
« This land is your land and this land is my land, sure, but the world is run by 
those that never listen to music anyway. »

Bob Dylan

EDITO

Unfortune Fortuna…

« Steun de 11 van Wetteren » « Ik was er ook bij ! »

Hebt u al gehoord van de grote aardappelruil?

Het was 29 mei 2011, toen heelder bussen activisten genetische gemodificeerde aardappelen verwisselden door de 
biologische variant. Het voornaamste doel van deze actie was om het grote publiek te informeren, en het debat te 
stimuleren. Dit debat gaat over meer dan of we voor of tegen GGO’s zijn. Het  gaat het ook over wetenschap met 
een hoofdletter “W”, het onderzoeksklimaat, de competitiviteit tussen de universiteiten, politiek, democratie, burger-
schap, gezondheid… kortom, we weten het allemaal, leven en geld bepalen alles. 

Uiteindelijk zitten er 11 mensen in de beklaagdenbank.Het proces startte in mei 2012, en in de zomer riep de Field 
Liberation Movement (FLM) op tot vrijwillige verschijning; tussen 80 en 90 mensen verklaarden dat zij schuldig waren 
aan dezelfde feiten als de beschuldigden. De rechter heeft jammer genoeg de vrijwillige verschijningen geweigerd, 
maar de solidariteit met de activisten hield daar niet op!

Op 15 januari dit jaar, kwam het Hof  opnieuw bijeen in de rechtbank van Dendermonde, samen met zo’n 250-tal 
mensen om steun te bieden aan de beklaagden. Er bevond zich zelfs een bus vol “faucheurs volontaires” vanuit 
Frankijk onder ons! Tijdens het proces, weigerde het Hof om naar de getuigenissen van de verdediging te luisteren, 
wat een schending is van het recht op een eerlijk proces. Daarop weigerden de advocaten van de 11 verder te pleiten, 
wat de beklaagden ertoe bracht de rechtszaal te verlaten. Juridisch gezien, worden verdachten die niet aanwezig zijn 
bij het proces,  bij verstek veroordeeld. 

Meer precieze informatie kan u vinden op hun website fieldliberation.wordpress.com

Op 12 februari zullen we het vonnis te weten komen. Gezien de gevorderde schadevergoeding (200 000€) door het 
Vlaams Instituut voor Biotechnologie, de Universiteit van Gent, Hogeschool Gent en het Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek, en de 6 tot 8 gevangenisstraffen die geëist werden op 15/01/13; blijkt zonder twijfel dat er een 
zekere bereidwilligheid is om dit niet zomaar voorbij te laten gaan. 

Welnu, dan laten wij dat zeker ook niet doen!

Voorwaarts ter solidariteit! Informeer u, praat erover, beweeg, drink een “Maaierin” (het bier dat gebrouwd wordt als 
steun voor de activisten),  spreek onze politici en universiteiten aan, enz. Enz.

Leve de patatiesten!

Diane, voorzitter van FIAN Belgium
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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

In oktober heeft FIAN een dringende actie gelanceerd om een einde te 
maken aan de schendingen van de rechten van de boeren van Niassa, 
een provincie in Mozambique waar industriële bomenplantages over 
meer dan 13 000 hectare grond de voedselzekerheid bedreigen van de 
lokale bevolking. Sida, het Zweedse ontwikkelingsagentschap, heeft dit 
aangemoedigd	en	heeft	ook	de	boomaanplantingen	in	Niassa	gefinan-
cierd. Bovendien, heeft het bedrijf in kwestie, Chikweti Forests of Niassa, 
een	filiaal	van	Global	Solidarity	Forest	Fund	(GSFF)	in	Zweden	opgericht.

Eind september heeft een delegatie van de boeren uit Mozambique 
een rondreis doorheen Europa gemaakt om de stem van de bevolking 
te	laten	horen.	De	delegatie	van	de	Nationale	Unie	van	Boeren	(UNAC)	
heeft verschillende vertegenwoordigers van de overheid en enkele in-
vesteerders ontmoet in o.a. Zweden om de problemen waarmee zij 
vandaag geconfronteerd worden en hun eisen te bespreken.

Sommige overheden en investeerdes die Chikweti steunen, toonden 
een zekere bereidheid om tegemoet te komen aan de eisen van de de-
legatie, maar voorlopig worden de mensenrechten in Niassa nog steeds 
geschonden, en werd er nog steeds geen halt geroepen aan het lijden 
van de betrokken gemeenschappen.

Daarom vroeg UNAC aan FIAN om de druk op de Zweedse 
overheid te verhogen totdat zij de vragen van de gemeen-
schappen in overweging nemen. Deze is het uitvoeren van een 
evaluatie van de impact op de mensenrechten van de Zweedse 
ontwikkelingssamenwerking in Mozambique, een grotere 
controle van de investeerders uit Zweden en het invoeren 
van een controlesysteem om de activiteiten van bedrijven op te 
volgen. 

Hierop verlengde FIAN International deze Dringende Actie!

Help mee, en steun de gemeenschap in Niassa.

Tot 30 April 2013
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 NAAM   |  VOORNAM  |     ADRES      |      EMAIL       |       LAND     | HANDTEKENING

"
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OPROEP AAN DE REGERING VAN ZWEDEN
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OP HET TERREIN… 

NIEUW	 PEDAGOGISCH	 SPEL,	 CREATIE	 VAN	
FIAN BELGIUM: TRIVIAL TEGEN DE HONGER

Op	28	oktober,	tijdens	een	solidaire	brunch	in	de	boerderij	van	het	park	
Maximiliaan	in	Brussel,	kon	FIAN	Belgium	zijn	nieuwe	pedagogische	spel	
«	Trivial	tegen	de	honger	»	uitproberen	op	een	enthousiast	publiek.

Voor de « Maand van de Internationale Solidariteit » organiseerde de stad 
Brussel een solidaire brunch in de boerderij van het park Maximiliaan. FIAN 
Belgium was uitgenodigd om de deelnemers te sensibiliseren rond recht op 
voedsel en we deden dat met de « Trivial tegen de honger », een spel uitgewer-
kt door een voormalige stagaire van onze vereniging. Na het  middagmaal 
konden de deelnemers, zo’n dertigtal personen, dit nieuwe spel en sensibilise-
ringsmiddel van FIAN Belgium uittesten.  

Het wordt een gezellig spelmoment rond het thema « recht op voedsel ». De 
deelnemers vormen vijf kleine groepen die elk de rol spelen van een « ge-
meenschap » wiens recht op voedsel geschonden wordt. Een rijke investeerder 
wil	 hun	 gronden	 inpalmen!	Om	 zich	 te	 verdedigen,	moeten	 de	 deelnemers	
zo goed mogelijk antwoorden op een reeks vragen over recht op voedsel en 
verwante thema’s zoals toegang tot grond. Zo krijgen ze de gelegenheid om 
verschillende aspecten van het recht op voedsel te ontdekken en hun kennis 
over die onderwerpen te testen. 

De « Trivial tegen de honger » is vooral een gelegenheid tot sensibilisering : 
waar gaat het echt om in de strijd tegen honger in de wereld, wat is schending 
van het recht op voedsel en welke  dagelijkse discriminaties gaan daarmee 
gepaard? Deelnemers kunnen na het spel beter begrijpen wat recht op voedsel 
precies is en krijgen beter zicht op de juridische achtergrond, land grabbing of 
economische en sociale rechten.

Jonathan Hachez, stagiaire bij FIAN Belgium.

Interesse voor de Trivial tegen de 
Honger?

Wil	 je	 het	 spel	 gebruiken	 bij	 een	
evenement, een feest, in de klas, of 
bij een andere gelegenheid? Neem 
dan gerust contact op met FIAN 
Belgium	(02	640	84	17	of	fian@fian.
be),	we	antwoorden	graag	op	al	je	
praktische vragen.

Vertaling:

Deze nederlandse vertaling was mogelijk dank-
zij het hulp van Els De Geest. Dank	U!

"
-------------------------------------------------------------
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FIAN BELGIUM OP MISSIE IN SIERRA LEONE

Manuel Eggen, 28 januari 2013

Iets meer dan een jaar geleden, eind 2011, startte FIAN Belgium samen met 
CNCD-11.11.11 en oxfam – solidariteit, een werkgroep rond de problematiek 
van landroof. Sindsdien hebben ook andere ngo’s zich aangesloten bij deze 
werkgroep	(Entraide	&	Fraternité,	SOS	Faim,	11.11.11,	AEFJN).		Het	doel	van	de	
werkgroep	 is	enerzijds	het	analyseren	van	de	verantwoordelijkheid	die	België	
draagt	inzake	het	mondiale	probleem	van	landroof	en	anderzijds	het	identifice-
ren	van	de	Belgische	spelers	(privé-bedrijven,	banken,	openbare	instellingen,...)	
die hier op directe wijze bij betrokken zijn . Een algemene studie over dit onde-
rwerp zou tegen april 2013 gepubliceerd moeten zijn. Gelijktijdig met deze stu-
die,	wilden	de	leden	van	de	werkgroep	de	analyse	van	een	typische	voorbeeld-
casus van landroof  waarbij een Belgisch bedrijf betrokken is, verder uitdiepen 
om zo de concrete impact op de lokale gemeenschappen aan te tonen en hen 
te steunen in hun strijd voor het opeisen van hun rechten. Ons onderzoek en 
de diverse contacten  die we legden, leidden ons tot een casus in Sierra Leone. 

L

Een	casus	in	Sierra	Leone

In maart 2011 sloot een Belgisch bedrijf een akkoord af met de regering van 
Sierra Leone en de lokale overheid, voor het huren meer dan duizenden hec-
taren grond op lange termijn om er een plantage op te richten voor palmolie. 
Vanaf het begin hebben de lokale gemeenschappen het gebrek aan transpa-
rantie bij het afsluiten van het akkoord en het ontoereikende overleg met de 
lokale gemeenschappen aangeklaagd. Getuigen rapporteerden verschillende 
incidenten vermoedelijk tussen de lokale bevolking en het bedrijf. Om hun 
rechten te verdedigen hebben de lokale gemeenschappen zich gegroepeerd in 
een vereniging. Samen hebben zij een document opgesteld met hun klachten, 
gericht aan de overheid van Sierra Leone. Daarnaast hebben ze aangekondigd 
dat zij de activiteiten van het bedrijf op hun grondgebied niet langer tolere-
ren. Ondanks de talrijke problemen die de investering veroorzaakte, wenst het 
bedrijf toch zijn exploitatieplan verder te zetten en wil men nog meer hectaren 
verwerven in deze zone.

Landroof	–	Wat	houdt	dit	precies	in	?

De term « landroof » wordt doorgaans gebruikt om te 
verwijzen naar het proces waarbij machtige investeer-
ders -privé of publiek- beduidend grote stukken grond 
verwerven door middel van huur- , concessie- of aan-
koopcontracten afgesloten met de overheden van de 
gastlanden. Dit op een manier die het recht op voedsel 
en andere fundamentele mensenrechten van de lokale 
bevolking schendt. In een rapport dat gepubliceerd werd 
in	januari	2012,	schat	de	International	Land	Coalition	(ILC)	
de globale oppervlakte van de gronden die betrokken 
zijn bij deze grootschalige grondtransacties tussen 2000 
en	2010	op	203	miljoen	hectare	(66	keer	de	grootte	van	
België).	
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Naar aanleiding van de klachten die werden geformuleerd door de bevolking 
en de lokale ngo’s, en de ernstige risico’s voor de fundamentele rechten van de 
lokale bevolking, besloten wij om ons ter plaatse te begeven om ons nog ver-
der	te	verdiepen	in	de	analyse	van	deze	casus	en	contact	op	te	nemen	met	de	
gemeenschappen om vast te stellen op welke manier wij hen het beste zouden 
kunnen bijstaan in hun strijd. Ik heb de zware verantwoordelijkheid gekregen 
om op missie te gaan van 14 tot 25 oktober 2012. Na enkele afspraken in de 
hoofdstad, Freetown, verbleef ik een week bij de betrokken gemeenschappen. 
Ik werd bijgestaan door de vertegenwoordigers van een nationale ngo en twee 
personen	van	de	lokale	vereniging	die	de	lokale	taal	(Mende)	voor	me	vertaal-
den	naar	het	Engels.	We	reisden	naar	verschillende	dorpen	in	de	zone	om	de	
leden van verschillende gemeenschappen te interviewen en de vermoedelijke 
impact vast te stellen van de activiteiten van het bedrijf op hun levensoms-
tandigheden. Zoals vaak in zulke missies, kende ik tegenstrijdige gevoelens. 
Enerzijds was ik opgewonden en blij om een nieuwe cultuur te ontdekken en 
om banden te scheppen met de mensen waarvoor FIAN zich inzet, en ander-
zijds voelde ik woede en strijdlust in me opwellen door de vele onrechtvaar-
dige situaties. Deze gemeenschappen die al arm zijn en leven op de rand van 
de samenleving, worden desondanks beroofd van hun belangrijkste bron van 
inkomsten en eten: hun grond. Hoe kunnen we nog langer aanvaarden dat de 
fundamentele rechten van de allerzwaksten in de samenleving schaamteloos en 
ongestrafd geschonden worden in naam van de heilig verklaarde economische 
ontwikkeling ?

Jammer genoeg is dit artikel niet de plaats waar ik dieper kan ingaan op de re-
sultaten van deze missie. Inderdaad, FIAN heeft een procedure moeten imple-
menteren wat betreft het documenteren van casussen en het voorkomen van 
het criminaliseren van mensen die mensenrechten verdedigen voorafgaand aan 
de openbaarmaking van de schendingen van mensenrechten door staten die 
bedrijven behelzen. Je moet immers enorm voorzichtig zijn als je het opneemt 
tegen zulke oppermachtige actoren. Niettemin is het zo dat we al een brief 
stuurden naar het bedrijf en naar de regering van Sierra Leone om opheldering 
te vragen over het afgesloten akkoord en de bezorgdheden van de gemeen-
schappen. Reken er maar op dat wij de verdere evolutie van deze situatie verder 
zullen opvolgen.
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LOKALE	GROEP	SANKT	VITH	IN	ACTIE!

Het	concert	van	de	Mensenrechten	in	Saint	Vith...

… wordt al 10 jaar lang georganiseerd, de laatste editie vond plaats op 16 no-
vember 2012. Enerzijds herenigt dit evenement, door zijn lange geschiedenis, 
elk jaar een trouw en vast publiek. Anderzijds, proberen wij - de organisatoren -  
in functie van het thema en het programma, elk jaar nieuwe toeschouwers aan 
te spreken. Deze afwisseling wordt gegarandeerd door de inhuldiging van ver-
scheidene tentoonstellingen en telkens weer de  deelname van andere artiesten 
die uit zeer uiteenlopende streken komen. 

Op 16 november werden we muzikaal verwend door het 6-koppige orkest 
Oirfia	en	door	het		muziekgezelschap	Lommersweilers,	die	op	zijn	beurt	uit	5	
blazers bestaat, uit het zuiden van de Duitstalige gemeenschap. De muzikan-
ten	van	Oirfia	komen	uit	de	Eu-regio	Maas-Rijn	en	speelden	Keltische	muziek.	
Voor het andere orkest was dit hun allereerste, publieke optreden. Dit maakt 
deel uit van het concept van deze avond: nieuwe artiesten een plek op het 
podium aanbieden. Het publiek kon hun spontane, humoristische intermezzo’s, 
bovenop hun muzikale prestaties, zeer waarderen. Tussendoor was het aan Leo 
Freichels om ons zijn prachtige verhalen die tot nadenken stemmen te vertellen. 
Hij vertelde onder andere over sociale cohesie, immigranten, maatschappelijk 
moed...	(of	het	gebrek	hieraan).

De tentoonstelling die die avond van start ging, heette « Armoede een gezicht 
geven...», en was toegankelijk voor een publiek vanaf 10 jaar. Bovendien werden 
er - op aanvraag- animaties georganiseerd voor scholen en/ of andere groe-
pen. De tentoonstelling bestond uit getuigenissen die door de lokale realiteit 
geïnspireerd waren, van mensen die leven in armoede, of het risico te lopen van 
in armoede te leven. Met deze getuigenissen wou men informeren, op basis 
van feiten vooroordelen in vraag stellen, en empathie, verdraagzaamheid en 
solidariteit opwekken tegenover de betrokken personen.

Tijdens de pauzes, verkochten de organisatoren, waaronder de lokale groep 
van Saint Vith, fair trade drank, en aziatische dumplings die gemaakt werden 
door een socio-economische bedrijf. Elke organisatie kreeg ook de kans om in-
formatie ter beschikking te stellen, en petities te laten ondertekenen. FIAN heeft 
meer dan 100 handtekeningen kunnen verzamelen voor het recht op voedsel 
in Mozambique en verkocht een groot aantal postkaarten « Hand made for 
FIAN ». 

Marlene Bongartz, lid van de lokale groep van Saint Vith.

FIAN	op	de	kerstmarkt

16 december 2012 vond de traditionele 
kerstmarkt plaats in het stadscentrum 
van Saint Vith in het zuiden van de 
duitstalige Gemeenschap. 

Naast andere organisaties van de 
socioculturele en ontwikkelingssa-
menwerkingsector was FIAN ook dit 
jaar	 aanwezig,	 naast	 de	Wereldwinkel,	
in een verwarmde tent, voorzien door 
de gemeente. Dankzij talrijke, gemo-
tiveerde vrijwilligers, is het plaatsen en 
opruimen van ons kraampje super goed 
verlopen. 

Tijdens de namiddag, zijn vele men-
sen van alle leeftijden eventjes ges-
topt bij ons informatiekraam, en 
toonden zij interesse voor de twee 
casussen van schendingen in Ouganda 
en Mozambique. De petities lagen klaar 
om ondertekend te worden. 

Vele mensen namen met plezier een 
kopje	 faire	 trade	koffie	aan	en	knoop-
ten met ons een gesprek aan over de 
koffie	 die	 op	 niet-rechtvaardige	 wijze	
wordt geproduceerd in Ouganda. 
(Zie	 de	 casus	 over	 de	 Mubende	 :	
h t tp : / /www. f i an .be/ in fo theque/
communiques-de-presse/ar t ic le/
mubende-unfair-trade-koffie?lang=nl)	

De	 Wereldwinkel,	 die	 zorgde	 voor	 de	
electriciteit,	het	koffiemachine,	de	keu-
ken en de grote steun, trok eveneens 
veel voorbijgangers aan, en ook zij wa-
ren tevreden over hun verkoop. 

Ook toen verkochten de « Hand made 
for FIAN »-wenskaartjes, zorgvuldig 
gemaakt door de lokale groepen van 
Eupen en Saint Vith, als zoete broodjes. 
Het was dus een geslaagde dag voor 
onze strijd voor het recht op voedsel. 

Hubert Paquet, lid van de lokale groep 
van Saint Vith.
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DE ACTUALITEIT VOOR U 
GELEZEN: DE EUROPESE 
MELKBOEREN UITTEN HUN 
WOEDE	IN	BRUSSEL
De	melkmarkt	staat	in	brand.	Dit	is	de	reden	waarom	de	melkproducen-
ten	zich	op	26	en	27	november	2012	in	Brussel	verzamelden.	Zij	wilden	
de	aandacht	vestigen	op	de	onhoudbare	situatie	waarin	ze	zich	bevin-
den,	en	‘blusten’	daarbij	op	symbolische	wijze	met	melk	het	vuur	dat	de	
melkmarkt	teistert.	Sinds	enige	tijd	zijn	de	melkprijzen	lager	dan	de	pro-
ductiekosten,	wat	al	duizenden	melkboeren	ertoe	dwong	hun	boerderij	
te	verlaten.	

Eind november hebben ongeveer 2500 leden van de European Milk Board 
(EMB),	de	Europese	Confederatie	van	de	organisaties	van	melkproducten,	en	
van	andere	sympathiserende	organisaties,	in	Brussel	gemanifesteerd,	bijgestaan	
door een duizendtal tractoren afkomstig uit Frankrijk, Duitsland, Nederland, 
etc...  Het doel van de manifestatie was ervoor te zorgen dat de Europese poli-
tieke besluitnemers hun verantwoordelijkheden opnemen en rechtvaardige en 
effectieve maatregelen treffen omtrent de melkmarkt.

De	huidige	overproductie	legt	het	vuur	aan	de	schenen	van	de	melkpro-
ducenten	in	Europa.	Het	is	daarom	de	taak	van	de	Europese	instellingen	
om	adequate	maatregelen	te	nemen	om	de	brand	te	blussen.	Dit	is	wat	
de	manifestanten	wilden	tonen	met	een	symbolische	actie,	waarbij	ze	de	
gebouwen	van	het	Europese	Parlement	bespoten	met	melk	met	behulp	
van	een	brandweerslang. Door het verwijderen van de quota’s op melk, bes-
loot de Europese Unie zich te ontdoen van zijn voornaamste regelgevend ins-
trument. Vandaag erkent de Europese Commissie de noodzaak van het regu-
leren van de prijzen, maar ze weet niet hoe ze uit de problemen moet geraken 
waarin ze zichzelf heeft ingewerkt door het ontmantelen van de regulerende 
instrumenten die een oplossing hadden kunnen bieden. 

Tegelijkertijd vond er ook een actie plaats om het verdwijnen van boerderijen 
over heel Europa te herdenken. Door deze acties hoopten de melkboeren de 
Europese politieke besluitnemers  op hun dramatische situatie te wijzen,  en 
beklemtoonden ze het belang van het treffen van effectieve maatregelen in 
het kader van de hervorming van de gemeenschappelijke organisatie van de 
landbouwmarkten binnen de Europese Unie. 

Jonathan Hachez, stagiaire bij FIAN Belgium
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SOCIALE	NETWERKEN	HELPEN	DE	
GUARANI-KAIOWÁ

Het Federale Regionale Gerechtshof van de Derde Regio, in São Paulo, heeft 
de	 uitzetting	 van	 de	 Guarani-Kaiowá	 Indianen	 van	 Pyelito	 Kue,	 opgeschort.	
De rechtbank reageerde op de aanvraag van de Nationale Stichting van de 
Indianen	 (FUNAI)	 die	 werd	 versterkt	 door	 een	 enorme	 mobilisatie	 zowel	 in	
Brazilië, waar vele manifestaties plaatsvonden, als in het buitenland. 

De	Procureur	van	de	Republiek	Marco	Antonio	Delfino	van	Almeidi	heeft	ver-
klaard : « De mobilisatie via de sociale netwerken is beslissend geweest. Zij 
heeft een reactie uitgelokt tot nu toe ongekend voor een regering wanneer 
het gaat over het omgaan met de rechten van inheemse volkeren. 1»

BEDANKT	ALLEMAAL	!
Zelfs al heeft de mobilisatie zijn vruchten afgeworpen, het heeft slechts tot een 
voorlopig oplossing geleid : de Indianen kunnen blijven op het kleine perceel 
dat	 zij	 bezetten	 tot	hun	gebied	definitief	 afgebakend	wordt	door	de	FUNAI.	
Maar de relatie met de boer die de terreinen bezit, blijft gespannen. 

Ter	herinnering,	de	situatie	van	de	Guarani	de	Pyelite	Kue	groeide	uit	een	zaak	
van nationaal en internationaal  belang toen de Indianen de brief publiek 
maakte die ze op 8 oktober 2012 hadden geaddresseerd aan de regering en 
aan het gerechtshof in Brazilië : « Bij wie zullen wij rapporteren over het geweld 
tegen ons leven dat wij ervaren ? Bij welke juridische instantie ? Het is het minis-
terie	van	Justitie	zelf	die	het	geweld	tegen	ons	genereert	en	voedt.	[…]Wij	gaan	
en wij willen sterven en begraven worden naast onze voorouderen, hier, waar 
wij vandaag zijn. Dit is waarom wij aan de overheid en aan de gerechtelijke 
instanties vragen om niet het bevel te decreteren ons uit te zetten, maar onze 
collectieve dood te decreteren, en ons allen hier te begraven.2 »

Vandaag, in de staat van Mato Grosso do Sul in Brazilië, eisen 43 000  Guarani-
Kaiowa Indianen, de grond op vanwaar zij afkomstig zijn, die ze « tekoha » noe-
men wat « de plek waar we kunnen leven op onze manier » betekent. Omdat 
het leven in de benauwende reserves dat onverdraaglijk werd, installeerden ze 
meer dan 30 geïmproviseerde kampen langs wegen of binnen de « fazenda’s » 
in de zones die zij hebben bezet.

1https://www.facebook.com/notes/le-dormeur-doit-s%C3%A9veiller/les-guarani-et-

kaiow%C3%A0-vous-%C3%A9crivent-lexpulsion-est-suspendue/492322024121362 
2http://raoni.com/actualites-474.php

WELLUIDENDE ECHOS:   BIJ 
FIAN…
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Zelfs als een twintigtal zones wordt terug gegeven en geregulariseerd als ge-
volg van de sterke druk uitgeoefend door de Indianen, die in de strijd ver-
schillende leiders verloren1, dan nog blijven de teruggeven terreinen zeer be-
perkt.	In	Pyelito	Kue	mogen	de	170	Indianen	die	twee	hectare	van	een	boerderij	
van 762 hectare bezetten, op één enkele hectare blijven in afwachting van de 
officiële	afbakening	!	Enkel	het	gebied	van		Panambizinho,	de	enige	zone	die	
goedgekeurd werd door de regering Lula en die niet geannuleerd werd door 
de beslissing van het Federale Gerechtshof, telt 1200 hectare. 

Op	enkele	officieel	afgebakende	terreinen	mogen	de	 Indianen	zich	niet	eens	
installeren door de vele beroepen die werden aangetekend door de « eige-
naars. 2» De strijd is oneerlijk aangezien de Guarani Kaiowá voor de rechtbank 
geconfronteerd worden met de advocaten van de agro-industrie die heeft 
plaatsgenomen op hun gronden. Het Federale Publieke Ministerie, de fede-
rale, onafhankelijke institutie die bestemd is om de belangen te verdedigen van 
de burgers en de gemeenschappen in strafrechtelijke procedures heeft ver-
klaard : « De discussie over de bezetting van de traditionele gronden voor 
de rechtbank nog eens uitstellen is gelijk aan het in stand houden van een 
flagrante onrecht begaan tegen de Indianen gedurende drie opeenvolgende, 
historische fasen. De eerste wanneer we hun land hebben afgenomen, de 
tweede wanneer de Staat het proces van de herziening van de grenzen van 
hun gebieden verwaarloosd, laat aanslepen of afraffelt en de derde fase wan-
neer de Staat-Rechter hen verhindert hun voorvaderlijk recht op hun gronden 
in te roepen en te laten gelden.3 »

De	documentaire	«	The	dark	side	of	green	»	(La	face	cachée	des	agrocarbu-
rants)	verwezenlijkt	door	An	Baccaert	(zie	interview	op	pagina	X)	in	samenwer-
king met FIAN, heeft de zaak van de Guarani enorm vooruit gehelpen. Hij werd 
getoond op verschillende plaatsen in Brazilië waar hij een schok veroorzaakte 
onder de Brazilianen, aangezien velen van hen niet op de hoogte zijn van de 
dramatische levensomstandigheden van de Guarani Kaiowá noch de redenen 
hiertoe. Hij werd ook vele duizenden malen bekeken op sociale netwerken. 
In België konden meer dan een duizendtal personen een voorstelling van de 
documentaire bijwonen. 

Hierbij dient ook opgemerkt te worden dat een continu werk van opvolging 
en ondersteuning van de zaak van de  Guarani Kaiowá verzekerd werd door 
de	lokale	groepen	van	FIAN,	in	het	bijzonder	door	de	groep	van	Welkenraedt,	
waarvoor	wij	hen	enorm	dankbaar	zijn	!

Jonathan Hachez, stagiaire bij FIAN Belgium, en Marie Teller, lid van de lokale 
groep	in	Welkenraedt

1http://www.icrainternational.org/actualites/962
2 http://www.ihu.unisinos.br/noticias/514922-bastidores-da-tragedia-kaiowa-guarani-mul-
tinacionais-partidos-justica
3 http://www.prms.mpf.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/noticias/2012/10/mpf-ms-ajuiza-re-
curso-para-que-indios-permanecam-em-area-ocupada-em-pyelito-kue-em-iguatemi

Als jullie de DVD van de documen-
taire « The Dark Side of Green » 
wensen	 te	 bestellen	 (€7,50),	
contacteer dan FIAN Belgium : 02 
640	84	17	of	fian@fian.be
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WELLUIDENDE ECHOS: IN 
DE	WERELD

Op zondag 24 februari 2013 kunnen FIAN-
leden in België alvast terecht bij deze studio’s.
Aarzel niet om u in te schrijven:

Assayya	Vof
Droomland 6a, 2288 Bouwel
www.assayya.be

Ananda	Esoterisch	Yogacentrum
Kemmelbergstraat 14, 2600 Berchem
	info@anandayoga.be

De	Yoga	Studio
Veltwijcklaan 223, 2180 Ekeren
www.deyogastudio.zweb.be

The	Great	Yoga	Wall	Europe
30 Boulevard Poincare, 1070 Brussels
info@yogawall.eu
19u-21u	(!!!)

Yogini	Yoga	Studio
Luxemburgstraat 70, 9000 Gent
info@yogini.be

Sampoorna	Yoga	Studio
Rue du Houblon 40, 1000 Brussels
info@sampoornayogastudio.be

8 rue de l’église
4840	Welkenraedt

Voor meer vragen, opmerkingen en updates, 
kunnen jullie terecht bij FIAN Belgium (com-
munication@fian.be), op onze website, of 
Facebookpagina. 

We kunnen jullie ook helpen met de organisa-
tie van dit evenement, en flyers opsturen om 
iedereen rondom u te mobiliseren. 

Bedankt voor uw steun!

Claire Guffens, en Tineke De Moor, stagiare bij 
FIAN Belgium

WORLD	YOGA	DAY	STEUNT	FIAN	
INTERNATIONAL	!

Op	zondag	24	februari	2012	zullen	yoga	 leraren,	scholen,	studio’s,	studenten	
en beoefenaars  over de hele wereld hun tijd en ruimte doneren aan een 2-uur 
durende	yoga	sessie	die	gewijd	is	aan	mensenrechten,	in	het	bijzonder	aan	het	
recht op voedsel. 

Elk jaar wordt een andere organisatie geselecteerd aan wie deze dag wordt 
besteedt. In het verleden waren dit al Reporters zonder grenzen, Unicef, Artsen 
Zonder Grenzen... Dit jaar valt deze eer te beurt aan FIAN International.  De 
donaties	van	deze	World	Yoga	Day	2013	zullen	gebruikt	worden	om	het	werk	
van FIAN, de verdediging en de bevordering van een adequaat recht op voed-
sel te steunen. 50% van de donaties in België zullen rechtstreeks naar FIAN 
België	gaan	!

Je	kan	deel	uitmaken	van	de	World	Yoga	Day	2013	en	je	solidariteit	tonen	met	
zij die vechten voor hun recht op voedsel, door het organiseren van of deel te 
nemen	aan	een	sessie	-in	eenders	welke	yoga-stijl-	op	24	februari	2013.	

Deze sessie moet gehouden worden van 11u tot 13u lokale tijd in elke tijdzone, 
wat	 zal	 leiden	 tot	 een	24-uur	durende	 yoga-marathon	over	de	hele	wereld.	
Het toewijden van onze gedachten en energie op mondiaal niveau aan deze 
mensenrechtenkwestie zal een krachtige impact creëren. 

Mensen die dit evenement bijwonen doneren wat ze zich kunnen veroorloven. 
Alle bijdragen zijn welkom, ook deelnemers die niet kunnen betalen -  geld is 
belangrijk bij het  helpen van mensen van wie de mensenrechten geschonden 
werden-	maar	de	geest	ook!

Om	je	World	Yoga	Day	2013-	sessie	te	registreren,	kan	je	terecht	op	de	website	
(www.world-yoga-day.org/cms/	).
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RECHT VOOR DUMMIES:  
DE	VERSCHILLENDE	TYPES	
GRONDSTELSELS
De voornaamste factor dat een ondervoede landbouwbevolking toelaat te stri-
jden tegen honger, is de toegang tot vruchtbare landbouwgrond. Op het plat-
teland is immers het gebrek aan voldoende en gewaarborgde toegang tot land 
en natuurlijke rijkdommen, één van de voornaamste oorzaken van honger en 
armoede. Bijna de helft van de mensen die honger lijden in de wereld komen 
uit een huishouden waar aan landbouw gedaan wordt op zeer kleine percelen 
en bijna 20% van de slachtoffers van honger zijn boeren zonder land.1 

Overal op de wereld zijn het deze verschillende manieren van grondbeheer 
die de toegang tot land van individuen bepalen. Elk land, elk regime, heeft 
zijn	eigen	specifieke	kenmerken.	De	huidige	editie	van	«Recht	voor	Dummies»	
beoogt	het	definiëren	van	wat	een	grondstelsel	juist	inhoudt	en	het	voorleggen	
van	de	grootste,	verschillende	types.	2

Wat	is	een	grondstelsel	?

De toegang van een bevolkingsgroep tot grond wordt bepaald door het 
grondstelsel van een land. Dit is een geheel van regels, vastgesteld door de 
wet of gewoonte/traditie, die de verdeling van de eigendomsrechten of het 
grondgebruik bepalen. Het grondstelsel van een samenleving bepaalt	dus	wie	
welke	natuurlijke	rijkdommen	voor	hoelang	en	onder	welke	voorwaarden	
mag	 gebruiken.	De manier waarop de eigendomsrechten verdeeld zijn en 
gebruikt worden kan sterk variëren van het ene land tot het andere. Het kan ook 
enorm ingewikkeld zijn. 

Op	welke	verschillende	manieren	in	de	wereld	wordt	grond	beheerd?	

Het privé-eigendom : « Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze 
van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen 
gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen. » 
(Belgisch	burgerlijk	wetboek,	art.	544)3 Het eigendomsrecht geeft dus toegang 
tot	grond.	De	eigendomsrechten	zijn	toegekend	aan	juridische	personen	(een	
individu,	een	familie,	een	groep	individuen	of	een	associatie	van	dorpen).	Dit	is	
het grondstelsel dat het meeste voorkomt in onze samenlevingen.

Het gemeenschappelijke eigendom : De gemeenschappelijke gronden zijn toe-
gankelijk voor alle leden van een gemeenschap onafhankelijk van elkaar volgens 
de	gebruiksregels	die	op	lokaal	niveau	gedefinieerd	zijn.	Dit	is	bijvoorbeeld	vaak	
het geval bij velden en weilanden in de bergen. 

Het publieke stelsel : De eigendomsrechten van een landgoed zijn toegekend 
aan een bepaalde dienst van de publieke sector. Bijvoorbeeld, in bepaalde lan-
den kunnen bosgronden bestuurd worden door de staat op niveau van de 
centrale overheid of op gedecentraliseerde wijze.

Stelsel van niet-eigendom : De gron-
den zijn vrij toegankelijk voor iedereen. 
Er	 bestaat	 geen	 enkele	 specifiek	 recht	
en niemand kan er van uitgesluiten 
worden. Deze vrije toegang is vaak het 
resultaat van de afname en de instor-
ting van stelsels gebaseerd op tradities 
of gemeenschappelijk eigendom.4

Welke	rol	spelen	gewoonte	en	tradi-
tie	hierin?

In de landen in het Zuiden is de toegang 
tot land van arme plattelandsbewo-
ners vaak gebaseerd op gewoonte en 
traditie. 
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1	Sofia	Monsalve	Suárez,	«	Terre	:	Pas	
à	 vendre	 !	 ».	 IN	 :	 L’Observatoire	 du	
droit à l’alimentation et à la nutrition, 
« L’accaparement de terres et la nutri-
tion.	Défis	pour	la	gouvernance	mon-
diale », Octobre 2010, Heidelberg, 
page 37.

2 Les informations sont tirées  du site 
de la FAO « Le régime foncier et le dé-
veloppement rural», chap.3. Source :  
http://www.fao.org/docrep/005/
Y4307F/y4307f05.htm

3.http://www.ejustice.just.fgov.be/
cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&c
n=1804032131&table_name=loi&&c
aller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS
+RANK&rech=1&numero=1&sql=#L
NK0006

4.http://www.uclouvain.be/cps/ucl/
doc/ecru/documents/TF5M1J10.pdf

5.http://www.ejustice.just.fgov.be/
cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&c
n=1804032131&table_name=loi&&c
aller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS
+RANK&rech=1&numero=1&sql=#L
NK0006 § 3.25

6.http://www.fao.org/docrep/005/
Y4307F/y4307f05.htm	§	3.14

7 h t t p : / / w w w. i f a d . o r g / r u r a l /
learningnotes/f/ksf3/1.7.htm

De gebruikelijke eigendomsrechten zijn vaak gedetermineerd door tradities en 
in functie van de wijze waarop de lokale leiders de rechten voor het gebruik van 
gronden toekennen aan de leden van de groep. Deze toegangsrechten kunnen 
resulteren uit het langdurig zijn gebruik van een grond. 

Ze vloeien dikwijls voort uit de bezetting van de gronden door hun voorvade-
ren en het eeuwenoude gebruik van de gronden. In die gevallen is het vorde-
ren van rechten gestoeld op het feit dat hun voorouderen het terrein ontgond 
hebben en er zich gevestigd hebben 5

De situatie wordt ingewikkeld wanneer wettelijk voorgeschreven rechten wor-
den toegekend zonder rekening te houden met bestaande gewoonterechten. 
Zo	 doet	 zich	 een	 confrontratie	 voor	 tussen	 «de	 jure»	 rechten	 (die	 bestaan	
krachtens	formele	wetten)	en	«de	facto»	rechten	(die	in	de	praktijk	bestaan)	die	
in vele gevallen leidt tot situaties waarin sprake is van «landroof».6 Dit is bijvoor-
beeld zo in Brazilië van de Guarani-Kaiowá gemeenschappen die verjaagd zijn 
geworden van de gronden die nog aan hun voorouderen toebehoorden. De 
Braziliaanse staat heeft terreinen van de Indianen verkocht aan boeren zonder 
het feit in beschouwing te nemen dat er al bevolkingsgroepen leefden en deze 
gronden nodig hebben om te kunnen overleven. 

Elk	eigendomsregime	dat	gunstig	 tegenover	de	armen	wil	staan,	moet	
voldoen	aan	twee	criteria	:

Inclusiviteit: geen enkel lid van de gemeenschap mag uitgesloten worden van 
toegang tot land als hij deze toegang nodig heeft om zijn levensonderhoud te 
kunnen voorzien. 

Zekerheid : het eigendom is beschermd tegen schendingen door acteurs met 
meer macht en de grond moet lang genoeg bezit kunnen worden opdat de 
arme plattelandsbewoners de voordelen kunnen oogstten van de investeringen 
die ze deden in de bodem. 7

Immers, zonder de zekerheid om te kunnen blijven op een grond, zal geen en-
kele boer de maatregelen nemen die nodig zijn om de bodem te beschermen, 
om ontbossing te voorkomen of de vruchtbaarheid van de bodem te verbete-
ren. Het waarborgen van het bezit van de grond is een onmisbare maatregel 
om de voedselproductie te verbeteren en om inkomsten te genereren. 

De	nieuwe	Directieven	van	het	FAO	over	«	land	governance	»	als	strijd-
middel	?

In	mei	2012	heeft	in	Rome	de	Commissie	voor	Wereld	voedselzekerheid	(CSA)	de	
intergouvernementele	onderhandelingen	over	de	DE	VRIJWILLIGE	RICHTLIJNEN	
VOOR	HET	VERANTWOORD	BEHEER	VAN	GROND,	VISGRONDEN	EN	BOSSEN	
IN HET KADER VAN DE NATIONALE VOEDSELZEKERHEID binnen de organi-
satie	 van	 de	 Verenigde	Naties	 voor	 Voedsel	 en	 Landbouw	 (FAO)	 beëindigd.	
Het is het resultaat van een 3-jarig proces waar FIAN Belgium actief aan heeft 
deelgenomen waarin een reeks aanbevelingen worden geformuleerd, in het 
bijzonder gericht aan staten, met als doel het bestuur en beheer van gronden te 
versterken vanuit het perspectief van de strijd tegen honger en voor duurzame 
ontwikkeling. 

Momenteel staat voornamelijk een doeltreffende uitvoering van deze Directieven 
binnen een zo groot mogelijk aantal landen, waaronder België, met de actieve 
medewerking van het maatschappelijk middenveld en in het bijzonder met de 
meest kwetsbare en gemarginaliseerde groepen op het spel.

Jonathan Hachez, stagiaire bij FIAN en Marie Teller, lid van de lokale groep in 
Welkenraedt
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Zou	u	zich	even	kort	kunnen	voorstellen	voor	de	personen	die	u	nog	niet	
kennen	?

Ik ben An Baccaert, 40 jaar en woordvoerder van John Crombez, de staatsse-
cretaris voor fraudebestrijding binnen de federale regering. Mijn loopbaan nam 
ruim een jaar geleden dus een plotse wending. Tot dan werkte ik voor de VRT 
Nieuwsdienst, bij Panorama en voordien vele jaren op de buitenlandredactie.

Hoe	hebt	u	FIAN	leren	kennen	?

Van 2006 tot 2009 woonde ik in Buenos Aires, Argentinië, waar ik als free-
lance correspondent werkte voor onder andere de VRT, maar ook voor andere 
media, waaronder kranten en tijdschriften. Zo werd ik gecontacteerd door MO* 
Magazine, met de vraag om een artikel te schrijven over de impact van bio-
brandstoffen op inheemse volken in het Zuidwesten van Brazilië. Ik kon mee 
met een persreis, georganiseerd door FIAN. FIAN? Had ik nog nooit van ge-
hoord, en het toppunt was dat de toenmalige voorzitter van FIAN België, Jonas 
Vanreusel,	 een	 oude	 vriend	 van	me	was!	We	 hadden	 nog	 samen	 in	Mexico	
gestudeerd maar waren elkaar daarna uit het oog verloren.

Hoe	 bent	 u	 geïnteresseerd	 geraakt	 in	 de	 problematiek	 van	 landroof/
bio-brandstoffen	?

Het toeval wilde dat ik me toen al een tijd in de problematiek van de biobrands-
toffen aan het verdiepen was, lang voor de vraag van MO* er kwam. Ik had zelfs 
een voorstel gedaan aan Panorama, en mocht researchen naar een eventuele 
Belgische link met de «booming business» van de biobrandstoffen in Argentinië 
en Brazilië. In 2007 stonden de Argentijnse kranten vol met nieuws over het 
«groene goud», dé toekomst van de landbouwnatie. In Brazilië was ethanol 
toen al decennialang een succes. Lang voor er hier sprake was van biobrands-
toffen	waren	mijn	Braziliaanse	vrienden	al	erg	trots	op	hun	hybride	auto’s	die	op	
‘alcool’ rijden. Tien jaar geleden reisde ik door het Noordoosten van Brazilië en 
in de staat Alagoas reden we dagenlang door monotone suikerrietvelden die 
‘s nachts in brand werden gestoken. Zeer indrukwekkend. De suikerrietkappers 
woonden met hun vrouwen en kinderen in krotten langs de weg. Nog nooit had 
ik zo’n grauwe armoede gezien.

INTERVIEW:  
AN BACCAERT, REGISSEUR 
VAN DE FILM «THE DARK 
SIDE OF GREEN»
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Wat	heeft	u	aangezet	om	een	documentaire	te	maken	over	de	gemeen-
schap	van	de	Guarani-Kaiowá	?

Dankzij de vraag van MO* en de persreis van FIAN kwam ik met de Guarani-
Kaiowa in contact en plots werd de problematiek van de biobrandstoffen nog 
eens zo wrang. Er is daar een stille genocide aan de gang, dat volk moet letter-
lijk vechten om te overleven, maar levert een strijd van David tegen Goliath. Het 
zou te simplistisch zijn om de oorzaak van hun ellende alleen bij de ethanol-
boom te leggen. De problematiek is zeer complex, in essentie clasht hun traditie 
met een snel oprukkende moderniteit.

Welke	moeilijkheden	hebt	u	ondervonden	tijdens	het	filmen	?

De	grootste	moeilijkheid	was	tijdsgebrek.	We	hebben	maar	drie	weken	gefilmd,	
wat veel te weinig is. Je moet weten dat de afstanden gigantisch zijn, dus voor 
gelijk	wat	 je	filmt	ben	 je	uren	 tot	dagen	onderweg.	Het	platbranden	van	de	
suikerrietvelden bijvoorbeeld, daar hebben we dagenlang moeten voor ron-
drijden. Altijd werden we op het verkeerde been gezet. Uiteindelijk hebben we 
als paparazzi op de loer gelegen op het erf van een boer. Daarna hebben de 
persagentschappen Reuters en APTN er behoorlijk wat geld voor willen bieden 
(cameraman	Nico	Munoz	werkt	voor	APTN),	maar	we	hebben	nooit	verkocht.	
Los daarvan hebben we nooit de tijd gehad om ons ‘in te bedden’ bij de men-
sen. Gelukkig hadden we alle steun van een plaatselijke NGO, Cimi, waarin de 
Guarani-Kaiowa heel veel vertrouwen hebben. Zonder hen was het onmogelijk 
geweest.

Heeft	uw	film	een	positieve	impact	gehad	?	

We	 hebben	 de	 film	 gemaakt	 om	 dit	 fundamenteel	 onrecht	 aan	 te	 klagen.	
Iedereen	die	de	film	ziet	reageert	verontwaardigd,	dus	het	werkt.	De	film	bes-
taat in zes talen, is in België uitgezonden op Canvas en dankzij Fian vertoond 
in	 de	 cinema	 Actor’s	 Studio.	 Hij	 stond	 op	 de	 affiche	 van	 een	 filmfestival	 in	
Toulouse, loopt nu in Parijs. Ik krijg nog voortdurend vragen van organisaties, 
scholen	en	universiteiten,	uit	Nederland	en	Groot-Brittanië	bv.,	die	de	film	willen	
vertonen, verbonden aan een debat. In Brazilië hebben we een prijs gewonnen, 
is	de	film	op	de	openbare	tv	vertoond	en	verspreid	via	verschillende	netwerken.	
Ik verneem dat de Brazilianen er echt geschokt op reageren: zij hebben meestal 
écht geen weet van dit probleem. Brazilië is zo’n immens land en de media zijn 
er overwegend commercieel en zeer oppervlakkig, waardoor er relatief weinig 
aandacht is voor degelijke onderzoeksjournalistiek, zeker op audiovisueel vlak. 
Maar het bewustzijn is blijkbaar snel aan het toenemen.

Wat	vond	u	een	van	de	beste	reacties	die	u	teweeg	hebt	gebracht	met	
uw	film	?

De meest ongelofelijke reactie was toch de laatste paragraaf van een groot 
artikel over de Guarani-Kaiowa in 'O Globo', de grootste krant van het land een 
paar maanden geleden. "De G-K hebben op zijn minst al duizenden navolgers. 
De	film	is	er	als	een	icoon	van	een	beweging	die	op	het	internet	begon	en	zich	
als	een	virus	verspreidde	(er	is	al	in	een	30-tal	steden	betoogd	nvdr).	De	film	
werd een hit op facebook en binnen sociale netwerken sinds eind oktober 2012, 
toen de G-K het middelpunt van de aandacht werden."

De	film	kent	 vooral	 nu	pas	 in	2013	
een	succes	 in	Brazilië,	hoe	verklaart	
u	dit	?

Waarom	de	 film	nu	 pas	 zo'n	 succes	 is	
in Brazilië is moeilijk te zeggen, feit is 
dat de problematiek op de agenda is 
gezet. Vooral een zoveelste ontruiming 
van een familie G-K vorig jaar in okto-
ber veroorzaakte een golf van veron-
twaardiging over heel het land. 170 G-K 
schreven toen een open brief die geïn-
terpreteerd werd als een aankondiging 
van collectieve zelfmoord. Ik hoor dat 
het medeleven en de solidariteit van de 
Brazilianen met het G-K volk intussen 
groot is. Tegen midden 2013 zou de 
identificatie	en	afbakening	van	het	land	
van de G-K eindelijk moeten afgerond 
zijn.  

Als jullie de DVD van de documen-
taire « The Dark Side of Green » 
wensen	 te	 bestellen	 (€7,50	 +	
verzendingskosten),	 contacteer	
dan FIAN Belgium : 02 640 84 17 
of	fian@fian.be

Interview: Tineke De Moor, sta-
giaire bij FIAN Belgium.
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HET RECEPT VAN DE MAAND: 
STOOFPOTJE	VAN	WINTERGROEN-
TEN MET GORGONZOLA

Als je groenten zachtjes stooft, behouden ze goed hun vitamines. Je kan ze 
opvrolijken met een gorgonzolasaus en opdienen met granen of champignons.  

Stoven wil zeggen dat je groenten heel zachtjes laat sudderen zodat ze zoveel 
mogelijk in hun eigen sappen gaar kunnen worden. 

Dit heb je nodig:

500 g wintergroenten : broccoli, aardappelen, pompoen, prei, aardpeer,...
1 tuiltje peterselie
150 g room
4	teentjes	knoflook	
200 g gorgonzola
olijfolie 
peper en een snuifje zout

Zo ga je te werk: 

Snij de groenten in vrij kleine stukjes.
Laat ze even fruiten in de olie, met een uitje als je dat wenst.
Laat alles samen zachtjes stoven.
Snij	de	peterselie	zo	fijn	mogelijk.
Maak	de	gorgonzolasaus	klaar	:	verwarm	de	room	met	de	fijngesneden	look,	
meng de kaas erdoor, voeg peterselie, zout en peper toe. 
Giet de saus over de groenten en dien op. 

Je kan de groenten serveren met een graanschotel en/of champignons. 

Smakelijk!

Vertaling:

Deze nederlandse vertaling was mogelijk dank-
zij het hulp van Els De Geest. Dank	U!
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AGENDA

 > 18 FEBRUARI 2013: VERGADERING LOKALE GROEP BRUSSEL, MAISON DE LA   
	 PAIX,	RUE	VAN	ELEWIJK	35

 > 23 FEBRUARI 2013 VAN 09U30 TOT 17U00: VORMINGSDAG VAN FIAN OVER HET RECHT OP VOEDSEL VOOR DE   
 LOKALE GROEPEN EN ALLE GEINTERESSEERDE PERSONEN IN  
	 WELKENRAEDT.	MEER	INFO,	EN	HET	PROGRAMMA	VIA	INTERN@FIAN.	
	 BE	OF	OP	WWW.FIAN.BE

 > 24	FEBRUARI	:		 WERELD	YOGA	DAY	!MEER	INFORMATIE	VINDT	U	TERUG	OP	PAGINA		 	
 17. VOOR MEER INFORMATIE OVER DE  
 DEELNEMENDE STUDIO’S DICHT BIJ U IN DE BUURT, CONTACTEER   
	 TINEKE	DE	MOOR:	COMMUNICATION@FIAN.BE.

 > 28	FEBRUARI	OM	18U:		 CONFERENTIE	VAN	PIERRE	RABHI,	LANDBOUWER-FILOSOOF,		 	
 « L’AGRO-ÉCOLOGIE, UNE ÉTHIQUE DE VIE », 5 EURO IN   
 VOORVERKOOP, 7 EURO TER PLAATSE, EN GRATIS VOOR   
	 STUDENTEN	!	AUDITOIRIUM	 	
 DES SCIENCES, PLACE DES SCIENCES, 2, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 

 > 13 MAART VAN 11H00 TOT 17H00: INFORMATIEKRAAM FIAN VAN LG BRUSSEL VAN CAMPUS PLEIN   
	 SUD	2013:	«ARRÊTONS	DE	NOUS	TERRE!»	L’AVENUE	PAUL	HÉGER

 > MAART 2013:  SPEAKERS’ TOUR

 > 21	MAART	2013	OM	15U00:		 VERGADERING	LOKALE	GROEP	VAN	WELKENRAEDT	BIJ	MADELEINE		 	
	 EN	GUY	IN	GEMMENICH.

 > 3 APRIL 2013 VAN 14U TOT 16U00:  INTERVENTIE VAN FIAN BELGIUM OP HET DEBAT OVER «AGROBUSI-  
 NESS ET DROIT A L’ALIMENTATION», IN HET KADER VAN   
	 SOLIDARI’FETE	IN	WELKENRAEDT,	INSTITUT	SAINT	JOSEPH,		 	
 RUE DE L’EGLISE.   
 

 > 17 APRIL 2013:  INTERNATIONALE DAG VOOR DE STRIJD VAN DE BOEREN

 > 24 TOT 26 APRIL 2013:  PROJECTDAGEN IN DE SCHOOL PATER DAMIAAN MET DE LOKALE   
 GROEP VAN EUPEN.

 > 27	EN	28	APRIL	2013:		 INFORMATIEKRAAM	FIAN	VAN	LG	WELKENRAEDT	IN	WEEK-END	SUR		 	
 L’ENVIRONNEMENT IN DE ZAAL COMEDIS A DISON.

 > 21 SEPTEMBER 2013:  DAG VAN «SEMER LE FUTUR» IN HERVE, MET OP HET PROGRAMME   
 THE MEAL, EEN INTERNATIONAAL EVENEMENT DAT OP DEZELFDE   
 DAG MENSEN VERAMELT VAN VERSCHILLENDE LANDEN VOOR   
 EEN SOLIDARITEITSMAALTIJD OM DE LANDEN HIER EN ELDERS TE   
 STEUNEN EN OM TE PLEITEN VOOR VOEDSELSOEVEREINITEIT   
 EN HET RECHT VAN AUTOCHTONE POPULATIE OP TOEGANG  
	 TOT	DE	NATUURLIJKE	RIJKDOMMEN:	LAND,	WATER,	BOSSEN	EN	 	
	 ZADEN	(HTTP://WWW.THE-MEAL.NET).	DIT	WORDT	SAMEN	GE-	 	
	 ORGANISEERD	MET	ANDERE	VERENIGINGEN	IN	HERVÉ	 WAARONDER		
	 FIAN	BELGIUM	VIA	DE	LG	WELKENRAEDT.	RESERVEER	ALVAST	DE		 	
	 DATUM!	 	


