei. Ze eisten 
dat het maatschappelijk middenveld de 
nieuwe mijnwet zou kunnen bespreken, 
en dat eerst en vooral het Statuut van 
de Indianenvolkeren goedgekeurd zou 
worden, een tekst die al sinds 1991 op 
goedkeuring wacht.

Al deze voorstellen betekenen een 
stap achteruit ten opzichte van de 
huidige grondwet en de door Brazilië 
goedgekeurde internationale ver-
dragen. CIMI verklaarde op 11 sep-
tember nog dat « er een ware abso-
lute dictatuur van de agro-industrie 
heerst in Brazilië ». Als de voorstel-
len goedgekeurd worden, zijn de 
mensenrechten van de Indianen en 
Quilomobolas minder beschermd dan 
ooit.

Op 30 september en op 5 oktober werd 
er in Brazilië al massaal geprotesteerd 
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op initiatief van APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Zeggenschap 
voor de Inheemse Volkeren in Brazilië). Om dit protest te ondersteunen heeft 
FIAN een petitie gelanceerd voor het recht op een eigen grondgebied van alle 
inheemse en andere traditionele volkeren in het land. Want grond ter beschik-
king hebben is voor hen de eerste voorwaarde voor het basisrecht om zichzelf 
te	kunnen	voeden.	De	petitie	focust	specifiek	op	de	Quilombola	 in	Brejo	dos	
Crioulos	in	de	deelstaat	Minas	Gerais	en	de	Guarani-Kaiowá-Indianen	in	Mato	
Grosso	do	Sul.

Op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, zal FIAN 
Brazilië de petitie overhandigen aan de Braziliaanse presidente Dilma Roussef 
en aan de voorzitters van het nationaal Congres en van het Hooggerechtshof. 
Diezelfde dag zullen alle FIAN-afdelingen ter wereld de petitie in hun eigen 
land afgeven bij de Braziliaanse ambassade. In België is dat in Brussel, op de 
Louisalaan 350. 

We nodigen je bij deze uit om er op 10 december bij te zijn. De Indianen en 
Quilombolas hebben zo veel mogelijk internationale steun nodig om hun rech-
ten te beschermen.

Marie Teller-Péron

Lokale FIAN-groep Welkenraedt

1

Sources:
http://www.socioambiental.org/pt-br/blog/
blog-do-isa/urgente-golpe-parlamentar-
contra-direitos-indigenas-e-grave-ameaca-a-
constituicao

http://www.survivalfrance.org/actu/9539

http://www.brasildefato.com.br/node/13603

http://www.dhescbrasil.org.
br/index.php?option=com_
content&view=article&id=902:nota-ci-
mi-instalacao-comissao-especial-pec-
215&catid=69:antiga-rok-stories

http://global.org.br/arquivo/nota-do-cimi-o-
governo-dilma-o-agronegocio-e-os-povos-
indigenas/

http://agenciapulsar.org/brasil2013/povos-tra-
dicionais/aprovacao-de-plp-227-beneficiaria-
ruralistas-e-prejudicaria-indigenas/

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/518244-
carta-aberta-da-cnbb-sobre-o-marco-regula-
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Zij hebben geen voldoende toegang 
tot drinkbaar water vermits de water-
bronnen sterk vervuild worden door 
industrieel afval en het verstuiven van 
chemische producten.”

FIAN International en FIAN Colombia 
werkten samen met de getroffen 
Colombiaanse vrouwen. In navolging 
van daarna dienden zij een rapport in 
aan het CEDAW Comité. 

« FIAN International wacht in onge-
duld	 de	 finale	 Observaties	 af	 die	 het	
CEDAW Comité deze maand aan de 
Colombiaanse Staat zal maken. Wij 
hopen dat deze rekening zal houden 
met onze voorstellen tot aanbeve-
ling betreffende het recht van deze 
vrouwen op voedsel en adequate 
voedzaamheid”, verklaarde Ana Maria 
Suarez Franco, permanent verte-
genwoordigster	van	FIAN	in	Genève.

Vertaling: Deze nederlandse vertaling was 
mogelijk dankzij Liesbeth Van Criekingen. 
Dank	U!

COLOMBIAANSE LANDBOUWSTERS MET 
AFRIKAANSE	OORSPRONG	STELLEN	HUN	
EISEN VOOR AAN HET COMITÉ VAN DE 
VERENIGDE	NATIES.

Rapport over vrouwenrecht tot voedsel en adequate voedzaamheid in 
Colombia.

In de Cauca-regio in Colombia zijn landbouwsters van Afrikaanse 
oorsprong het slachtoffer van schending van hun recht op voedsel 
en adequate voedzaamheid. De oorzaak? De expansie van de agro-
industriële rietsuikersector en de afwezigheid van maatregelen die de 
toegang tot landbouwgronden garandeert. Deze situatie is beschre-
ven in een rapport gezamenlijk opgesteld door FIAN International en 
FIAN Colombia; overhandigd aan het vrouwenrechtencomité van de 
Verenigde Naties (CEDAW).

FIAN International vraagt aan het Comité der Verenigde Naties dat ijvert te-
gen elke vorm van discriminatie ten aanzien van vrouwen (CEDAW) om de 
Colombiaanse Staat aan te bevelen alle noodzakelijke maatregelen te nemen 
opdat	 de	 families	 van	 de	 Raad	 voor	 Gemeenschapslandbouw	 in	 Palenque	
Monte Oscuro (Cauca-regio, Colombia) toegang zouden hebben tot de no-
dige grond en kunnen telen teneinde hun recht op adequaat voedsel en voe-
dzaamheid te bewerkstelligen.

De	Raad	voor	Gemeenschapslandbouw	van	Palenque	Monte	Oscuro	(CCCPMO)	
bestaat uit 50 families; ofwel 276 personen – waarvan 90% van Afrikaanse oors-
prong zijn en een merendeel werkzaam is in de landbouwsector. Deze families 
leven in het Noorden van de Cauca-regio in Colombia. Sinds jaren eisen de 
leden van het CCCPMO van de Colombiaanse Staat de teruggave van hun 
gronden in de vallei van de Cauca-rivier teneinde er aan landbouw te kunnen 
doen en hun recht op voedsel waar te maken. 

Zij verloren immers hun gronden in navolging van de expansie van de agro-
industrie (rietsuiker) en de daaropvolgende inname van gronden. Hoewel de 
Nationale Directie voor de strijd tegen Drugs (DNE) in 2009 76 hectaren grond 
gaf aan het CCCPMO; werden de CCCPMO-families 7 maanden later -terwijl ze 
reeds begonnen waren met het bewerken van de gekregen gronden- opnieuw 
verplaatst zonder enige vorm van compensatie noch voor de gerealiseerde 
investeringen noch ter vervanging van de (opnieuw) verloren grond. Volgens 
het DNE ligt de reden voor deze herplaatsing in het feit dat de gronden in de 
“influentiezone”	van	de	rietsuikermaatschappij	 liggen;	bijgevolg	dienden	deze	
aan deze laatste toegewezen te worden.

“Vandaag genieten we van geen enkele toegang tot grond. Deze is nochtans 
noodzakelijk voor onze landbouw en het realiseren van ons mensenrecht tot 
voedsel en adequate voedzaamheid”, zei Adelaida Molina.

Denisse Córdova van FIAN International onderlijnde dat « Colombia haar 
verplichting in het bewerkstelligen van het recht op voedsel en adequate voe-
dzaamheid ten aanzien van de CCCPMO-vrouwen niet nakomt. Deze genieten 
immers niet van de nodige beschermingsmaatregelen voor hun productie en 
beschikken niet over het recht om hun voedingsmiddelen met eigen zaden te 
telen. Zij beschikken, noch individueel noch collectief, over de eigendomsrech-
ten van hun gronden. De Staat verzekert de overdracht van traditionele ken-
nis die deze vrouwen bezitten niet; en brengt zodoende de overleving van 
hun cultuur in gevaar. Bovendien beschikken de vrouwen niet over de nodige 
financiële	middelen	om	adequaat	(cultureel	en	nutritioneel)	voedsel	te	kopen.	
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WELLUIDENDE ECHOS :  
BIJ	FIAN…
VOORSTELLING	‘RIGHT	TO	FOOD	AND	
NUTRITION WATCH 2013’

‘Alternatieven voor en verzet tegen beleid dat honger veroorzaakt’

Er wordt in de wereld genoeg voedsel geproduceerd om de hele wereldbevol-
king te voeden. De zesde editie van het jaarrapport Right to Food and Nutrition 
Watch, die begin oktober in Rome werd voorgesteld, brengt een aantal beleids-
maatregelen in kaart die honger en ondervoeding veroorzaken in plaats van 
die te verminderen. Vanuit deze constatering eisen de artikels in het rapport dat 
het beleid en de actoren die dat uitvoeren het recht op behoorlijke voeding van 
in het begin respecteren en intergreren. Het rapport stelt nadrukkelijk dat het 
noodzakelijk is de bevolking op een open en grondige manier te betrekken bij 
het uitwerken van beleidslijnen die een impact hebben op hun leven.

Het rapport benadrukt verder dat wereldwijde initiatieven steeds oog moeten 
houden voor de Mensenrechten: de Nieuwe Alliantie voor Voedselveiligheid van 
de	G8,	het	initiatief	Voeding	op	een	Hoger	Plan	(SUN,	Scaling	Up	Nutrition),	de	
Alliantie	voor	een	Groene	Revolutie	in	Afrika	(AGRA),	en	allerlei	publiek-private	
samenwerkingsverbanden op het gebied van landbouw of voeding. Het feit dat 
ondernemingen sterk bij zo’n initiatieven betrokken zijn, brengt niet te verwaar-
lozen	 belangenconflicten	 met	 zich	 mee.	 Commerciële	 overwegingen	 raken	
op die manier innig verweven met de uitwerkinging van het openbaar beleid. 
 
De editie 2013 kreeg als titel ‘Alternatieven voor en verzet tegen beleid dat hon-
ger veroorzaakt’. Er wordt in detail ingegaan op initiatieven van het midden-
veld die zich baseren op respect voor de mensenrechten, en die oplossingen 
aandragen die compatibel zijn met duurzaamheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, 
voedselsoevereiniteit, agro-ecolotie, lokaal beheer van zaden ...

Meer informatie op www.rtfn-
watch.org

Je kunt deze publicatie ook per 
post ontvangen. Aanvragen kan 
via	mail	(fian@fian.be)	of	telefo-
nisch (02 640 84 17).

Vertaling:	Deze	nederlandse	vertaling	was	mogelijk	dankzij	An-Sofie	Leenknecht.	Dank	U!

Vertaling: Deze nederlandse vertaling was 
mogelijk dankzij Marta Thiry. Dank	U!
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IDEEËN VOOR ACTIES VAN ANDERE 
FIAN-AFDELINGEN

FIAN Oostenrijk

Mir isst es Recht 2013 / FIAN-Restaurant-Actie

„Mir isst es Recht“ is het motto van de creatieve inzamelactie van FIAN 
Oostenrijk. In meer dan 30 lokalen in Wenen en andere steden van het thuisland 
van Heidi en Sisi worden er tussen oktober en december bijzondere gerechten 
geserveerd. Door het genieten van deze gerechten wordt het werk van FIAN 
Oostenrijk voor het mensenrecht op voedsel ondersteund met €1,- tot €1,50 
per maaltijd. “Mir isst es Recht” ontstond in 2010. Sindsdien groeit het aantal 
deelnemende lokalen gestaag. In 2012 werden er in 25 lokalen ongeveer 6.000 
FIAN-maaltijden verkocht.

In 2013 is deze actie op 16 oktober (wereld dag van de voeding) van start gegaan 
en zal eindigen op 10 december (internationale dag van de mensenrechten).

De	financiële	bijdragen	van	“Mir	isst	es	Recht”	worden	voor	het	opstellen	en	de	
presentatie van het verslag over de toestand van de economische, sociale en 
culturele mensenrechten in Oostenrijk gebruikt. Meer informatie over de proce-
dure van het verslag over de toestand van de economische, sociale en culturele 
mensenrechten in België en Oostenrijk vind u op pagina 19 van deze editie.

FIAN Duitsland

Maaltijd voor mensenrechten – Gaan eten en de mensenrechten 
ondersteunen!

Op de wereld dag van de voeding op 16 oktober was het bij FIAN Duitsland ook 
weer zover: De “Mahlzeit für die Menschenrechte” ging voor de tweede keer 
van start. Net zoals vorig jaar ondersteunen restaurants en cafés FIAN in het 
gevecht voor het recht op voeding. Voor het eerst doen er buiten de horeca van 
Keulen ook restaurants en cafés van Berlijn en van de universiteitsstad Tübingen 
mee.

Restaurants en hun klanten kunnen op deze manier hun stem laten horen. Door 
het steunen van het idee tonen zij dat de mensenrechten en de honger in de 
wereld hun niet eender zijn. Vooral de rechten van kleine boeren en boerinnen 
staan in de focus: hen door een oproep aan de parlementsleden van de EU te 
ondersteunen is een centraal bestanddeel van deze actie. Velen van de mensen 
die aan honger lijden in landelijke regio’s over heel de wereld vragen nu een 
betere bescherming voor hun rechten als landbevolking. Aan hun situatie werd 
tot op heden niet genoeg aandacht besteed door de bestaande mensenrech-
ten conventies. 

Ook bij FIAN Duitsland wordt de “Mahlzeit für die Menschenrechte” op 10 de-
cember, de dag van de mensenrechten, voor het laatst geserveerd.

En FIAN Belgium? Wat denkt u 
van deze idee? 

Het zou toch een spannende en 
gevarieerde opdracht voor de lokaal-
groepen zijn voor volgend jaar, res-
taurants te contacteren en hun te 
stimuleren om mee te vechten voor 
het recht op voeding! Interesse? Laat 
iets weten en wij zullen jullie helpen! 
fian@fian.be	of	02	640	84	17
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MEMORANDUM	VERKIEZINGEN	2014	:	NAAR	
EEN BELEIDSCOHERENTIE MET HET RECHT OP 
VOEDSEL!

Onze planeet produceert genoeg voedsel om 7 miljard individuen te voeden. 
Nochtans lijden 842 miljoen mensen aan chronische ondervoeding, en daar-
boven op ontbreekt het meer dan één miljard mensen aan voldoende micro-
nutriënten om een normaal leven te leiden (FAO 2013). Aan de andere kant 
hebben 1.4 miljard mensen overgewicht en lijden ze aan chronische ziektes 
veroorzaakte door slechte voedingspatronen (OMS 2013). Elk jaar wordt meer 
dan een derde van ons voedsel verspild, en worden nieuwe voedselschandalen 
uit de agro-industrie aan het licht gebracht. 

Een conclusie dringt zich aan ons op: ons voedselsysteem is inade-
quaat. We moeten dringend werk maken van een transitie naar een 
duurzame wijze van produceren en consumeren, die toelaat het recht 
op voedsel voor ieder te realiseren. 

FIAN Belgium, lid van FIAN International strijdt al meer dan 27 jaar opdat het 
recht op voedsel realiteit wordt, zowel in België, als in de rest van de wereld. Op 
basis van deze ervaring, en in de aanloop naar de Europese, federale en regio-
nale verkiezingen, benadrukt FIAN Belgium de voornaamste prioriteiten voor 
de uitvoering van een adequaat recht op voedsel in de loop van de volgende 
vijf jaren. FIAN Belgium wenst de opinie te kennen van de Belgische politieke 
partijen over de volgende 6 prioritaire thema’s: 

6 VOORNAAMSTE PRIORITEITEN – 6 VRAGEN :

1. Voorrang van de mensenrechten en een beleid dat coherent is met 
het recht op voedsel

Als fundamenteel mensenrecht dient het recht op voedsel te primeren op alle 
andere politieke, economische of commerciële belangen. Niettemin, hoewel 
België	het	merendeel	van	de	Internationale	Verdragen	ratificeerde	gewijd	aan	
het	recht	op	voedsel,	werd	het	niet	vastgelegd	in	de	Belgische	Grondwet,	wat	
het direct aanroepen van het recht voor de rechtbank beknot. Anderzijds ont-
breekt het België aan wetten en institutionele mechanismen om een betere 
coherentie te garanderen van het beleid met het recht op voedsel, zowel op 
eigen bodem als in het buitenland.

Vraag: Welke concrete maatregelen stelt u voor om de coherentie van het 
beleid ten aanzien van het recht op voedsel te verbeteren? 

2. Stop met biobrandstoffen !

Naar aanleiding van het beleid ter bevordering van biobrandstoffen verme-
nigvuldigde de Europese consumptie met 14 in tien jaar tijd, van 1.1 miljoen 
tep (ton-of-oil equivalent)in 2002 tot meer dan 14.4 miljoen tep in 2012 
(EurObserv’ER 2013). Verschillende internationale rapporten toonde duidelijk 
de negatieve impact van deze toename van biobrandstoffen aan op de volatili-
teit van de prijzen van agrarisch grondstoffen, op het voorkomen van landroof 
en	op	de	voedselzekerheid	van	de	bevolking	in	het	Zuiden.	Geconfronteerd	met	
deze feiten, vraagt FIAN Belgium dat België zijn beleid ter ondersteuning van 
biobrandstoffen stopzet, en opteert voor een energiebeleid dat eerst en voo-
ral gebaseerd is op de vermindering van de consumptie, en op investering in 
energieën die werkelijk duurzaam zijn en geen inbreuk doen op fundamentele 

rechten.

Vraag: Wat is de positie van uw partij 
over het rapport over biobrandstoffen? 
Welke maatregelen denkt uw partij te 
treffen op Belgisch en Europees niveau 
om deze negatieve impact op het recht 
op voedsel te vermijden?

3. Een duurzaam landbouwbeleid 
dat een transitie naar een agroeco-
logische productie aanmoedigt 

De situatie van de Belgische boeren is 
alarmerend. Sinds 1980 verloor België 
63% van zijn landbouwbedrijven1. De 
cijfers zijn nog dramatischer bij de jonge 
landbouwers, we gingen van 9830 boe-
ren jonger dan 35 jaar in 1990, naar 
nog maar 2590 in 2007 (ofwel een ver-
mindering van 73.7%)2. Anderzijds, on-
danks	het	ontbreken	van	officiële	cijfers,	
stelde de vakbonden van boeren ook 
een opmerkelijk gestegen aantal kleine 
boeren vast die zelfmoord plegen door 
de ondraaglijke schuldenlasten en de 
sociale uitsluiting. In deze context zullen 
enkele de grote, agro-industriële bedrij-
ven er nog in slagen te overleven.

Deze situatie is niet houdbaar en be-
dreigt de voedselzekerheid van de 
Belgische burgers. Het is dringend tijd 
om te kiezen voor een sterk landbouw-
beleid gebaseerd op duurzame pro-
ductiemethodes. Het landbouwbeleid 
zou in de eerste plaats de kleine boeren 
te hulp moeten komen, voornamelijk de 
jongeren, onze voedselafhankelijkheid 
moeten verminderen (voornamelijk 
deze van oliehoudende zaden en eiwit-
houdende gewassen), en steun moeten 
bieden aan de herlokalisering van onze 
productie- en consumptiesystemen. 
Tegelijkertijd moet België waken dat zijn 
landbouwbeleid geen negatieve effec-
ten heeft op ontwikkelingslanden, in het 
bijzonder de impact van export op de 
lokale markten.

1 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 
« Chiffres clés de l’agriculture en 2012 », 2012, 
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/FR_A5_WEB_
Landbouw_2012_tcm326-192178.pdf (geraadpleegd 
op 22/10/2013)
2 Eurostat (geraadpleegd op 22/10/2013): http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=
1&language=fr&pcode=tag00029&plugin=1
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Vertaling: Deze nederlandse vertaling was 
mogelijk dankzij Tinneke De Moor. Dank	U!

Vraag: Welke concrete maatregelen stelt u voor om een duurzaam land-
bouw- en voedselbeleid zonder negatieve impact op mensenrechten, samen-
lopend met de voedselsoevereiniteit van België en het aanmoedigen van 
kleine landbouwbedrijven?

4. Voeding en recht op voedsel in belgië 

Het hongerprobleem is niet alleen een probleem in ontwikkelingslanden. In 
België neemt het aantal personen dat aanklopt bij de voedselbanken elk jaar 
aanzienlijk toe door de toename van armoede en door de ontmanteling van 
de netten van sociale zekerheid. Anderzijds houdt het recht op voedsel voor 
iedereen niet enkel een toegang in tot voldoende voedsel in hoeveelheid. Het 
voedsel moet ook kwalitatief adequaat zijn voor een waardig en gezond leven. 
In België echter liggen een overconsumptie en inadequate voedselpatronen, 
voornamelijk de toename in consumptie van vetten (in het bijzonder sommige 
verzadigde en transvetzuren) aan de origine van de ontwikkeling van chro-
nische ziekten, waaronder hart -en vaatziekten, type 2 diabetes en sommige 
vormen van kanker1.      

Vraag: Welke maatregelen bent u van plan te nemen om gezonde en nu-
tritionele voedselpatronen te garanderen, in het bijzonder bij de kwetsbare 
bevolkingsgroepen, en om te strijden tegen slechte voeding ( junk food)?

5. Steunen van de rechten van boeren en boerinnen

De boeren en boerinnen, zowel als de andere personen die werken op het plat-
teland, vormen de grootste groep mensen in de wereld die getroffen worden 
door honger. Het inadequate economische beleid en allerlei soorten discrimi-
natie	zijn	hiervan	de	oorzaak.	Geconfronteerd	met	deze	situatie	blies	de	Raad	
van de Mensenrechten een werkgroep in leven die tot doel had een Verklaring 
van de Rechten van de boeren en andere werklieden op het platteland uit te 
werken (Resolutie A/HRC/RES/21/19). België moet dit proces dat aan de gang 
is binnen de Verenigde Naties steunen zodat het kan leiden tot een ambitieuze 
verklaring.

Vraag: Steunt uw partij het aannemen van een Verklaring van de rechten van 
boeren en boerinnen binnen de Verenigde Naties?

6. Bevorderen van een eerlijke toegang tot aarde en grondstoffen

Een groot deel van de bevolking in ontwikkelingslanden hangt rechtstreeks 
af van grond om zich van zijn levensonderhoud te verzekeren. Internationale 
studies tonen aan dat een eerlijkere verdeling van grond een van de beste 
methodes zou zijn om te strijden tegen honger en armoede2. Nochtans zijn we 
de laatste jaren getuige van een verontrustend fenomeen, van een wedloop 
om grond door Staten, bedrijven, banken of lokale elites die zich landbouw-
gronden toe-eigenen. Een praktijk die ten koste gaat van de lokale bevolking. 
Het fenomeen van landroof is niet vreemd aan België3. België moet een eer-
lijke toegang tot grond en andere natuurlijke rijkdommen promoten als mid-
del tot het realiseren van het recht op voedsel. In de eerste plaats moeten de 
Vrijwillige Richtlijnen voor het verantwoord beheer van grond van het Comité 
van Wereldvoedselzekerheid van het FAO in werking worden gesteld.

1	Zie	betreffende	dit	onderwerp,	de	talrijke	adviezen	van	de	Hoge	Gezondheidsraad:			 http://www.health.
belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/domains/nutritionandhealth/index.
htm
2 Zie in het bijzonder de aanbevelingen van de Internationale Conferentie over Landbouwhervormingen en 
Landelijke Ontwikkeling, Porto Allegre, 2006.
3 Zie het rapport “De wedloop om land: Belgische medeplichtigheid in de nieuwe wereldwijde Far West?” 
gerealiseerd door een collectief van Ngo’s, juni 2013.

Vraag: Welke concrete maatregelen 
stelt u voor om een einde te maken 
aan het fenomeen van landroof, en 
om een eerlijke toegang tot grond te 
kunnen verzekeren aan de kleine land-
bouwbedrijven, zowel in België als op 
Europees en Internationaal niveau?
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FIAN VOOR HET 
VN-COMITÉ VOOR 
ECONOMISCHE, SOCIALE 
EN CULTURELE RECHTEN
Van	4	tot	8	november	was	ik	in	Genève	voor	de	51ste	zitting	van	het	VN-Comité	
voor Economische, Sociale en Culturele rechten (CESCR). Tijdens deze zitting 
zou de Belgische overheid een verslag over de situatie van deze rechten in 
België voorstellen en verdedigen. Zoals alle landen die het Internationaal Vedrag 
inzake	de	Economische,	Sociale	en	Culturele	Rechten	geratifieerd	hebben,	moet	
België namelijk om de vier jaar aan het CESCR rapporteren welke maatregelen 
ons	 land	genomen	heeft	om	specifiek	deze	rechten	te	bevorderen,	en	welke	
problemen daarbij gerezen zijn.

Wanneer een land zijn verslag komt voorstellen, biedt het CESCR tegelijk ook 
het sociaal middenveld van dat land de gelegenheid om de situatie vanuit hun 
standpunt te belichten. Voor FIAN de gedroomde gelegenheid om de aandacht 
van de achttien leden van het comité te vestigen op de belangrijkste problemen 
in verband met het recht op voeding in België.

Al maanden voor de zitting zou doorgaan, staken we de handen uit de mouwen 
om een keurig verslag (shadow report) uit te werken om aan het comité voor te 
leggen. We beslisten om drie onderwerpen centraal te stellen: biobrandstoffen, 
het verdwijnen van de kleinschalige landbouw, en het verzet van België tegen 
de Verklaring van de Rechten van de Landbouwer.

1. Biobrandstoffen

Iedereen weet het intussen wel: de enorme expansie van biobrandstoffen op 
wereldschaal heeft heel wat negatieve effecten op het recht op voeding: pri-
jsverhoging van landbouwproducten, land grabbing, ontbossing, ontwikkeling 
van de agro-industrie ten koste van de kleinschalige landbouw, enzovoort. Toch 
blijft België inzetten op biobrandstoffen. In juli kwam er nog een nieuwe wet 
die het verplicht minimum-percentage voor de bijmenging van biobrandstof in 
benzine en diesel optrok. Onaanvaardbaar!

2. De kleinschalige landbouw verdwijnt

Sinds 1980 zijn in België 63% van de landbouwbedrijven verdwenen. De situatie 
is nog dramatischer bij de landbouwers onder de 35: die groep daalde tussen 
1990 en 2007 met 73%. Verontrustend is ook de vaststelling dat het zelfmoor-
dpercentage onder landbouwers hoger ligt dan bij andere bevolkingsgroepen. 
Hoog tijd dus om ons af te vragen wie ons morgen van voedsel zal voorzien.

3. De Verklaring van de Rechten van de Landbouwer

75 tot 80% van de mensen die honger lijden, zijn kleine landbouwers en hun 
familie. Als antwoord op deze paradoxale en onaanvaardbare toestand heeft 

een aantal landen geopperd om een 
specifieke	 internationale	 verklaring	
op te stellen ter bescherming van de 
rechten van kleine landbouwers. Een 
logisch voorstel, want zo’n verklaring 
in het kader van de mensenrechten wil 
altijd precies de rechten van de meest 
kwetsbaren beschermen. Maar België 
verzet zich tegen dit idee, alhoewel ons 
land er zich toch vaak op laat voorstaan 
een grote verdediger van de mensen-
rechten te zijn. Dat vinden wij moeilijk 
te verteren.

Tijdens de zitting van het CESCR heb 
ik mijn best gedaan onze argumenten 
naar voor te brengen met alle over-
tuiging en vastberadenheid die ons bij 
FIAN Belgium bezielen. Na mijn tussen-
komst vroegen verschillende leden 
van het comité meer uitleg aan de 
vertegenwoordigers van de Belgische 
overheid. Dat is alvast bemoedigend. 
We hopen nu dat het comité voor België 
concrete aanbevelingen zal formuleren 
om bij het uitwerken van het beleid dui-
delijker respect op te brengen voor het 
recht op voeding. De eindconclusies 
van het CESCR zullen tegen het einde 
van het jaar af zijn. Duimen maar!

Manu 

Vanuit	Genève,	8	november	2013
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Voorrang aan de mensenrechten!

Op	20	november	2013	onderzocht	het	bevoegde	VN-comité	 in	Genève	het	
vijfjaarlijks rapport van Oostenrijk over de economische, sociale en cultu-
rele	 rechten	 in	 dat	 land.	De	NGO-coalitie	 ‘WSK-Rechte	 Forum’	 (Forum	 voor	
Economische, Sociale en Culturele Rechten) onder leiding van FIAN Oostenrijk 
werkte voor deze gelegenheid een zogeheten schaduwrapport uit om de situa-
tie door te lichten vanuit een ander standpunt dan dat van de overheid. Dit rap-
port werd op 18 november door vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld,	waaronder	twee	van	FIAN	Oostenrijk,	in	Genève	voorgesteld.

Volgens het rapport schiet Oostenrijk al lang tekort op het gebied van de 
mensenrechten, onder andere door het ontbreken van een nationaal actie-
plan en een nationale instelling voor de mensenrechten, twee punten uit de 
Verklaring van Parijs. De economische en sociale mensenrechten moeten er 
dringend een wettelijke basis krijgen, zowel door een grondwettelijke erkenning 
als	door	de	ratificatie	van	het	facultatief	protocol	bij	het	Internationaal	Verdrag	
inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten.

Uit het rapport blijkt dat verschillende politieke domeinen meer in het teken van 
de mensenrechten zouden kunnen staan. De aanbevelingen van VN-comités 
worden niet systematisch toegepast, maar eerder toevalling, afhankelijk van 
wie er bij de ministeries tewerkgesteld is. Dat heeft structurele tekorten op het 
gebied	van	de	mensenrechten	tot	gevolg:	systematisch	geweld,	niet	aflatende	
xenofobie, veel discriminatie tegenover vrouwen, migranten, asielzoekers en 
gehandicapten	…	De	 toenmende	armoede	maakt	verder	dat	al	wie	daar	het	
slachtoffer van is, geen behoorlijke levensstandaard meer heeft.

Vooral asielzoekers zijn het slachtoffer van schendingen van het recht op voed-
sel. Ze beschikken over maar € 19 per dag om te voorzien in hun voeding, 
persoonlijke verzorging, energie en transport. « Een nationaal actieplan rond 
voeding dat enkel rekening houdt met gezondheidsaspecten kan het recht op 
voeding nooit waarmaken. Er is een breder samenwerkingsverband nodig om 
ervoor te zorgen dat kwetsbare bevolkingsgroepen op een gezonde en waar-
dige manier in hun voeding kunnen voorzien », verklaarde Elisabeth Sterzinger, 
voorzitster van FIAN Oostenrijk en coördinatrice van het ESCR-forum.

Ook het minimuminkomen en de invaliditeitsuitkering blijven in Oostenrijk ver 
ondermaats. Nog een belangrijk onderwerp in het schaduwrapport is het recht 
op huisvesting. Er is in Oostenrijk een steeds groeiend tekort aan woningen, 
wat het meest acute en bedreigende aspect is van de toenemende armoede. 
Er moet voor iedereen, zonder discriminatie, huisvesting aan een haalbare prijs 
beschikbaar zijn.

Het schaduwrapport kijkt ook over de Oostenrijkse grenzen heen, want 
Oostenrijk heeft op het gebied van de mensenrechten ook extraterritoriale 
verplichtingen. Het gaat dan om ontwikkelingssamenwerking, of de controle op 
Oostenrijkse bedrijven die in het buitenland actief zijn. « Het schaduwrapport 
toont heel wat tekortkomingen aan op internationaal gebied », vertelde Philipp 
Salzmann van FIAN Oostenrijk. « Impactstudies ontbreken, en er zijn ook geen 
mogelijkheden gecreëerd voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen 
om steun te vragen of klacht in te dienen. »

Het  ESCR-forum eist een een andere aanpak om de politieke crisis te boven 

Meer info en het schaduwrapport 
hier:

www.fian.at/wskrechteforum

OOSTENRIJK: SCHADUWRAPPORT EIST 
KOERSWIJZIGING

Vertaling: Deze nederlandse vertaling was 
mogelijk dankzij Marta Thiry. Dank	U!

te komen. Op sociaal gebied is het 
dringend nodig dat het beleid zich 
gaat baseren op de normen van de 
mensenrechten. Uitgaand van de arti-
kels in het Internationaal Verdrag inzake 
Economische, Sociale en Culturele 
Rechten zijn er in het land concrete her-
vormingen nodig. De mensenrechten 
moeten bij het uitwerken van het beleid 
absolute voorrang krijgen.
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INTERVIEW MET 
RAJAGOPAL	VAN	DE	
INDIASE	BEWEGING	EKTA	
PARISHAD
Op 17 oktober ontmoette Iez, vrijwilliger bij FIAN België, Rajagopal voor een 
interview van een uur, ze spraken over zijn ideeën en over de weg die hij geko-
zen heeft. Hieronder kunt u enkele delen uit het interview lezen, het hele ges-
prek (in het Engels) is te vinden via deze link: http://redactie.radiocentraal.be/
Home/?p=4502 

Iez: Wat hebt u precies gedaan? U hebt een ashram geopend. [Plek voor on-
derwijs en spiritualiteit in India. ] 

Rajagopal: We hebben een ashram geopend en we hebben jeugdkampen 
georganiseerd om met hen wegen aan te leggen met als doel dorpen met 
elkaar te verbinden. Om dat te kunnen doen heb je grote aantallen jongeren 
nodig die al zingend en pratend bezig zijn met de aanleg en die de dorpsbewo-
ners erbij betrekken. Met dat alles creëer je een nieuw klimaat waar mensen 
moed uit kunnen putten. We hebben dat twee jaar lang gedaan en er waren 
duizenden en duizenden jongeren bij betrokken [...]

Iez: Het had dus niet direct te maken met de bandieten? [De streek waar de 
ashram	van	Rajagopal	zich	bevond	had	te	lijden	van	banditisme.De	Ghandiaanse	
groep zou beetje bij beetje voor elkaar krijgen dat veel van hen zich vrijwillig 
overgaven. ]

Rajagopal: Nee, maar we hadden wel een boodschap: Hoe kun je energie 
aanwenden? Energie moet niet aangewend worden om te doden, maar om 
te bouwen. En die boodschap herhaalden we dag in dag uit. Nu was het zo 
dat veel van de mensen die aan het programma deelnamen familie en ken-
nissen hadden in de jungle (nvdr : met de bandieten) en de boodschap is bij 
hen aangekomen: “kijk naar die jongeren, ze zijn betrokken, ze zijn bezig om 
een nieuwe manier te vinden om problemen op te lossen, zonder een wapen 
te pakken en te schieten”. Toen heeft het zich ontwikkeld tot iets groots. De 
dialoog	 is	 begonnen	 en	belangrijke	Ghandiaanse	 leiders	 zijn	 erbij	 betrokken	
geraakt. Ze hebben zich er allemaal aan gecommitteerd. En vervolgens ook de 
Indiase regering. En wij zijn ook aan de slag gegaan! We vroegen de politie om 
zich afzijdig te houden, ze deden niets meer zonder ons eerst te consulteren. In 
zekere zin werkt de politie nu meer ondersteunend aan ons dan als een macht 
op zich. [...]

Iez: Waarom vervallen sommigen tot banditisme? Er is een reden voor.

Rajagopal is opgeleid als landbou-
wkundig ingenieur, als Ghandiaans 
activist en altermondialist voert hij 
een geweldloze strijd tegen de grote 
schade die wordt aangericht door 
massa-industrialisatie en moderniser-
ing en voor sociale rechtvaardigheid. 
Met zijn beweging Ekta Parishad, 
strijdt Rajagopal voor het recht van 
boerenfamilies en –clans om fat-
soenlijk te kunnen leven van hun 
traditionele agrarische activiteiten. 
Een van de meest opvallende ac-
ties van Ekta Parishad is de mars op 
Janadesh (2007) voor de rechten van 
landloze boeren, aan deze actie die 
28 dagen duurde, namen in Noord 
India meer dan 25.000 mensen deel.
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om zich vragen te stellen over wat er in 
de wereld gebeurt! Het is een gesloten 
systeem. Ik laat de studenten zien dat er 
iets wezenlijk verkeerd is in de manier 
waarop zij zijn opgevoed, iets waardoor 
hun geest afgesloten is geraakt. [...]  

Er zijn veel mogelijkheden. Waarom zou 
een universiteit geweldloosheid niet tot 
onderdeel van de studie kunnen ma-
ken? Er is sprake van bewustwording 
op dat niveau: in sommige geesten, 
op sommige plekken, maar het moet 
meer worden! Nu gaat het erom dat 
vreedzame activisten actief worden, om 
die hoop te verspreiden, die boodschap 
uit te zenden en te zeggen: er is een 
andere weg mogelijk.

Interview door Iez (Martha Thiry van 
Radio Centraal)

Vertaling: This Dutch translation has been 
possible thanks to PerMondo: Free transla-
tion of websites and documents for non-
profit	organisations.	A	project	managed	by	
Mondo Agit. Translator: Ellis Booi 

Rajagopal : Aan de oorsprong vind je altijd onrechtvaardigheid. Als een meisje 
verkracht wordt, wordt haar vader dacoït, [Indiase naam voor rondtrekkende 
bandieten] omdat hij geen andere wegen kent dan de schuldige te doden. Als 
een machtig man mij mijn grond afneemt, dan kan ik bandiet worden en hem 
doden, hem en zijn gezin en mijn grond weer terugnemen. Maar als ik bandiet 
word, dan moet ik altijd in het woud leven, ik kan het bos niet meer verlaten en 
niet meer bij mijn gezin wonen. Het is een buitengewoon moeilijk leven, je moet 
je verstoppen en vechten voor je leven, want de politie zit je altijd op de hielen.

Iez: Wat is uw belangrijkste boodschap?

Rajagopal : Jij en alle mensen uit deze streek kunnen een ander leven leiden, en 
hiermee stuur je ook een boodschap uit naar de hele wereld. De mogelijkheid is 
er, als je wilt. En beetje bij beetje, één voor één accepteerden ze het. Ze wilden 
een ander leven, waarin de maatschappij hun rechten garandeert, waarin ze 
met hun gezin kunnen leven zonder dat de politie hen lastigvalt. Een leven waa-
rin hun kinderen niet op hun beurt ook bandieten zouden hoeven te worden. 
Ze wilden de cirkel doorbreken. Ze gaven zich dus massaal over, 560 waren het 
er. En ze gingen de gevangenis in, want de enige garantie die we hen konden 
geven was dat ze niet ter dood veroordeeld zouden worden. Dat waren we 
overeengekomen met de Indiase regering. [...]

Iez: en dat werkte?

Rajagopal : Wij hebben het begeleid [...]. Ze kregen een mooi leven want toen 
ze uit de gevangenis kwamen, kregen ze grond en gereedschap om die te 
bewerken. Hun kinderen konden naar school [...]. En veel van hen werden vree-
dzame activisten [...].

Iez: Dat is werkelijk geweldig! Wat een indrukwekkend verhaal. Maar de re-
den waarom ze ooit bandieten zijn geworden is nog niet opgelost.

Rajagopal : Nee, daarom heeft mijn werk ook later een nieuwe ontwikkeling 
doorgemaakt. Ik ben me bezig gaan houden met het probleem van het land-
bezit. Dat had er alles mee te maken, want de meeste van die dacoïten zijn dat 
geworden omdat hun land ze met geweld werd afgenomen, ze werden van hun 
land verjaagd en ze wisten niet wat ze anders moesten doen dan doden om hun 
bezit weer terug te krijgen. Dus de oorsprong van het probleem was het land. [...]

Iez: Tegenwoordig spreekt u vooral over de toe-eigening van land

Rajagopal : Ik spreek over armoede, over de trek naar de sloppenwijken, over 
landloze boeren, over toe-eigening van land, over levensonderhoud [...]. Mijn 
werk vindt nu weerklank in de wereld. Ik zet scholingsprogramma’s op Brazilië, 
in Colombia, met als belangrijkste boodschap wat ik de twee armen noem: 1. 
Controle door de gemeenschap over het land en over de hulpbronnen en 2. 
Geweldloze	actie	als	middel	om	dit	doel	te	bereiken.	Zolang	de	mensen	geen	
controle hebben over hun land en over hun hulpbronnen, zal er armoede en 
onrecht zijn, die weer de bronnen van geweld zijn [...].

Wij hebben een ontwikkelingsmodel neergezet waarin de mensen strijd leve-
ren met elkaar en met de natuur. En in naam van ontwikkeling en onderwijs 
veroorzaken we enorm veel schade. We moeten meer begrip kweken, vooral 
onder goed opgeleide mensen. We moeten individuen heropvoeden in andere 
termen dan die van competitie voor economisch gewin. Als ik les geef, leer ik de 
studenten niets ingewikkelds, ik vraag hen simpelweg: “als je een bord eten kri-
jgt, vraag je dan waar het vandaan komt? Wie het geproduceerd heeft? Hoe het 
geproduceerd is? Hoe degene leeft die het geproduceerd heeft?” Een onderwi-
jssysteem dat de geest afsluit voor ons eigen voedsel kan die geest niet vormen 
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HET RECEPT VAN DE 
MAAND: HERFSTTAART 
MET CANTHARELLEN, KAS-
TANJES EN POMPOEN
Een gerecht om nog eens de herfst te vieren voor de winter komt ... Deze 
heerlijke taart zal zelfs de meest kieskeurige disgenoten bekoren!

Bereiding

•	 Verwarm	de	oven	voor	op	180°.	Snij	de	sjalot	fijn,	haal	de	steeltjes	van	de	
cantharellen en snij de champignons in schijfjes. Laat een klontje boter in 
een warme pan smelten en laat de sjalot hierin glazig worden. Voeg de 
witte champignons toe en laat 2 minuten bakken. Zet de bereiding opzij. 

•	 Doe opnieuw een klontje boter in de pan en laat de verkruimelde kastanjes 
kort bakken. Rasp de pompoen en voeg die toe. Doe er wat zout en peper 
op, voeg de hazelnoten en de pijnboompitten toe en laat nog 2 minuten 
bakken. Zet de bereiding opzij.

•	 Neem een kom en klop de eieren los met de vloeibare room. Los de maï-
zena op in de melk en voeg die eraan toe. Doe er zout en peper op.  

•	 Rol het kruimeldeeg uit en leg het in een beboterde taartvorm. Doe er de 
champignons	 in	 en	 de	 bereiding	met	 de	 pompoen.	 Giet	 het	 eimengsel	
erover en bestrooi met de geraspte kaas. 

•	 Bak de taart 40 minuten in de oven en dien op met een groene salade, op 
smaak gebracht met balsamicoazijn en wat gehakte hazelnootjes. 

Smakelijk !

Ingrediënten

•	 1 taartbodem van 
kruimeldeeg

•	 1 sjalot
•	 80 g cantharellen
•	 100 g witte champignons
•	 60 g kastanjes uit blik 
•	 120 g pompoen
•	 1 handvol gehakte 

hazelnoten
•	 1 handvol pijnboompitten
•	 2 eieren
•	 200 ml vloeibare room 
•	 100 ml melk
•	 1 eetlepel maïzena
•	 50 g geraspte kaas 
•	 halfgezouten boter
•	 zout, peper
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AGENDA
WERELDWIJDE	 DAG	 VAN	 DE	 MENSEN-
RECHTEN	 -	 ACTIE	 VOOR	 DE	 GUARANIS
Op deze dag is een grote openbare mobilisatieactie ten gunste van de 
Guranis-Kaiowas	 uit	 Brazilië	 gepland!	 We	 zullen	 naar	 de	 ambassade	
gaan om de verzamelde petities aan de ambassadeur te overhandigen. 
Voor degenen die tijd hebben: Afspraak om 10.30 uur in het Maison de la 
paix, Van Elewijkstraat 35, 1050 Elsene in Brussel. Voor degenen, die minder 
tijd hebben: Wat denken jullie van het plan om ietsje vroeger middagpauze 
te houden en ons om 11.30 voor de Braziliaanse ambassade te ontmoe-
ten, in Louizalaan 350, 1000 Brussel?!! De actie zal naar verwachting tegen 
12.00 eindigen. We moeten solidariteit tonen, we moeten actief worden

POLITIEKFORUM DER CONSUMENTEN: “WE HEBBEN VEEL TE DOEN” 
DIDE	 VROUWENVERENIGING	 “FEMMES	 PRÉVOYANTES	 SO-
CIALISTES”	 NODIGT	 UIT	 VOOR	 EEN	 DEBAT	 OVER:		
•	 DE TOEGANG TOT KWALITEITSVOL VOEDSEL VOOR ALLEN
•	 HET BELANG VAN FAIRE PRODUCTIE- EN HANDELSKETENS, 

DIE ZOWEL LOKALE ALS SEIZOENSGEBONDEN PRODUCTEN 
ONDERSTEUNEN

•	 VOEDING ALS FACTOR IN DE GEZONDHEID
WAAR? SOLIDARIS, CHAUSSÉE DE DE WATERLOO, 152 – NAMUR 

GRATIS	 EN	 OPEN	 VOOR	 IEDER-
EEN,	 AANMELDING	 VOORAF	 IS	 WENSELIJK.	
h t t p : / / w w w . f e m m e s p r e v o y a n t e s . b e / a c t i v i t e s / c o l -
l o q u e s / P a g e s / D u - p a i n - s u r - l a - p l a n c h e - . a s p x

 > 10/12/2013 : 

 > 13/12/2013 : 

HET	TEAM	VAN	FIAN	WENST	U	EEN	VRIJGEVIGE	KERST	EN	EEN	GELUKKIG	
NIEUWJAAR VOL SOLIDARITEIT!


