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« Er bestaat van grotere pijn aan de wereld slechts het verlies van zijn geboorteland. »

Euripides

EDITO

Beste lezers van FIAN Echo,

Via dit voorwoord wil ik mijn bedenkingen delen over enkele recente markante gebeurtenissen betreffende het recht op 
voedsel: 

Laten we beginnen met goed nieuws:

De aanvaarding door de VN- Raad voor de Rechten van de Mens van een resolutie die ijvert om “de rechten van land-
bouwers en andere personen die in een landelijke omgeving wonen te promoten”! Desondanks illustreert het feit dat België 
en zeven andere Europese lidstaten van de VN-raad tegen de resolutie hebben gestemd, de groeiende kloof tussen de 
politieke prioriteiten van de huidige regeringen en hun bevolking. Zowel de verscheidene boodschappen van aanhangers 
van de ‘Good Food March’ (Brussel, 19 september) als de steun die dit initiatief kreeg tonen aan dat er een reële publieke wil 
is om de productie- en consumptiepatronen te wijzigen. De populariteit van lokale oplossingen met betrekking tot voedsel 
illustreert de groeiende steun aan de lokale landbouw en aan een kwaliteitsproductie die de rechten van landbouwers 
respecteert. 

Deze onthouding toont eveneens de noodzaak om van politiek te veranderen. De sensibilisering over voedsel moet 
zich niet louter focussen op schendingen in het Zuiden. Ook bij ons is actie hoogdringend. De hervorming van het 
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid -dat zo complex lijkt maar ons echter allen aanbelangt omdat ze de toekomst en 
leefomstandigheden van onze landbouwers bepaalt- is in die hoedanigheid een reële kans voor verandering! De popula-
riteit van de Good Food March is tevens een bewijs dat er in onze omgeving tal van mensen zijn die onze overtuigingen 
delen en die willen dat de zaken veranderen! Wat dat betreft herinner ik er jullie graag aan dat er een uitstekende parodie 
op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)1 bestaat via een, door FIAN Belgium ondersteunde, website die op het 
net werd gezet via het Netwerk voor steun aan de rurale landbouw. Deze bevat concrete voorstellen en legt de verschei-
dene belangrijke uitdagingen van de hervorming eenvoudig en ludiek uit.

De aanpak van FIAN, die sensibilisatie in het Noorden koppelt aan de steun van gemeenschappen in het Zuiden, is aldus 
zeer pertinent. Naar aanleiding van de Wereldvoedseldag op 16 oktober heeft FIAN International -onder meer aan de 
Zweedse regering- officieel gevraagd om de rechten van de Mozambikaanse landbouwers te verdedigen; deze worden 
immers geschonden door Europese investeerders. Ik nodig u allen uit om deze dringende actie te steunen!

In de hoop dat deze gebeurtenissen u (nog meer) hebben overtuigd van de juistheid van onze aanpak, dank ik u voor uw 
steun!

Blijf uw omgeving verder sensibiliseren,

Anaïs, bestuurslid sinds 2011.

#172 
November 2012
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MOZAMBIQUE	: ZWEEDSE ONTWIK-
KELINGSSAMENWERKING SCHENDT 
DE RECHTEN VAN DE LANDELIJKE BE-
VOLKING IN DE PROVINCIE NIASSA

Grootschalige	 boomaanplantingen	 in	 de	 Mozambikaanse	 provincie	
Niassa	veroorzaken		voedselonzekerheid	voor	de	plaatselijke	bevolking.	
Hun	recht	op	voedsel	wordt	zo	geschonden.

In de districten Lago, Lichinga en Sanga zijn veel boeren het land waarop ze 
voedsel verbouwden kwijt geraakt. De nieuwe boomaanplantingen dreigen ook 
waterschaarste met zich mee te brengen en het milieu te schaden. In deze 
streek is kleinschalige familielandbouw de voornaamste bron van inkomsten. 
De boomaanplantingen schenden daarom het recht op behoorlijke voeding 
en het recht op water van de landelijke bevolking in de streek waar het project 
uitgevoerd wordt.

Zweden	heeft	de	boomaanplantingen	in	Niassa	gepromoot	en	gefinan-
cierd	zonder	erover	te	waken	dat	de	Zweeds	investeerders	de	mensen-
rechten	van	de	plaatselijke	bevolking	zouden	respecteren.

Het is belangrijk voor de bevolking van Niassa dat je SNEL IN ACTIE KOMT. 
Schrijf de Zweedse regering, en vraag dat er een evaluatie komt rond het al dan 
niet respecteren van de mensenrechten bij projecten van de Zweedse ontwik-
kelingssamenwerking in Mozambique ; dat de Zweedse projecten in kwestie 
bijgestuurd worden ; en dat er blijvende controle komt op wat de commerciële 
ondernemingen in deze streek doen.

Achtergrond

Mozambique is één	van	de	armste	landen	ter	wereld. Zo’n 35% van de gezin-
nen lijdt onder voedselonzekerheid, en 46% van de kinderen onder de vijf jaar 
zijn ondervoed. 80% van de bevolking leeft op het platteland van kleinschalige 
landbouw voor eigen gebruik, en van wat ze vinden in de vrije natuur. Vooral de 
vrouwen dragen bij tot de voedselvoorziening voor hun families.

Om het land te ontwikkelen stimuleren de Mozambikaanse overheid en de 
buitenlandse	donoren,	waaronder	Zweden,	al	jaren	grootschalige	privé-
investeringen	 in	 de	 vorm	 van	 boomaanplantingen.Volgens de Nationale 
Herbebossingsstrategie moeten er binnen de twintig jaar 1,3 miljoen hecta-
ren herbebost worden. De noordelijke provincie Niassa ligt in een streek waar 
momenteel bomen aangeplant worden. Volgens recente gegevens beheren zes 
bedrijven een oppervlak van 550.000 ha, waarvan 28.000 voor naaldbomen en 
eucalyptusbomen.

ACTIE !

Stuur de voorbeeldbrief hie-
ronder per post of per e-mail 
naar de Zweedse ministeries 
van buitenlandse zaken, van 
handel en van ontwikkelings-
samenwerking. In de brief 
vraag je om een evaluatie van 
de impact op de mensenrech-
ten van het bosbouwbeleid 
gepromoot door de Zweedse 
ontwikkelingssamenwerking in 
Mozambique, met name het 
project Chikweti ; effectieve 
maatregelen om een einde te 
maken aan de schendingen 
van het recht op voeding en 
grond in Niassa, dus ook het 
bijsturen van het GSFF ; en het 
invoeren van een controle-
systeem om de activiteiten 
van het bedrijf te blijven vol-
gen, en klachten van de lokale 
bevolking en van bescher-
mers van de mensenrechten 
te behandelen.
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Eén van die bedrijven is Chikweti Forests of Niassa, een filiaal van het Zweedse 
investeringsfonds Global Solidarity Forest Fund (GSFF). Daarbij horen investeer-
ders uit verschillende landen : Nederland, Noorwegen, Zweden … Chikweti ging 
in 2005 van start en kreeg 45.000 ha in de districten Lago, Lichinga en Sanga in 
beheer. 13.000 ha daarvan zijn intussen al herbebost.

Volgens de Mozambikaanse Wet op Grondbezit van 1997 hebben boerenfa-
milies recht op de beschikking over en het gebruik van hun grond. Volgens die 
wet moet de bevolking bovendien geraadpleegd worden vóór er iets anders 
met hun grond kan gebeuren, zelfs als een bedrijf een concessie krijgt van de 
nationale overheid. Die procedure is in dit geval dus niet gevolgd, de mening 
van de plaatselijke bevolking werd niet gevraagd.

De	activiteiten	van	Chikweti	in	dit	gebied	hebben	zware	gevolgen	voor	
de	plaatselijke	boerengemeenschappen, die vooral leven van kleinschalige 
famlielandbouw. Veel boeren zijn hun land gewoon kwijt, want er	werden	bo-
men	aangeplant	op	de	landbouwgrond	waar	ze	hun	voedsel	verbouw-
den. De inheemse bossen, waar ze altijd aanvullend voedsel en andere nut-
tige dingen gingen zoeken, zijn omgehakt en vervangen door nieuwe bomen. 
Chikweti had aangekondigd werkgelegenheid te zullen creëren, maar dat zijn 
uiteindelijk maar een paar onzekere, slecht betaalde jobs geworden. Geen vo-
lwaardig alternatief dus als broodwinning. De boomaanplantingen in Niassa 
zouden tenslotte ook waterschaarste	 en	 -vervuiling	 kunnen veroorzaken, 
en nog andere negatieve effecten hebben op het milieu. Het hele lokale eco-
systeem, met zijn eigen biodiversiteit, zou kunnen verdwijnen, en de bodem 
riskeert te verschralen.

Grootschalige	boomaanplantingen	schaden	dus	de	mensenrechten,	spe-
cifiek	het	recht	op	voeding	en	het	recht	op	water van de lokale bevolking. 
Het verlies aan landbouwgrond, inheemse bossen en water is een duidelijk 
gevolg van de activiteiten van Chikweti, en schaadt het recht op behoorlijke 
voeding en het recht op water van de landelijke bevolking in het gebied waar 
het project doorgaat. Op dit moment is nog maar een klein stuk van de voor-
ziene boomaanplantingen uitgevoerd. De effecten ervan en de schendingen 
van de mensenrechten die daarvan het gevolg zijn, zullen in de komende jaren 
dus nog veel erger worden.

In 2010 voerde de Mozambikaanse overheid een onderzoek uit. Daaruit bleek 
dat de klachten van de lokale bevolking gegrond zijn. Toch kwamen er tot nog 
toe geen gepaste maatregelen.

Zweden	 is	op	verschillende	niveaus	betrokken	bij	de	boomaanplantin-
gen	in	Niassa. De Zweedse overheid heeft via SIDA, het Zweeds ontwikkeling-
sagentschap, grootschalige boomaanplantingen gepromoot en gefinancierd. 
Zweden is ook het thuisland van GSFF, waarvan Chikweti een filiaal is. Tenslotte 
is ook één van de GSFF-investeerders Zweeds, met name het bisdom Västerås. 
De problemen die de projecten veroorzaken staan al geanalyseerd in een rap-
port van SIDA, maar daaruit blijkt niet genoeg hoe ver de gevolgen reiken.

Natuurlijk is de staat Mozambique in de eerste plaats zélf verantwoordelijk voor 
de mensenrechtenschendingen in dat land. Maar ook Zweden draagt veran-
twoordelijkheid. De Mozambikaanse boerenvereniging UNAC,	die	de	getrof-
fen	 bevolking	 ondersteunt,	 heeft	 FIAN	 daarom	 gevraagd	 de	 Zweedse	
regering	hierop	aan	te	spreken.

MANDAAT VAN FIAN

Zweden hoort bij de staten die 
partij zijn bij het Verdrag inzake 
Economische, Sociale en Culturele 
Rechten.  De Zweedse	 overheid	 is	
daarom	 verplicht	 om	 het	 recht	 op	
voeding	van	de	bevolking	te	respec-
teren,	beschermen	en	in	de	praktijk	
mogelijk	te	maken. Dit geldt ook bui-
ten het eigen grondgebied, volgens 
de vorig jaar in Maastricht vastgelegde 
Extraterritoriale Verplichtingen van sta-
ten inzake de economische, sociale en 
culturele rechten.

 

Door grootschalige boomaanplan-
tingen te promoten en te financieren, 
en daarbij het GSFF niet voldoende te 
superviseren om te voorkomen dat de 
investeerders de mensrechten zouden 
schenden, komt de	Zweedse	overheid	
haar	 verplichtingen	 volgens	 de	
internationale	 mensenrechten	 dus	
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Carl	Bildt

Minister for Foreign Affairs
Gustav Adolfs torg 1
SE-103 39 Stockholm
Sweden

Fax: +46 8 723 11 76
Email via :
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2059

Ewa	Björling

Minister for Trade
Ministry for Foreign Affairs
Gustav Adolfs torg 1
SE-103 39 Stockholm
Sweden

Email via :
http://www.sweden.gov.se/sb/d/9542

Gunilla	Carlsson

Minister for International 
Development Cooperation
Ministry for Foreign Affairs
Gustav Adolfs torg 1
SE-103 39 Stockholm, Sweden

Email via :
http://www.sweden.gov.se/sb/d/7517

PETITIE : OPROEP AAN DE REGERING VAN 
ZWEDEN

DRIGENDE	ACTIE
Grootschalige boomaanplantingen in de Mozambikaanse provin-
cie Niassa veroorzaken  voedselonzekerheid voor de plaatselijke 
bevolking. Hun recht op voedsel wordt zo geschonden.

In de districten Lago, Lichinga en Sanga zijn veel boeren het land 
waarop ze voedsel verbouwden kwijt geraakt. De nieuwe boo-
maanplantingen dreigen ook waterschaarste met zich mee te 
brengen en het milieu te schaden. In deze streek is kleinschalige 
familielandbouw de voornaamste bron van inkomsten. De boo-
maanplantingen schenden daarom het recht op behoorlijke voe-
ding en het recht op water van de landelijke bevolking in de streek 
waar het project uitgevoerd wordt.

Zweden heeft de boomaanplantingen in Niassa gepromoot en 
gefinancierd zonder erover te waken dat de Zweeds investeer-
ders de mensenrechten van de plaatselijke bevolking zouden 
respecteren.

Het is belangrijk voor de bevolking van Niassa dat je SNEL 
IN ACTIE KOMT. Schrijf de Zweedse regering, en vraag dat 
er een evaluatie komt rond het al dan niet respecteren van 
de mensenrechten bij projecten van de Zweedse ontwik-
kelingssamenwerking in Mozambique ; dat de Zweedse 
projecten in kwestie bijgestuurd worden ; en dat er blij-
vende controle komt op wat de commerciële ondernemin-
gen in deze streek doen.

Tot 31 januari 2013
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OPROEP AAN DE REGERING VAN ZWEDEN
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- FIAN IN ACTIE -HOE STEUNEN ?

De eindejaarsfeesten komen in zicht… een uitstekend moment om FIAN uw onmisbare steun te 
geven ! Hoe kan u dat doen?

→ Doe	een	gift	aan	FIAN:

Zelfs de meest bescheiden gift helpt FIAN Belgium om acties te financieren en honger de wereld 
uit te helpen. Zo konden we in 2012 een hondertal acties voeren. Een paar voorbeelden : 

de hechte samenwerking met FIAN Burkina Faso om steun te geven aan de Essakane, een ge-
meenschap wiens recht op voedsel in gevaar is door de activiteiten van een goudmijn;

de onderzoeksmissie in Sierra Leone, om een geval van “land grabbing” te documenteren;

opzetten en begeleiden van lokale groepen, vorming geven rond de verdediging van mensen-
rechten, het brede publiek sensibiliseren of steun geven aan een lokale gemeenschap in het 
Zuiden wiens recht op voedsel wordt bedreigd;

de volledige herorganisatie van het secretariaat en de boekhouding, de FIAN Echo, de nieuwe 
drietalige website (http://www.fian.be), de nieuwsbrief,

en nog veel meer !

Uw hulp brengt honderdduizenden mensen op deze wereld dichter bij een waardig leven met 
recht op voedsel. Bedankt! 

Concreet	?

*	Doe	een	gift	aan	FIAN	Belgium	op	rekening	000-1396974-77	 (IBAN	BE	80	0001	3969	
7477	BIC	BPOTBEB1)	of	vraag	aan	uw	vrienden	en	familie	een	gift	te	storten	bij	wijze	van	
cadeau.

*	Verzamel	fondsen	via	een	evenement,	een	sportprestatie,	bij	een	huwelijk,	een	verjaar-
dag,	een	overlijden,...

→	Sluit	aan	bij	een	lokale	groep:

Doe mee met een lokale groep of help mee er een op te zetten in uw regio.

Contacteer ons per mail via fian@fian.be of per telefoon op nummer 02/640.84.17!

→	Verspreid	onze	boodschap:

- Trakteer vrienden met een abonnement op FIAN Echo (voor leden kost dit slechts 15€).

- Facebook: http://www.facebook.com/FianBelgium

- Twitter: https://twitter.com/FIANbelgium 

FIAN Belgium wenst u van ganser harte plezierige eindejaarsfeesten en het allerbeste voor 2013. 
Met veel dank voor uw steun! 

Diane Mertens

Voorzitster

"
-------------------------------------------------------------
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OP HET TERREIN… 

LUIK IN ACTIE VOOR FIAN

Retrouvailles	en	Bio en Liège

In de loop van de maand september heeft de lokale groep Luik aan twee eve-
nementen deelgenomen: “Retrouvailles” en “Bio en Liège”.

Op die twee beurzen hebben de leden van de groep sensibiliseringsacties kun-
nen uitvoeren voor volwassenen (petitie, cases, enz.) alsook voor kinderen dan-
kzij een spel over de producten die uit onze velden komen.

Dankzij dit spel, dat Sabine op touw had gezet, hebben de kinderen hun ken-
nissen kunnen toetsen in verband met de oogsten (wanneer men maïs oogst 
bv.) en ook de banden kunnen proberen te leggen tussen de groenten die ze 
eten en de planten die ze in de velden zien groeien. Daarenboven, konden ze 
ook ontdekken welke afgewerkte producten van welke planten kunnen worden 
gemaakt (bioethanol onder andere).

De kleintjes konden ook deelnemen aan de “good food actie” door land-
bouwachtige landschappen op hun gelaten te laten grimeren door Sabine en 
één van haar leerlinge. Hartelijk dank voor jullie medewerking!

Een ander evenement waarnaar werd uitgezien was de projectie in voorpre-
mière in de wbioscoop “Le Parc” (Groep Grignoux) van de door Jean-Jacques 
Andrien gerealiseerde documentaire “Il a plu sur le grand paysage” (NDT: Het 
heeft geregend op het grote landschap) die het moeilijke verhaal en leven van 
een paar melkboeren in Herve vertelt.

Dankzij Aude en haar adresboek, heeft de lokale groep contact kunnen opne-
men met Marie-Céline Dardenne, de verantwoordelijke van de projectieavond, 
om, ter deze gelegenheid, de fototentoonstelling “De toegang tot de grond en 
de natuurlijke rijkdommen” over te nemen en te houden. We danken hartelijk 
de Grignoux voor hun vruchtbare medewerking!

De lokale groep Eupen heeft eve-
neens de fototentoonstelling “De 
toegang tot de grond en de natuur-
lijke rijkdommen” georganiseerd tus-
sen 9 en 26 oktober in het gebouw 
van het Ministerie van de Duitstalige 
gemeenschap.

Op 16 oktober, de wereld voedseldag, 
heeft Doris, lid van de lokale groep, vijf 
schoolgroepen uit het basis- en secun-
dair onderwijs rondgeleid. De kinderen 
hebben informatie gekregen over FIAN 
en het recht voor voedsel in verband 
met de toegang tot de aarde. We dan-
ken haar voor haar inzet!

Website van de twee evene-
menten :

h t t p : / / w w w . e n j e u . b e /
Manifestation/Retrouvailles.
asp

http://www.natpro-liege.be/ 

Autor and vertaalster: 
Laurence Moraux. Dank U!
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DE TOEKOMST ZAAIEN

Op 29 september werd Pierre Rabhi in Herve uitgenodigd om een conferentie 
te geven in het kader van de dag ‘ de toekomst zaaien’. Volgens deze filo-
soof uit de landbouw, zou een dergelijk evenement 20 jaar geleden slechts 20 
deelnemers hebben aangetrokken. In Herve zijn echter meer dan 1000 perso-
nen bijeen gekomen om naar hem te luisteren. Een waarachtig succes dat mede 
te danken is aan de goede organisatie en voorbereiding door 11 nationale en 
lokale verenigingen, waaronder ook FIAN Belgium, vertegenwoordigd door de 
lokale groep FIAN Welkenraedt.

Pierre Rabhi werd in het zuiden van Algerije, maar is opgegroeid in Frankrijk bij 
een Frans gezin. Na enkele jaren als arbeider gewerkt te hebben in een fabriek 
nabij Parijs, begint hij het competitiemodel en het productivisme in vraag te stel-
len en kiest hij ervoor om landbouwer te worden, de natuur op te zoeken en in 
harmonie met haar te gaan leven. Na een moeizaam parcours te hebben afge-
legd, slaagt hij er uiteindelijk in een bescheiden hoeve op een rotsachtig terrein 
te verwerven in de Ardèche. Het werk was hard en de levensomstandigheden 
moeilijk (13 jaar zonder elektriciteit, weinig water,...) maar de mooie omgeving, 
de rust en de zuivere lucht geven hem en zijn vrouw voldoende moed om hun 
werkzaamheden in de ontwikkeling van een duurzame landbouw met respect 
voor de natuur voort te zetten en te verbeteren. Na veel moeilijkheden door-
leefd te hebben, verbetert de situatie van de familie: ze maken geitenkaas die 
ze op de markt verkopen, ze verbouwen groenten en fruit, olijfbomen, graan 
en houden kippen. Voor hun stelt zich de vraag of ze dit succes en hun kennis 
voor zichzelf zullen houden of dat ze deze willen delen. Veel jonge mensen, die 
zich voor landbouw interesseren, komen nu om bij hun te leren (twee per twee) 
en tegelijk te helpen.

Aangesloten bij het netwerk AFDI (Agriculteurs français et développement inter-
national), krijgt Pierre Rabhi op een dag bezoek van een Burkinese stagiair, die 
vaststelt dat er in tegenstelling tot de andere boerderijen, die hij heeft bezocht, 
bij Pierre Rabhi geen enkel chemisch product wordt gebruikt en de gronden 
niet zijn aangetast. Vervolgens wordt Pierre Rabhi uitgenodigd om in Burkina 
Faso een conferentie te geven over biologische landbouw aan kaderleden die in 
de opleidingscentra voor jonge landbouwers werken om de Burkinese jeugd bij 
de landbouw betrokken te houden. Enkele jaren later zal Pierre nogmaals naar 
Burkina Faso gaan om daar de agro-ecologie te promoten. Dit concept houdt 
in dat de erosie van de gronden wordt bestreden zodat het regenwater beter 
kan worden opgenomen, de gronden door het gebruik van compost en groene 
meststoffen te laten regenereren en de seizoensgebonden cycli te respecte-
ren... maar daarnaast ook het privilegiëren van kleinschalige en gediversifieerde 
ondernemingen. 

Pierre Rabhi heeft zijn leven toegewijd aan de vraag «hoe mens en natuur te ve-
renigen zijn». Hij stelt vast dat we in onze wereld «meer de dood dan het leven 
dienen... Het algemene goed (gronden, water, levensbelangrijk zaadgoed) in 
beslag wordt genomen... De aarde dermate wordt verwaarloosd dat alle inter-
nationale indicatoren aantonen dat we op een wereldwijde voedselschaarste 
afstevenen. 60% van de zaden, die de mens heeft weten te verzamelen en te 
verbouwen, zijn verdwenen... Kinderen van de honger sterven terwijl men met 
het geld voor de aankoop van enkele straaljagers al ontzettend veel hiertegen 
zou kunnen ondernemen.» Het is dat het niet voldoende is om gewoonweg 
eten te produceren. Men moet «de logica waarin we verwikkeld zijn, veran-
deren... Het model dat we hebben opgebouwd kan niet blijven bestaan... Dit 
model van een maatschappij waarin het geld een absoluut overwicht heeft 
verworven, heeft ons in een doodlopend straatje geleid: de financiën regeren 
de wereld... 
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Het is noodzakelijk dat de mensheid beroep doet op zijn geweten en een lee-
fbare wereld creëert voor iedereen».  Rabhi is woest over genetisch gema-
nipuleerde gewassen, die volgens hem een misdaad tegen de mensheid be-
tekenen. «Men heeft geen genetische manipulatie nodig. Men moet juist de 
verschillende soorten beschermen, die ons leven mogelijk maken».

Om het belang en de rol van een ieder in deze strijd te verduidelijken, vertelt hij 
het verhaal van de amerindische kolibrie, dat hem is bijgebleven: Bij een brand 
in het bos vliegt de kolibrie uren lang heen en weer naar de rivier om er met 
zijn bek enkele druppels water te gaan halen en deze vervolgens op het vuur te 
gooien. Als het gordeldier de opmerking maakt dat hij het vuur op deze manier 
nooit zal kunnen doven, antwoordt de kolibrie dat hij dit wel weet, maar dat 
hij wel zijn steentje bijdraagt. «zijn steentje bijdragen - het druppeltje van de 
kolibrie - betekent het niet te denken dat wat we kunnen doen onbelangrijk is». 

De ecologische boodschap is niet nieuw. Rabhi citeert enkele auteurs, die al 
langer beseft hebben dat we op het verkeerde spoor zitten en aan de alarm-
bel getrokken hebben: Fairfield Osborn, auteur van «La planète au village» (bij 
Actes sud), een fundamenteel boek over ecologie dat iedereen zou moeten 
lezen, Barry Commoner, Rachel Carson, Günther Schwab, Ivan Illitsch,...

Pierre Rabhi beschouwt de mens als ‘de belangrijkste hinderpaal voor de veran-
dering... De wereld zal enkel veranderen als wij veranderen. De maatschappij 
zal niet veranderen als de mens niet verandert. We zijn opgeroepen om liefde 
te steken in onze relaties, medeleven en goed wil voor een constructieve en 
duurzame relatie». 

Verder vult hij aan: «de natuur is het hoogste goed. We zullen niet sterven door 
een gebrek aan olie. We zullen sterven als vruchtbare gronden zijn vernietigd.»

Het publiek in Herve dankte Pierre Rabhi voor zijn voordracht met een lang 
staand applaus, voordat hij antwoord kon geven op de twee vragen, die de tijd 
op deze avond nog toeliet. Pierre Rabhi moest even later een trein nemen naar 
het zuiden van Frankrijk. 

«Men heeft het recht om de landbouw niet zo toe te passen als Europa het 
door enkele over gediplomeerde maar onwetende mensen wil laten opleggen. 
Mijn geweten zegt mij dat ik de aarde en de grond moet respecteren. Het is 
dringend omdat het probleem van de aarde cruciaal wordt. Als de directieven 
van Europa onjuist zijn, moeten deze doorbroken worden.»

«De Crash is al op deze planeet aangekomen: mensen kunnen hun honger 
niet stillen, de miserie is overal, zelfs in de Verenigde Staten... Men heeft afs-
tand gedaan van het humanisme. We zitten in een systeem van een pyromane 
brandweerman... Men moet zichzelf begrenzen... Er kan geen vrede bestaan 
zonder dat er brood is voor iedereen.»

Vertaling:

Deze nederlandse vertaling was mogelijk dankzij het hulp van Johannes Koch. Dank	U!

 

Meer informatie

http : //www.terre-huma-
nisme.org/

http://www.colibris-lemouve-
ment.org/
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ECHO’S VAN DE GOOD FOOD MARCH

Organisaties van landbouwers, NGO’s voor ontwikkelingssamenwerking, 
vertegenwoordigers van consumentenverenigingen, milieuverenigingen 
allerhande : ze kwamen massaal samen voor de Good Food March om een 
ander Europees landbouwbeleid te vragen. Een groener, rechtvaardiger, 
duurzaamer landbouwbeleid. 

Fietsers uit Duitsland, Frankrijk en Nederland sloten zich op verschillende 
plaatsen aan en vormden zo een groep die verder reed door Wallonië en 
Vlaanderen, om zo uiteindelijk in Brussel aan te komen. Samen met vere-
nigingen en individuele deelnemers waren ze erbij voor de slotmanifes-
tatie op 19 september 2012. Die begon met een persconferentie in het 
Eeuwfeestpark en trok daarna verder naar het Europees Parlement, met 
haltes voor verschillende Europese instellingen. Door de diversiteit van de 
deelnemers was de mars een vrolijke mengeling van fietsers, stappers, trac-
tors, kleurige en veeltalige spandoeken, landbouwers en burgers uit alle 
landen van de Europese Unie. 

Tijdens de twee weken die aan de mars voorafgingen, namen duizenden 
burgers een foto van zichzelf en zetten die online, met daarbij hun eisen 
voor een hervorming van het Europees landbouwbeleid. Foto’s en teksten 
werden verzameld in een boek dat de organisatoren tijdens de mars ove-
rhandigden aan de Europees commissaris voor Landbouw, Dacian Ciolos. 

Eenmaal aangekomen voor het Parlement werden alle stappers, land-
bouwers, manifestanten en fietsers uitgenodigd voor de Good Food Brunch 
op de Solidarnosc Esplanade. Een gelegenheid om ideeën uit te wisselen, 
maar ook om de Europese parlementsleden direct te interpelleren. Het was 
immers de eerste keer in 50 jaar gemeenschappelijk landbouwbeleid dat 
die aan het besluitvormingsproces deelnamen. 

Na de brunch en de informele babbel ging een bijeenkomst voor burgers 
door in het Europees Parlement. Commissaris Ciolos was daarbij aanwezig, 
samen met een tiental parlementsleden, specialisten op gebied van land-
bouw. Tegelijkertijd gingen voor het Parlement workshops door rond land-
bouwbeleid, georganiseerd door individuele deelnemers of NGO’s. 

Momenteel zijn de onderhandelingen over de hervorming van het Europees 
landbouwbeleid nog steeds aan de gang tussen het Europees Parlement 
(of, om precies te zijn, de Commissie « Landbouw en plattelandsontwikke-
ling ») en de Europese Commissie. We kunnen dus nog steeds onze stem 
laten horen !

Vertaling: Deze nederlandse vertaling was mogelijk dankzij het hulp van Els De Geest. Dank	
U!
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DE ACTUALITEITEN VOOR U 
GELEZEN: 
CAMPAGNE “WATER IS EEN 
MENSENRECHT”
De Europese Syndicale Federatie van Openbare Diensten (EPSU), het Europees 
Anti Armoede Netwerk (EAPN) en talrijke andere NGO’s hebben een campagne 
met de titel “Water is een mensenrecht” gelanceerd. Het doel is om het publiek 
te sensibiliseren en om een miljoen handtekenen in te zamelen, die nodig zijn 
bij iedere lancering van een Europees Burgerinitiatief dat tot doel heeft om de 
“concretisering van het recht op water en gezondheid” op de politieke agenda 
te zetten.

Deze campagne streeft ernaar om de mentaliteit die er heerst in de Europese 
Commissie ten opzichte van de vraagstukken rond het recht op water, te doen 
evolueren, van een op de markt gebaseerde aanpak naar een aanpak die op 
de rechten en op het begrip openbare dienst gecentreerde aanpak. Dit initiatief 
heeft dus de bedoeling om een universele (wereldwijde) toegang tot water en 
gezondheid te verzekeren en om de openbare ressources met een waterbeper-
king te bewaren voor de toekomstige generaties.

Tot op heden was de creatie van één enkele markt voor goederen en diens-
ten inderdaad de hoofdzorg van de Europese Unie. Maar, zoals het de veran-
twoordelijken van de campagne in herinnering roepen: “de diensten van het 
water zijn verschillend. Ze zijn onontbeerlijk voor het leven en het water is een 
begrensde natuurlijke ressource. Water is geen koopwaar maar een openbare 
waar die bewaard moet worden en die niet mag worden opengesteld voor 
concurrentie. Het mensenrecht – en niet de concurrentie of het afronden van 
de binnenlandse markt - moet zich in het hart van de waterpolitiek bevinden.” 
Na jarenlang debatteren hebben de Verenigde Naties hebben eveneens dit 
bijzondere statuut van de waterdiensten en de verplichting van de regeringen 
om deze waterrechten toe te passen, aanvaard, en ze behoeden deze diensten 
ervoor om door de krachten van de markt gecontroleerd te worden.

De regeringen moeten bijgevolg hun opdracht om de diensten van water en 
gezondheid aan iedereen te bezorgen, vervullen. De concretisering van het 
mensenrecht op water en op gezondheid houdt in dat de overheid ervoor 
moet zorgen dat deze diensten voor iedereen beschikbaar, toegankelijk, accep-
tabel en betaalbaar zijn. En dit kan enkel gebeuren aan hand van de garantie 
door de wet.

Daarom moedigt FIAN Belgium u aan om het Europees Burgerinitiatief, dat u 
kunt vinden op de website van de campagne, te ondertekenen en te versprei-
den ten goede van het recht op water

 www.right2water.eu

Wat	is	een	Europees	Burgerinitiatief	

Het Europees Burgerinitiatief is een 
nieuw instrument van de participa-
tieve democratie dat sinds 1 april 2012 
in Europa bestaat. Aan hand van een 
Europees Burgerinitiatief kunnen bur-
gers een kwestie op het politieke pro-
gramma van de Europese Commissie 
plaatsen, onder voorwaarde van de 
inzameling van één miljoen handteke-
ningen uit minstens zeven lidstaten van 
de Europese Unie. De Commissie wil 
de burgers zo de kans geven om een 
actievere rol te spelen in het Europees 
politiek proces.

Vertaling:

Deze nederlandse vertaling was mogelijk dank-
zij het hulp van Eva Koch. Dank	U!
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 De documentairefilm «Het heeft geregend op het weidse landschap» 
brengt vragen over de landbouw in België, in het bijzonder in het land van 
Herve (Wallonië), in beeld. Via persoonlijke verhalen van melkboeren uit de 
regio, bespreekt de film de verschillende inzetten van de Europese landbouw: 
de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), het einde van 
de melkquotums, de gestage liberalisering van de globale markt gestuwd door 
de Internationale Handelsorganisatie (IHO), de enorme concurrentie en de pro-
blematiek rond de overdracht van de boerderijen aan de volgende generatie. 

De film geeft het woord aan landbouwers. Zij vertellen hun dagelijkse harde 
leven, hun uitdagingen, het geluksgevoel dat gepaard gaat met hun beroep en 
de solidariteit die leeft binnen de landelijke gemeenschap. De film behandelt 
tevens de verscheidene strijden en politieke debatten die de landbouwers de 
laatste jaren gevoerd hebben; alsook hun gemeenschappelijke acties (zoals de 
melkstaking van 2009 in Ciney). Hij toont de collectieve frustratie ten aanzien 
van hun onmacht om de dingen op politiek niveau te veranderen.

Doorheen de film volgen we ongeveer negen landbouwers die ons hun verhaal 
vertellen. Het thema van de vrouw als boerin wordt tevens aangesneden door 
de echtgenotes van de landbouwers. Het zijn telkens ontroerende verhalen die 
zich vlakbij ons afspelen.

De film stelt vragen bij de toekomst van de landbouw in Europa. Hij toont 
aan dat het landbouwmodel niet enkel in het Zuiden, maar ook in België in 
vraag gesteld wordt. Kant en klare antwoorden worden echter niet aangereikt. 
De film nodigt uit tot discussie en tot nadenken over de toekomst van onze 
voedselproductie. 

Meer informatie op: http://www.lesfilmsdeladreve.be/spip.php?article107

DE ACTUALITEITEN VOOR 
U GELEZEN : «HET HEEFT 
GEREGEND OP HET WEIDSE 
LANDSCHAP»

Infos	:

Originele versie : français

Duur : 100 minuten

Scenario en regie : 

Jean-Jaques Andrien

Productie : Yasmine Kassari – les 
films de la drève (België)

Vertaling:

Deze nederlandse vertaling was mogelijk 
dankzij het hulp van Els De Geest. Dank	
U!
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WELLUIDENDE ECHOS 
: IN DE WERELD…

Vertaling:

Deze nederlandse vertaling was moge-
lijk dankzij het hulp van Mondo Agit (Free 
translation of websites for NGOs and 
non-profit organisations) en de vertaaler : 
Johanna	van	Manen.	Dank	U!

DE RAAD VOOR DE MENSENRECHTEN NEEMT 
EEN RESOLUTIE AAN OM DE RECHTEN VAN 
DE BOEREN TE VERDEDIGEN

Op 28 september j.l. heeft de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde 
Naties haar 21e zitting afgesloten. De aanname van een	resolutie	die	ernaar	
streeft	om “de rechten van de boeren en andere personen die op het plat-
teland leven te verdedigen” was een belangrijk moment tijdens deze zitting. 
De	resolutie	stelt	een	werkgroep	in	met	als	taak	een	Verklaring	over	de	
rechten	van	de	boeren	op	te	stellen.

“Onder de één miljard personen die honger lijden in de wereld, zijn meer 
dan 75% boeren of leden van boerenfamilies”, aldus Thierry Kesteloot van 
Oxfam-Solidarité. Om iets te doen aan deze alarmerende schending van het 
recht op voedsel was er in 2010 een Adviserende Commissie voor de Raad van 
de Mensenrechten ingesteld, om een onderzoek in te stellen over “de voorui-
tgang van de rechten van de boeren en andere personen die op het platteland 
leven”. 

De studie werd in maart 2012 goedgekeurd (document A/HRC/19/75). De be-
langrijkste kwetsbare groepen die op het platteland leven werden geïdentificeerd 
(kleine boeren, boeren zonder land, boerenarbeiders, vissers, jagers en herders) 
en de studie verschafte meer duidelijkheid over de oorzaken van discriminatie 
en marginalisering, zoals landonteigening, gedwongen uitzetting, discriminatie 
naar sekse, de afwezigheid van hervormingen van agrarische systemen, ver-
dachtmaking en onderdrukking van de boerenbewegingen of de afwezigheid 
van een minimum salaris en sociale bescherming van landarbeiders. De	studie	
eindigt	met	een	aanbeveling	aan	de	Raad	voor	de	Mensenrechten	om	
een	Verklaring	van	de	rechten	van	de	boeren	uit	te	werken.	

Op basis van deze studie heeft Bolivia een voorstel tot een verklaring ingediend 
met als doel een werkgroep in te stellen die een Verklaring van de rechten 
van de boeren uit gaat werken. Deze resolutie werd onderworpen aan een 
stemming door 47 Lidstaten van de Raad voor de Mensenrechten (gekozen 
door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor een mandaat 
van 3 jaar), op donderdag 27 september j.l. Over deze belangrijke overwin-
ning voor de boeren werd wel een schaduw geworpen door de tegenstem van 
België, evenals die van andere Europese Lidstaten en de Verenigde Staten. Er 
blijkt een scherpe tegenstelling te bestaan tussen de zuidelijke Staten die zich 
hebben uitgesproken voor de resolutie, en de 8 Europese Staten die lid zijn van 
de Mensenrechtencommissie die tegen hebben gestemd, net als de Verenigde 
Staten. 

“Dat bewijst eens te meer het ge-
brek aan goede wil bij de rijke sta-
ten om de rechten van de meest 
gemarginaliseerde bevolkingen 
van de wereld te beschermen, 
en in het bijzonder hun recht op 
voedsel”, aldus Manuel Eggen 
van FIAN België. De weigering 
om de rechten van de boeren 
te beschermen druist in tegen 
de verplichtingen van België.
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Mexico – Na negen jaar strijd van de boeren vormen de akkoorden van 
Cacahuatepec, ondertekend door de Gouverneur van Guerrero, Angel 
Aguirre Rivero, de Raad van de Ejidos gemeenschappen en de ge-
meenschappen tegen La Parota (CECOP) een grote stap voorwaarts in 
de richting van een definitief stoppen van de bouw van een stuwdam 
voor de productie van elektriciteit uit waterkracht.

Sinds 2003, toen de Federale Commissie voor Elektriciteit (CFE) is begonnen 
met de voorbereidende	stappen		voor	de	bouw	van	een	stuwdam	voor	de	
productie	van	elektriciteit,	La	Parota,	op	het	grondgebied	van	35	boeren-
gemeenschappen	 in	Guerrero,	 hebben	25.000	plaatselijke	bewoners	 te	
maken	gekregen	met	onteigeningen,	en	hebben	ze	geen	toegang	meer	
tot	hun	landbouwgronden,	en	dus	tot	hun	werk.

Om dit project tegen te gaan, werd op 28 juli 2003 de Raad van Ejidos en 
van de Gemeenschappen tegen de stuwdam La Parota opgericht, een pro-
testbeweging van boeren uit de plaatselijke gemeenschappen die tegen 
het project zijn.

Na	tien	jaar	hevige	strijd	hebben	de	Mexicaanse	boeren	gewonnen,	met	
de	ondertekening	van	de	akkoorden	van	Cacahuatepec	tussen	de	CECOP	
en	de	Gouverneur	van	Guerrero,	Angel	Aguirre	Rivero,	een	beslissende	
fase	in	de	strijd.	Dit	akkoord	zorgt	ervoor	dat	de	Staat	het	project	van	de	
stuwdam	La Parota	niet	goed	zal	keuren	als	de	getroffen	gemeenschap-
pen	het	project	niet	accepteren,	als	de	getroffen	groepen	geen	schade-
vergoeding	 krijgen,	 of	 als	 het	 project	 een	 negatieve	 invloed	 heeft	 op	
het	milieu	–	met	als	resultaat	dat	het	project	definitief	wordt	stopgezet. 
Aguirre heeft daarnaast beloofd een ontmoeting te organiseren tussen de 
CECOP en de Mexicaanse President Felipe Calderon om dezelfde garanties 
te verkrijgen van de federale regering. De stuwdam La Parota zou 17.000 
hectare landbouwgrond onder water zetten, ongeveer honderdduizend 
mensen gedwongen verplaatsen, en meer dan 75.000 boeren van het no-
dige water voor de irrigatie van hun landbouwgronden beroven.

De verdeeldheid en de tegenstellingen die dit project heeft veroorzaakt 
hebben de afgelopen jaren al verscheidene doden,  zwaar gewonden en 
arrestaties  opgeleverd. De schermutselingen tijdens gemeenschapsverga-
deringen hebben ook een flink aantal gewonden geëist. 

FIAN International die de strijd van de CECOP sinds 2004 heeft ges-
teund, is blij me het Akkoord van Cacahuatepec, en zal nauwgezet de 
onderhandelingen met de regering volgen, tot de definitieve annule-
ring van het stuwdamproject.

AKKOORDEN VAN CACAHUATEPEC: EEN 
VOORSPRONG IN MEXICO

Vertaling	:

Deze nederlandse vertaling was mogelijk 
dankzij het hulp van Mondo Agit (Free trans-
lation of websites for NGOs and non-profit 
organisations) en de vertaaler : Johanna	van	
Manen.	Dank	U!
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WELLUIDENDE ECHOS:  
BIJ FIAN…

en juridische kant van het recht op voed-
sel », bedenkt Peter Prove, Uitvoerend 
directeur van de Oecumenische Alliantie 
« Agir Ensemble » (EAA). 

Als reactie op deze situatie willen 
maatschappelijke bewegingen een 
strategie op punt stellen om bevol-
kingsgroepen terug de controle over 
hun voedsel en nutritie in handen te 
geven. « Dankzij de hervorming van 
het Comité voor voedselveiligheid 
van de FAO in 2009 werd een nieuwe 
vorm van inclusief beleid gecreëerd. 
Een bijzondere vooruitgang voor groe-
pen van de maatschappij die gewoon-
lijk geen inspraak krijgen in beleid, op 
welk niveau dan ook », verklaart Flavio 
Valente, Secretaris-generaal van FIAN 
International. « Het is tijd om in de poli-
tieke ruimte onze plaats in te nemen. 
Mensenrechten moeten primeren. »

OBSERVATORIUM VOOR HET RECHT OP 
VOEDSEL EN NUTRITIE 2012 

Voedsel en nutritie in deze wereld : maatschappelijke organisaties plei-
ten voor verandering in de  besluitvorming

« Het	 is	 onmogelijk	 om	de	 échte	oorzaken	 van	honger	 aan	 te	pakken	
als	de	bestaande	machtsverhoudingen	niet	 veranderen », verklaren ver-
tegenwoordigers van maatschappelijke organisaties bij de voorstelling van het 
vijfde jaarlijks rapport over recht op voedsel en nutritie.

Het wereldrapport van het Observatorium voor het recht op voedsel en nutritie 
2012 heeft als titel « Wie	beslist	over	kwesties	rond	voeding	en	nutritie	in	
deze	wereld	?	-	Strategiën	om	de	controle	terug	in	handen	te	krijgen. » 

Het rapport geeft een lange reeks voorbeelden van gevallen waar het recht 
op voedsel en nutritie zwaar geschonden wordt. Schendingen die het gevolg 
zijn van het huidige voedselsysteem :  bevolkingsgroepen worden met dwang 
verdreven, landbouwgrond wordt in beslag genomen door bedrijven of cor-
rupte regeringsleden. De artikels over Mexico of de Arabische lente zijn er voor-
beelden van. In andere gevallen gaat het over onaangepaste programma’s voor 
voedselbevoorrading of speculatie op agrobrandstoffen, zoals in Bangladesh, 
Paraguay of de Filipijnen. « Landbouwers die protesteren omdat hun landbouw-
grond hen werd ontnomen en ze hun familie niet meer kunnen voeden met het 
werk van hun handen, worden vaak gearresteerd of slachtoffer van geweld. Dat 
is onaanvaardbaar », verklaart Gerald Staberock, Secretaris-generaal van de 
Wereldorganisatie Tegen Marteling (Organisation mondiale contre la Torture, 
OMCT). 

« We kunnen niet langer aanvaarden dat chronische hongersnood of honger-
rellen afgeschilderd worden als gevolgen van natuurrampen of vage proble-
men op de economische markt » zegt Lalji Desai, Secretaris-generaal  van WAMIP, 
wereldorganisatie voor mobiele autochtone volkeren. « Honderdduizenden 
mensen leven in verschrikkelijke omstandigheden, gewoon omdat ze geen 
controle meer hebben over hun voedsel en nutritie. Daarom vechten wij voor 
ons recht op zelfbeschikking en voedselsoevereiniteit ». 

Het Observatorium voor het recht op voedsel en nutritie toont in zijn rapport 
wie de beslissingen neemt en het beleid rond voedsel en nutritie bepaalt : «Veel 
te vaak gebruiken landbouw- en voedselmultinationals hun gewicht en invloed 
om hun winstmarges te vergroten. Ze manipuleren de regels zoals het hen uit-
komt, om hun eigen belangen te dienen, zonder rekening te houden met land-
bouwers die leven van kleinschalige landbouw, zonder zich af te vragen hoe lo-
kale gemeenschappen gaan overleven of zich te bekommeren over de morele 

Vertaling:

Deze nederlandse vertaling was mogelijk dank-
zij het hulp van Liesbeth Van Criekingen . Dank	
U!
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RECHT VOOR BEGINNERS  
DE MENSENRECHTEN IN 
EUROPA 

Er zijn twee organisaties die aan de basis van de Europese wetge-
ving staan wat betreft de mensenrechten : de Raad van Europa en de 
Europese Unie (EU).

De Raad	van	Europa is een internationale organisatie die in 1949 opgericht 
werd en die vandaag 47 landen bevat (waarvan België immers één van de 10 
oprichtende Staten is). Alle lidstaten van de EU zijn eveneens lid van de Raad, 
maar eveneens andere landen zoals Turkije en Rusland. In 1950 hebben de lids-
taten van de Raad van Europa het	Europees	Verdrag	tot	bescherming	van	
de	Rechten	van	de	Mens	(EVRM) aangenomen, die in werking getreden in in 
1953. Het verdrag is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens, maar concentreert zich vooral op enkele rechten zoals bijvoorbeeld 
het recht op leven en het recht op een eerlijk proces. In geval van schending 
van de rechten van het EVRM, kunnen	individuen	klacht	indienen	voor	het	
Europees	Hof	voor	de	Rechten	van	de	Mens. Met verloop van tijd hebben 
andere instrumenten zich ontwikkeld die het EVRM concretiseren en aanvullen, 
zoals bijvoorbeeld het Europees Sociaal Handvest –dat onder andere het recht 
op opvoeding, op woonst en op gezondheid garandeert-. Het handvest werd 
nog niet bekrachtigd door alle lidstaten van de Raad van Europa. In de context 
van de actie van FIAN  is het belangrijk te vermelden dat noch het EVRM noch 
het Europees Sociaal Handvest het recht op voeding bevatten in hun artikels. 

De Europese	 Unie heeft op haar beurt eveneens een wetgeving inzake 
mensenrechten ontwikkeld. Een Handvest van de mensenrechten dat een hele 
reeks burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten aan Europese bur-
gers erkent, evenals aan elk persoon die op het grondgebied van de EU leeft, 
werd zo formeel aangenomen in 2000 door het Europese Parlement, de Raad 
van de Europese Unie en de Commissie. Met de inwerkingtreding van het ver-
drag van Lissabon in 2009 werd aan dit handvest dezelfde juridische bindings-
kracht toegekend dan aan de internationale verdragen. In geval van schending 
van een recht zoals voorzien in het Handvest, is het voortaan mogelijk klacht in 
te dienen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. Evenals het Verdrag 
van de Raad van Europa wordt ook hier het recht op voeding niet uitdrukkelijk 
vermeld. Indien het Handvest van toepassing is op de europese wetgeving en 
eveneens op de lidstaten wanneer deze de wetten van de Unie in plaats zetten, 
blijven de grondwetten en de nationale wetten van de lidstaten echter de voor-
naamste waarborgen van de fundamentele rechten in Europa. 

MEN	MOET	DE	DRIE	«RADEN	»	
DIE	 IN	 EUROPA	 BESTAAN	 NIET	
VERWARREN	:	

1.	De	Raad	 van	 Europa, 1. waar-
van sprake is in het eerste deel van 
deze tekst, is een internationale 
organisatie die onafhankelijk is van 
de Europese Unie. 

2. De twee Raden die tot de 
Europese Unie behoren : 

	De	Europese	Raad, die vier keer 
per jaar de Staatshoofden en de 
regeringen van de de lidstaten van 
de EU samen brengt.

	De	Raad	van	de	Europese	Unie,	
die de verschillende ministers van 
de regeringen van elke lidstaat van 
de EU samen brengt.

Vertaling:

Deze nederlandse vertaling was mogelijk dan-
kzij het hulp van Marie Fallon-Kund. Dank	U!
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Franz Miessen is lid van de lokale groep in Welkenreadt.

1)	Van	waar	kent	u	FIAN?

- Ik ken de organisatie door het FIAN-Echo dat een actief lid van FIAN Belgium 
mij heeft opgestuurd.

2)	Hoe	lang	bent	u	nu	al	lid	van	de	lokale	groep?

- Ik ben nu sinds 2 jaar lid van de lokale groep in Welkenraedt

3)	Hoe	komt	het	dat	u	zin	gekregen	om	bij	FIAN	als	lid	aan	te	sluiten	en	
niet	bijvoorbeeld	bij	Amnesty	of	Oxfam?

- Het recht op voeding is een basisrecht voor alle mensen. De honger in de 
wereld is gewoonweg schandalig. Wat betreft deze problematiek heb ik het 
gevoel bij FIAN in goede handen te zijn.

4)	Spreekt	u	over	FIAN	met	de	mensen	in	uw	omgeving?	Hebt	u	de	indruk	
dat	de	mensen	in	uw	omgeving	FIAN	kennen?

- Ja, ik spreek over FIAN met de mensen, die mij omgeven. Ik moet hierbij wal 
vaststallen dat FIAN niet zo bekend is als bijv. Amnesty.

5)	Waarin	bestaan	uw	taken	als	actief	lid	binnen	de	lokale	groep?	Wat	zijn	
de	leuke	en	de	minder	leuke	kanten?

- Als lid van de lokale groep van Welkenraedt neem ik deel aan de vergaderin-
gen en probeer ik me zo goed mogelijk in te brengen. In onze groep behande-
len we de situatie van de Guarani- Kaiowá in Brazilië, die vreedzaam voor hun 
gronden vechten. Ze hebben hun gronden verloren door de enorme exploitatie 
van suikerriet voor de aanmaak van biobrandstoffen. Volgens mij bestaat mijn 
rol erin om de beschikbare informatie uit te wisselen met de andere leden van 
de groep en mijn omgeving voor deze onderwerpen te sensibiliseren.

6)	Wat	zou	u	aan	mensen	zeggen	die	twijfelen	of	ze	al	dan	niet	lid	willen	
worden?

- Kom eens een kijkje nemen....

INTERVIEW MET EEN VAN 
DE LEDEN: FRANZ MIESSEN 

Vertaling:

Deze nederlandse vertaling was mogelijk dank-
zij het hulp van Johannes Koch. Dank	U!
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HET RECEPT VAN DE 
MAAND:  
POMPOENTAART

Voor de vulling :

- 1 appel
- 600 gr pompoenvlees
- 1 ui
- 2 teentjes knoflook
- 2 soeplepels olijfolie
- 3 soeplepels zonnebloempitten
- 250-300 ml groentebouillon
- 2 eieren
- 50 gr zure room
- 50 gr geraspte harde kaas
- peper, curry, tijm

Recept :

De appel en de pompoen schillen en in stukjes snijden (de pompoen hoeft nicht 
absoluut geschild te worden). De ui en de knoflook fijnhakken. De olie opwar-
men en de zonnebloempitten, knoflook en ui fruiten. Dan de appel, de pom-
poen en de kruiden (naar wens) toevoegen. Vervolgens de bouillon toevoegen 
en 15 minuten zonder deksel laten koken. Er dan puree van maken.

Nu de eieren en de zure room toevoegen. Proeven en op smaak brengen.

De kruimeldeeg uitrollen en in de vorm leggen. Dan de vulling toevoegen.

De geraspte kaas over de taart strooien.

Gedurende 35 minuten bij 180° in de oven bakken.

Smakelijk !

Voor de deeg:

- 250g bloem 
- 125g boter 
- 1 ei  
- 1 snuifje zoet

Alle ingrediënten mengen tot een 
mooie kruimeldeeg en vervolgens in de 
ijskast leggen.

Vertaling:

Deze nederlandse vertaling was mogelijk dank-
zij het hulp van Eva Koch. Dank	U!
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AGENDA

 > 19-30 NOVEMBER:  HOE HET VOEDSELSYSTEEM VOOR DE VROUWEN RECHTVAARDIG   
 MAKEN? ONLINE DISCUSSIE, MEER INFOS OP: HTTP://BLOGS.OXFAM.  
 ORG/EN/FOOD-AND-GENDER

 > 23 NOVEMBER, 21 UUR:  FILM «LOVE MEAT TENDER», 5€ PAF. MEER NFOS: HTTP://  
 WWW.LETABLEDHOTES.BE. TUBIZESTRAAT 4B, 1460 VIRGINAL.

 > 23 NOVEMBER:  VERGADERING VAN DE LOKALE GROEP SAINT-VITH.

 > 25 NOVEMBER, 10-16 UUR : PLANTENBEURS, MUNDO-B, RUE D’EDIMBOURG 26, 1050   
 ELSENE.

 > 3 DECEMBER, 19.30-22 UUR:  CONFERENTIE MET RAJAGOPAL, STICHTER EN LEIDER VAN EKTA   
 PARISHAD, 5€ PAF, AUDITORIUM HELDER CAMARA,   
 PLETINCKXSTRAAT, 19 - 1000 BRUSSEL, CSC.

 > TOT 10 DECEMBER:  TENTTOONSTELING OP DE MENSENRECHTEN IN MECHELEN « NEW  
 TOPIA - THE STATE OF HUMAN RIGHTS », MEER INFOS OP  
 HTTP://WWW.NEWTOPIA.BE/NL/#SLIDE_9  

 > 10 DECEMBER: WERELDDAG VAN DE MENSENRECHTEN.

 > 13 DECEMBER, 15 UUR:  VERGADERING VAN DE LOKALE GROEP WELKENRAEDT.

 > 16 DECEMBER:  MARKT VAN KERSTMIS IN SAINT VITH - INFORMATIESTAND VAN FIAN  
 DOOR DE LOKALE GROEP SAINT VITH



Als Lid, 
                       ontvangt u deFIAN ECHO
         elke 2 MAANDEN 
                               en leest u het LAATSTE
NIEUWS over het recht op voeding

                    en kunt u HANDELEN  door

       DRINGENDE ACTIES 
TE ONDERTEKENEN!

Bankrekeningnummer : 000-1396974-77
IBAN : BE 80 0001 3969 7477

BIC : BPOTBEB1

> FIAN is de enige internationale mensenrech-
tenorganisatie die het recht op voeding
verdedigt.

> FIAN vecht voor een wereld zonder honger,
waarin iedere vrouw, iedere man en ieder kind
zijn rechten waardig kunnen uitoefenen, in het
bijzonder het recht op voeding, zoals vermeld
in de Internationale Verklaring voor de Rechten
van de Mens.
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