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> Een internationale organisatie
> O pgericht in 1986
> Een mensenrecht - recht op voeding
> 20 secties in de wereld
> 3600 leden in 50 landen
> Duizenden brieven verstuurd naar de autoriteiten
> Honderden gemeenschappen ondersteund

« Wanneer er in een land nog niet ontgonnen land bestaat en werklozen leven in armoede, dan is het duidelijk dat
de wetten over grondeigendom zozeer uitgebreid werden dat het natuurlijke recht geschonden wordt. De aarde
is een gemeenschappelijk goed voor de mens om op te werken en van te leven. De kleine landeigenaars zijn het
meest dierbare deel van een staat.»
Thomas Jefferson, staatsman, filosoof en artiest

EDITO

Liefste lezers van FIAN Echo,

De lente heeft aarzelend, maar uiteindelijk toch zijn weg gevonden naar België. Met het begin van de lente – jullie weten
het misschien al – vieren we elk jaar de Internationale Dag van de Boerenstrijd. In deze editie van de FIAN Echo hebben we
dan ook de nodige aandacht willen besteden aan deze strijd die we allen met veel passie steunen.
Alvorens jullie verder bladeren, wil ik jullie nog even doen herinneren aan de reden dat op deze dag de boerenstrijd in de
verf wordt gezet, en vooral waarom deze specifieke dag uitgekozen werd om dat te doen : « Op 17 april 1996 werden 19
boeren van de Braziliaanse beweging van de plattelandsarbeiders zonder land (Mouvement Sans Terre) vermoord door
moordenaars die werden ingehuurd door grootgrondbezitters. Dit bloedbad vond plaats toen La Via Campesina een bijeenkomst had in Mexico. Ter herinnering aan deze massamoord, verklaarden de leden van La Via Campesina 17 april tot de
mondiale dag van de strijd van de boeren.
Over heel de wereld worden boeren – die meer dan de helft van de wereldbevolking vormen – getroffen door de pletwals
van de globalisering van economische en culturele uitwisselingen. De boerenstrijd betreft evenveel het recht op grond als
het recht op uitwisseling van zaadgoed. In verschillende regio’s in de wereld wordt de strijd van de boeren bloedig onderdrukt, en maakt hij jaarlijks honderden slachtoffers. Velen worden doodgeschoten, maar evenveel plegen zelfmoord (ook
hier bij ons), gedwongen tot faillisement, en tot een bestaan van ellende door de landeigenaren, de multinationals in de
agrobussiness en de biotechnologie, en de medeplichtige overheden. »1
De moorden in Honduras en Brazilië zijn hiervan getuige, maar met de eerste zonnestralen, hebben we jullie ook heel
veel goed nieuws te melden ! Zo kwam van 20 maart tot 3 april, Talatou Boukari, de verkozen vertegenwoordiger van de
gemeenschap van Essakane, naar Europa om zijn verhaal te vertellen. En na meer dan tien jaar verbeten juridische strijd
heeft het Oegandees gerecht eindelijk een uitspraak gedaan in de zaak Mubende !

Ik wens jullie veel leesgenot,

Tineke De Moor, stagiaire bij FIAN Belgium
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MOZAMBIQUE : ZWEEDSE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SCHENDT
DE RECHTEN VAN DE LANDELIJKE BEVOLKING IN DE PROVINCIE NIASSA
Mozambique is één van de armste landen ter wereld. Zo’n 35% van de gezinnen 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, via zijn ontwikkelingsagentschap, al jaren grootschalige privé-investeringen in de vorm van
boomaanplantingen.Volgens de Nationale Herbebossingsstrategie moeten er
binnen de twintig jaar 1,3 miljoen hectaren 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.
Eén van die bedrijven is Chikweti Forests of Niassa, een filiaal van het Zweedse
investeringsfonds Global Solidarity Forest Fund (GSFF). Daarbij horen investeerders 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 boerenfamilies 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.
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. Het hele lokale ecosysteem, met zijn
eigen biodiversiteit, zou kunnen verdwijnen, en de bodem riskeert te verschralen. 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.De inheemse bossen, waar ze altijd aanvullend
voedsel en andere nuttige dingen gingen zoeken, zijn omgehakt en vervangen
door nieuwe bomen.

ACTIE !
Stuur de voorbeeldbrief hieronder per post of per e-mail
naar de Zweedse ministeries
van buitenlandse zaken, van
handel en van ontwikkelingssamenwerking. In de brief
vraag je om een evaluatie van
de impact op de mensenrechten 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 controlesysteem om de activiteiten
van het bedrijf te blijven volgen, en klachten van de lokale
bevolking en van beschermers van de mensenrechten
te behandelen.
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Chikweti had aangekondigd werkgelegenheid te zullen creëren, maar dat zijn
uiteindelijk maar een paar onzekere, slecht betaalde jobs geworden. Geen volwaardig alternatief dus als broodwinning.
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. De problemen die de projecten veroorzaken
staan ook al geanalyseerd in een rapport van SIDA, het Zweedse ontwikkelingsagentschap, maar daaruit blijkt niet genoeg hoe ver dit probleem word
aangepakt.
Natuurlijk is de staat Mozambique in de eerste plaats zélf verantwoordelijk voor
de mensenrechtenschendingen in dat land. Maar ook Zweden draagt verantwoordelijkheid. De Mozambikaanse boerenvereniging UNAC, die de getroffen bevolking ondersteunt, heeft FIAN daarom gevraagd de Zweedse
regering hierop aan te spreken.
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 ontwikkelingssamenwerking 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.

Sinds het lanceren van onze dringende actie
voor de boeren van Niassa in Mozambique,
hebben al talrijke lezers een open brief gestuurd naar de Zweedse overheid opdat deze
eindelijk de vragen van de gemeenschappen,
en voornamelijk de uitvoering van een evaluatie
van de impact van de ontwikkelingsprojecten
van Zweden in Mozambique op de mensenrechten van de lokale bevolking, overweegt.
Jullie waren met velen die antwoorden op
onze oproep en hiervoor willen we jullie bedanken. FIAN International verlengt de
Dringende Actie tot 30 april 2013, wij nodigen
jullie dus uit om deze inzet tot mobilisatie verder te zetten zodat het recht op voedsel elke
dag meer en meer verwezenlijkt wordt.
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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 respecteren, beschermen en in de praktijk
mogelijk te maken. Dit geldt ook buiten het eigen grondgebied, volgens
de vorig jaar in Maastricht vastgelegde
Extraterritoriale Verplichtingen van staten inzake de economische, sociale en
culturele rechten.
Door grootschalige boomaanplantingen 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
niet na.

"-------------------------------------------------------------
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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 gefinancierd. 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 investeerders 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 delegatie, 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 gemeenschappen 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.

Carl Bildt

Ewa Björling

Gunilla Carlsson

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

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

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/9542

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

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

Tot 30 April 2013
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OP HET TERREIN...
Vormingsdag in Welkenraedt

Campus plein sud

Heel vroeg in de morgen vertrokken we naar Welkenraedt waar we door sneeuw
en de lokale groep verwelkomd werden met een tas thee. Het was alvast leuk
om iedereen te leren kennen die zich inzet voor een lokale groep. Als lid van de
Brusselse lokale groep die nog maar net (weeral) in de startblokken staat, is het
alleszins interessant om te weten wie deel uitmaakt van FIAN en hoe het eraan
toegaat in Welkenraedt, Eupen, Sankt Vith.

Met de nieuwe factsheets (meer info op p. X) op zak, en volledig voorbereid
op de FIAN actie de volgende dag (World Yoga Day!), waren we helemaal klaar
voor nog een jaar als lokale groep-vrijwilliger.

“Campus Plein Sud” vond plaats op
woensdag 13 maart aan de Université
Libre van Brussel. FIAN België en de
lokale Brusselse groep waren uiteraard
aanwezig ! De Fianisten animeerden een
stand met als doel het sensibiliseren van
jonge universitairen voor de problemen
verbonden met de schending van het
recht op voedsel. Teneinde dit concreter te brengen wilde de lokale groep
de aandacht brengen op het voorbeeld
van landroof te Essakane (Burkina-Faso)
die FIAN sinds oktober 2012 opvolgt.
Deze landroof vond plaats door een
multinational die goud ontgint. Om de
aandacht en interesse te trekken van de
jongeren voor de acties van FIAN, droegen de Fianisten uniformen van douaniers. Uitgerust met kepies, jassen en
fluitjes werden de studenten gescand
met de Détect’Or die –zoals de naam
in het Frans aanduidt- de aanwezigheid
van goud op hen onthult. Dit liet toe de
problematiek van de algemene aanwezigheid van goud in de dagdagelijkse
producten (smartphone, enz.), en dus
niet enkel in juwelen, aan te kaarten !
Verrast door deze vaststelling kon bijgevolg een gesprek plaats vinden rond
dit onderwerp, rond FIAN en rond het
recht op voeding. De stand liet FIAN
Belgium toe menig handtekening te
verzamelen voor de Dringende Actie
te Mozambique. En ook de Nieuwsbrief
vond nieuwe lezers !

Tineke De Moor, stagiaire FIAN Belgium

Laura LÊ, lid van de LG van Brussel

De dag begon met een module over het recht op voedsel. Aangezien iedereen onder ons the basics al onder de knie had, kregen we een uiteenzetting
over de doctoraatsthesis van Priscilla Claeys, lid van de Raad van Bestuur van
FIAN België en Senior Advisor van Olivier De Schutter. Zij verdedigde haar thesis « Claiming rights and reclaiming control » die handelde over het recht op
voedselsoevereiniteit en de rol van Via Campesina, de internationale boerenbeweging, in het bestaan van dit recht. Vervolgens legde Florence uit hoe het
maatschappelijk middenveld zich sterk houdt binnen de discussies in het FAO,
de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De dag vervolgde zich met verdere uitleg over het internationale instrument « Vrijwillige
Richtlijnen voor verantwoord beheer van grond, visgronden en bossen » dat
er na drie jaar eindelijk is. Al klinkt « vrijwillig » niet meteen zo positief, wordt er
toch voortdurend gerefereerd naar al bestaande en bindende verplichtingen
voor de staten. Met dit document heeft FIAN een noodzakelijk instrument voor
handen inzake de problematiek van « landgrabbing ». De laatste spreker tijdens
de ochtend was Santiago Fischer, van Justice et Paix. Ondermeer met enkele
fragmenten van een radioreportage gaf hij tekst en uitleg over de situatie in
Peru waar conflicten ontstonden door de toenemende mijnbouw in de regio.
Tijdens de middag werden we getrakteerd op een heerlijke lunch die bestond uit de soep, de quiches, salades en cakes waar iedereen mee voor had
gezorgd. In de namiddag bespraken we verschillende concrete gevallen die
worden opgevolgd door FIAN België : Bajo Aguàn, Guarani-Kaiowá, Essakane,
Mubende... en bespraken we de strategie van hoe je te werk kan gaan bij het
opvolgen van deze casussen.

Vertaling: Deze nederlandse vertaling was
mogelijk dankzij Marie Fallon-Kund. Dank U!
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SPEAKER’S TOUR: TALATOU BOUKARI
Woensdag, 27 maart 2013
Talatou Boukari, vermoeid van de reizen naar Zweden en Nederland, kwam
naar het koninklijk atheneum Léonie van Waha, in Luik om er een dertigtal
leerlingen te ontmoeten van dertien tot vijftien jaar oud. Met hen praat hij over
zijn leven in Burkina Faso en zijn strijd. De jongeren spelen de moderatoren
van het debat: «Waar woont u? Wat is het politieke regime in uw land?» De
eerste vragen worden aarzelend gesteld. Talatou Boukari antwoordt met plezier.
Hij praat over zijn kindertijd, zijn cultuur en zijn werk als goudzoeker. «Ik ben
naar school geweest tot 11 jaar. Na mijn schooltijd, begon ik me te interesseren voor “goudzoeken”. Dit is wat ik weet hoe ik het moet doen.» Heel snel
wordt het gesprek naar de reden van zijn bezoek geleid: «Ik vertegenwoordig de 11 563 dorpsbewoners die zich hebben moeten verplaatsen toen een
Canadees mijnbouwbedrijf zich vestigde op ons land. Land dat toebehoorde
aan onze voorouders. Dankzij FIAN ben ik hier.» De leerlingen zijn aandachtig
en nieuwsgierig: “hoe kunnen wij u helpen?”. Het antwoord is niet vanzelfsprekend. Talatou Boukari hoopt één ding, dat we naar hem luisteren, “maar als
je praat en niemand luistert naar je, dan gebeurt er niets. FIAN helpt ons door
onze stem te laten horen. Wij, wij willen ons brood verdienen. Wij willen een
mooi leven voor onze kinderen en onze kleinkinderen.” De ontmoeting, die
een uurtje duurde, eindigt in een ontspannen sfeer. Na een groepsfoto, zegt
Talatou plots tegen de klas: “volgend jaar hoop ik terug te komen met goed
nieuws!” En de hele klas applaudisseert instemmend.

« We moeten praten van man tot man.
Met het mijnbouwbedrijf, de overheid
en de dorpelingen, alle drie rond de
tafel. FIAN achter ons, en wij vooraan,”
besluit Talatou Boukari. Een noodzakelijke dialoog, die hij hoopt te kunnen
nastreven eenmaal hij terugkeert naar
Burkina Faso.
Hélène Molinari, freelance journaliste

De Luikse ontmoetingen -georganiseerd door de Luikse lokale groep- werden in de avond verder gezet, in het Luikse centrum van Beau-Mur, met de
voorstelling van de documentaire “Prosperité Sous Terre” van Ronnie Ramirez.
De eerste beelden tonen de kleine handen van de goudzoekers tegenover de
grote machines van het mijnbouwbedrijf. Dan ontdekken we de bouwvallige
woningen die door het bedrijf gebouwd werden. “Het is met veel moed dat
ik leef in dit huis” zegt een Burkinabees. De documentaire toont wat Talatou
Boukari zonder aflaten herhaalt aan wie het horen wil. “Wij voelen ons slecht,
wij voelen ons in de steek gelaten, wij profiteren niet van deze rijkdom, wij
zijn geen rebellen, wij willen eten, ze zijn de toekomst van onze kleinkinderen
aan het vernietigen,” voegt hij eraan toe. Er zijn ook twee Burkinabezen aanwezig die Talatou, noch FIAN kennen, die naar de documentaire zijn komen kijken.
Na de voorstelling, neemt één van het woord: “Wat we in de film zien, is waar.
Ik heb de fabriek bezocht. Er is een nieuwe locatie in mijn regio, het is daar
net hetzelfde.” Het debat wordt geanimeerd, zoals in de voormiddag met de
leerlingen, met een nieuwsgierig en geïnteresseerd publiek.

U kan de laatste nieuwe Fact
Sheets over de casussen die door
FIAN Belgium worden opgevolgd,
en specifiek over de goudzoekers
in Essakane, sinds kort allemaal
terugvinden op onze website.
http://www.fian.be/infotheque/
publications/article/resume-decas-essakane-burkina
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OUAGADOUGOU - BRUSSEL - AMSTERDAM STOCKHOLM - BRUSSEL
Woensdag 20 maart om 15u40, daar is hij dan, « Talatou is aangekomen » !
We geloofden er bijna niet meer in. Het is namelijk zo dat er na de laatste
missie van FIAN Burkina Faso en FIAN Belgium in Essakane in november 2012,
veel is gebeurd, en dat de komst van Talatou naar Europa niet vanzelfsprekend
is geweest. Tussen het uitstellen van de data van de speaker’s tour, de moeilijk te voltooien eerste publicatie van FIAN over Essakane, de problemen met
het visum, de noodzaak zeker te zijn dat zijn komst een positieve impact zou
hebben op het verdere verloop van de zaak Essakane, enz., was het nodig om
onze inspanningen te verdrievoudigen om van de Speaker’s Tour een realiteit
te maken !
Donderdag, 21 maart, 7u52, de trein van Talatou in de richting van Luik wordt
aangekondigd. Het is de eerste keer dat Talatou naar Europa komt, en de schok
is ontzettend groot ! Slechts 16 uren na zijn landing in Zaventem op de bodem
van het Oude Europa, staat hij al weer op het punt om met de TGV vanland te
veranderen en verwelkomd te worden door FIAN Nederland. Het is moment
van laatste vragen en raadgevingen. Talatou neemt alles op met professionalisme en is zich er van bewust dat hij hier is in naam van 11 563 ontheemde
personen in Essakane. Hij stapt de trein op, de vers  door ZIN TV afgewerkte
DVD van de documentaire in de ene zak en zijn nota’s voor de politieke ontmoetingen (namelijk met het Ministerie van Buitenlandse Zaken) in de andere.

Woensdag 3 april, staan we weer in de
luchthaven van Zaventem, het vliegtuig naar Ouga heeft geen vertraging,
vertrek voorzien om 17u40. We hebben
nog net de tijd om de Grenz-Echo van
de dag te kopen, die een artikel wijdde
aan de getuigenis van Talatou en voor
enkele laatste woorden ter afscheid.
« Echt waar, het is heel goed verlopen !
Ik heb zoveel te vertellen in Essakane.
Ontmoetingen, ontdekkingen, sterke
momenten,... Ik ben er zeker van dat
dit vanalles in beweging zal zetten. Heel
erg bedankt voor jullie steun ! »

Florence Kroff, FIAN Belgium

Dinsdag 26 maart, 22u40, Talatou verschijnt door de poort aan het aankomstpunt in Zaventem. Een week geleden had hij nog nooit het vliegtuig genomen,
vandaag hebben luchthavens geen geheimen meer voor hem hoewel het vliegen boven de wolken hem bleef fascineren. Het was een vermoeide, maar gepassioneerde vertegenwoordiger die terug aankwam op Belgische bodem na 4
dagen in Nederland en 3 in Zweden te hebben doorgebracht. Zijn beoordeling
was positief ! Hij benadrukte vooral het belang dat een ontmoeting georganiseer door FIAN Zweden had gehad met een Zweeds publiek pensioenfonds,
die aandeelhouder is IAMGOLD S.A. in Essakane. Maar we verplichten ons de
discussie stop te zetten, hij heeft rust nodig, morgen, vertrek naar Luik !
Donderdag 28 maart, 13u52, Manu en Talatou komen aan in het Centraal
Station. De twee dagen in Luik waren een succes, ondanks de vermoeidheid die
Talatou opstapelde. Gelukkig, daar is het weekend ! Een gesprek met experten
van organisaties uit het Belgische maatschappelijk middenveld (Justice&Paix en
GRESEA) in de materie van winningsindustriën werd georganiseerd voor de volgende dag, voor de voorstelling van « Prospérité sous Terre » in Brussel.
Maandag 1 april, 19u, Talatou arriveert met de trein van Eupen in Brussel.
Hij vertelt ons over het Vredesfestival, de sneeuw en de spektakels. Afspraak
morgenvroeg voor het voorbereiden van de ontmoeting met de ambassadeur
van Burkina Faso in Brussel.
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DE ACTUALITEITEN VOOR
U GELEZEN: HET GEWELD
IN DE VALLEI VAN BAJO
AGUÀN HOUDT AAN
Meerdere boerengemeenschappen die leven in de vallei van Bajo Aguán
aan de Atlantische kust van Honduras zijn getuige van een alarmerende
situatie van geweld, repressie en moord, dat voornamelijk toenam sinds
de staatsgreep in juni 2009. Van september 2009 tot 2012, werden 56
mensen vermoord in het conflict, en de conclusies van de hoorzitting,
die plaatsvond in Bajo Aguán in mei 2012, aarzelde niet om dit landbouwconflict uit te roepen tot de ergste situatie betreffende de gewelddadigheid tegenover boeren in Centraal-Amerika van de laatste 15 jaar.
FIAN International volgt deze landelijke conflicten in deze regio op sinds
2000.
Op 16 februari werden twee boeren gedood in Bajo Aguán,   Santos Jacobo
Cartagena et Jose Trejo Cabrera. Santos Jacobo Cartagene (42 jaar), lid van
de coöperatieve boerenorganisatie San Esteban, van de Movimiento Unificado
Campesino del Aguán (MUCA) werd neergeschoten door individuen in een
auto toen hij rustig wachtte op de bus op weg naar Tocoa.
Diezelfde dag werd José Trejo Cabrera (58 jaar) vermoord door een motorijder
(die een vuurwapen met geluidsdemper hanteerde volgens de getuigen, maar
dit moet  nog bevestigd worden,) vlakbij het bureau van de coöperatieve boerenorganisatie San Isidro. Trejo Cabrera was lid van deze coöperatie die behoort
tot de  Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA.)
Zijn broer, advocaat   Antonio Trejo Cabrera, werd vermoord in september
2012, enkele maanden nadat hij er in slaagde dat de rechtbank de boeren
als de rechtmatige eigenaars erkende van het vermogen van de coöperaties
San Isidro,   El Despertar en La Trinidad. Het landgoed werd aan de boeren
toegewezen tijdens het kolonisatieproces van Bajo Aguán, geinitieerd in 1970,
maar viel later in de handen van de grootgrondbezitters,  Miguel Facussé en
René Morales, door dubieuze onderhandelingen.
FIAN Honduras doet beroep op instituties en organisaties gewijd aan het verdedigen van mensenrechten om, ondanks deze ongunstige context om een dergelijk niveau van geweld te verminderen, toch te volharden n het zoeken naar
solidariteit om samen de strijd aan te binden tegen het probleem van criminaliteit en straffeloosheid waar de bevolking in Honduras mee kampt.

U kan de laatste nieuwe Fact
Sheet over de boeren in Bajo
Aguàn, momenteel terugvinden
op onze website.
http://www.fian.be/infotheque/
publications/article/resume-decas-bajo-aguan-honduras
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WEER EEN JONGE GUARANI-KAIOWA VERMOORD!
Op 17 februari werd Denilson Barbosa, een Guarani-Kaiowá indiaan van
15 jaar, gedood door handmannen van een landbouwer die gronden verhuurt in de nabijheid van het indianenreservaat. Denilson was met twee
vrienden gaan vissen toen hij werd gevangen genomen. Zijn vrienden konden
ontsnappen. Zijn familie heeft hem begraven op de kweek- en sojateeltboerderij waar de moord plaatsvond. Na de begrafenis hebben de indianen een deel
van de boerderij ingenomen, vermits zij deze beschouwen als hun traditionele
grondgebied.Vertegenwoordigers van FIAN Brazilië, Amnesty, Global Justice,
het Platform voor mensenrechten, het CIMI et de pastorale landcommissie
hebben het dorp van Denilson bezocht teneinde er de omstandigheden van
zijn dood te onderzoeken. FIAN Brazilië heeft nadien een brief gestuurd naar
Mevrouw Dilma Rousseff, president van Brazilië, waarin alle vereisten van de
indianen worden opgesomd, met name:
•
•
•
•

Een duidelijke erkenning en afbakening van de indiaanse gronden;
Een heropwaarderingspolitiek van de gebieden waarvan het milieu werd
gedegradeerd, zodat de indianen hun levenswijze kunnen heropnemen en
hun recht op voeding kunnen garanderen;
Het onderzoeken van de moord teneinde de verantwoordelijke aan te duiden en te straffen;
Het nemen van maatregelen ter bescherming van de veiligheid van de indianen.

Wij zullen nooit opgeven.
Het geweld en de bedreigingen jegens de Guarani-Kaiowá houden niet op.
Een zoveelste aanval had plaats toen de handmannen van de landbouwer een
kamp omkeerde op zoek naar een indiaanse leider, die zich tijdig heeft kunnen
verbergen. Volgens hem vindt de woede van de landbouwer zijn oorsprong
in het feit dat antropologen van FUNAI (Nationale Stichting voor de Indiaan)
begonnen zijn met het identificeren en afbakenen van indiaanse gronden in de
omgeving. Daarenboven beveelt een juridische beslissing de landbouwer de
toegang tot het kamp vrij te maken zodat voedselhulp en medische bijstand
aan de indiaanse gemeenschap geleverd kan worden. «Het recht op eigendom
staat noch boven het recht op leven, noch boven het recht op gezondheid, op
menselijke waardigheid en het gemeenschappelijk belang in het behouden
van een inheemse cultuur en identiteit» dixit de rechter.
In een brief d.d. 25 februari verklaren de indiaanse gemeenschappen het volgende: «Wij zijn bereid te sterven op onze gronden. Wij zullen nooit opgeven.
Wij zullen onze gronden één voor één terugnemen en hen zelf afbakenen.
Wij eisen gerechtigheid. Onze kinderen mogen nooit lijden zoals wij hebben
moeten lijden.» Reeds 20 jaren lang wachten de Guarani Kaiowá indianen op
de teruggave van hun traditionele gronden!
Op 5 maart 2012 werd de zaak doorgegeven aan het Ministerie voor Justitie en
het Secretariaat voor de Rechten van de Mens.
Marie Teller, lid van de lokale groep Welkenraedt
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LG van Welkenraedt in actie!
In december 2012 stuurde FIAN
Brazilië, ondersteund door FIAN
Belgium en de vrijwilligers van
de lokale groep te Welkenraedt,
een
opvolgingsbrief
naar
de nieuwe voorzitter van de
Mensenrechtencommissie
teneinde haar aan de beloften van
de vorige voorzitter te herinneren
(het identificeren en afbakenen
van 36 traditionele grondgebieden van de Guarani-Kaiowá voor
juni 2009). De brief riep haar tevens op om de Braziliaanse regering aan te spreken i.v.m. deze
zaak; wat ze ook deed in een brief
aan de Braziliaanse ambassade te
Brussel op 30 januari 2013.
U kan de laatste nieuwe Fact Sheet over
de Indianen van Matto Grosso Do Sul,
momenteel terugvinden op onze website.
http://www.fian.be/infotheque/publications/
article/resume-de-cas-essakane-burkina

Vertaling:

Deze nederlandse vertaling
was mogelijk dankzij het hulp van Lies Van
Criekingen. Dank U!
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WELLUIDENDE ECHOS:
BIJ FIAN…
HET OEGANDEES GERECHT HEEFT EINDELIJK
UITSPRAAK GEDAAN IN DE ZAAK MUBENDE
Het is al tien jaar geleden dat meer dan tweeduizend mensen door het
Oegandees leger van hun woonplaats verdreven werden ten voordele van
de Duitse investeerder ‘Neumann Kaffee Gruppe’. In die tien jaar werden
geregeld wettelijke stappen genomen. FIAN verzette ook heel wat mobilisatieen sensibiliseringswerk opdat er een einde zou komen aan de straffeloosheid,
en er een eerlijke vergoeding en daadwerkelijke hulp zouden komen voor deze
slachtoffers van schendingen van het recht op voeding.
Op 28 maart 2013 heeft het Oegandees gerecht dan eindelijk uitspraak gedaan, en het oordeelde in het voordeel van de slachtoffers. De eindbeslissing
moet nog wel geanalyseerd worden, maar toch lijkt Peter Kayira, woordvoerder
van de verdreven gemeenschappen van de vereniging ‘Wake Up and Fight for
your Rights – Madudu Group’, heel positief over het vonnis.

Die strijd is helaas nog niet gestreden,
want de onderneming en de overheid
zullen hoogstwaarschijnlijk beroep
aantekenen tegen deze beslissing. Dat
zal dan het begin inluiden van een
nieuwe fase in het juridische gevecht.
Maar op dit moment is het tijd om te
feesten!
We willen iedereen heel erg bedanken voor de inzet en de steun aan
deze mensen, en de strijd van FIAN
voor meer gerechtigheid en een steeds
sterker groeiend verzet tegen schendingen van het recht op voeding.
Claire Even, stagiaire chez FIAN Belgium

De verdreven gemeenschappen zullen hun grond niet terugkrijgen, maar ze
krijgen wel schadevergoedingen plus interesten voor een totaal van zo’n 37
miljard Oegandese shillings, zo’n € 11.130.0001.
Los van het feit dat er financiële vergoedingen komen, is het opmerkelijk dat het
oordeel uitdrukkelijk spreekt van flagrante overtredingen van de mensenrechten («... gross violations of human rights ...»).
Het geval Mubende was in de loop der jaren één van de sterkste FIAN-verhalen
geworden. Deze uitkomst betekent dus niet alleen een grote overwinning voor
de lokale gemeenschap, maar ook voor de strijd van FIAN.

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

INWERKINGTREDING VAN HET FACULTATIEVE
PROTOCOL VAN HET INTERNATIONAAL
VERDRAG INZAKE ECONOMISCHE, SOCIALE
EN CULTURELE RECHTEN
Na Argentinië, Bolivië, Bosnië-Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolië,
Portugal, Slowakije en Spanje, is Uruguay de tiende staat van de Verenigde
Naties die het Facultatieve Protocol van het IVESCR heeft geratificeerd.
Dit verdrag garandeert de implementering van een Klachtenprotocol.
Overeenkomstig met het Protocol kunnen slachtoffers van schendingen van
hun mensenrechten, waaronder het recht op op voedsel, voor wie het onmogelijk is om hun eisen te laten horen in hun eigen land, nu beroep aantekenen
op internationaal niveau en klacht indienen bij de Commissie van de Verenigde
Naties voor Economische, Sociale en Culturele Rechten.

België hinkt achterop
Dankzij deze tiende ratificatie, treedt
binnen drie maanden het protocol
in werking. Wat België betreft, moeten alle zeven parlementen akkoord
gaan opdat de bekrachtiging van het
Protocol door de Belgische Staat officieel wordt. Tot op heden hebben
enkel de Duitstalige Gemeenschap en
het Vlaamse Parlement het Protocol
geratificeerd.
Claire Guffens, projectverantwoordelijke
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«CLAIMING RIGHTS AND RECLAIMING
CONTROL»
of wat zijn de verschillende uitdagingen die het op beroep doen op rechten door de activisten en de sociale bewegingen teweegbrengen om hun
eisen te doen gelden?
De openbare verdediging van de thesis van Priscilla Claeys ging door op 19
februari 2013 op de Université Catholique de Louvain. Aangezien ik aanwezig was bij deze voorstelling en stagiaire ben bij FIAN Belgium, geef ik jullie
een zeer kort verslag. Ik raad jullie ook aan het interview te lezen met Priscilla
Claeys verderop in deze FIAN Echo.
Voor dit onderzoek analyseerde Priscilla de evolutie van de boerenbeweging
La Via Campesina. La Via Campesina (LVC) werd 20 jaar geleden opgericht
en is vandaag een mondiaal netwerk van boeren en boerinnen. De stichtende
leden staan vooral aan de origine van het concept « voedselsoevereiniteit ».
Eén van de unieke kenmerken en grote sterktes van deze beweging is dat
het gemeenschappelijke eisen draagt voor de landen in het Noorden en het
Zuiden, en tot doel heeft om een groter, zelfs universeel, draagvlak te geven
aan de eisen van boeren en boerinnen. De leden van LVC doen beroep op
rechten om hun lokale eisen op globaal niveau te vorderen, en  voornamelijk
om de toegang tot voedselsoevereiniteit als een volwaardig mensenrecht op te
eisen. Zoals Priscilla uitlegt, dit terugvallen op rechten is een echt strijdinstrument voor de beweging. Nochtans zorgt dit beroep doen op rechtsmiddelen
voor verscheidene uitdagingen voor de activisten. Zo observeren we dat in
2012-2013, de doelstellingen van LVC op vlak van eisen gebaseerd op rechten,
niet gehaald werden. Door het interviewen van meer dan 110 personen, door
observatie, een multisectorieel theoretisch onderzoek (sociologie van de sociale
beweging, politieke antropologie, theorie van de Rechten van de Mens), probeert Priscilla de verschillende oorzaken te ontcijferen en op de volgende vraag
te antwoorden : Kunnen de Rechten van de Mens een werkbaar instrument
zijn voor strijd en empowerment ? Indien ja, onder welke voorwaarden ?
En hoe heeft de LVC dit instrument gedurende al deze jaren gebruikt voor
het formuleren van zijn eisen ? Om hierop te antwoorden, probeert Priscilla
de verschillende benaderingen op voedselsoevereiniteit te analyseren : de
topdown-benadering, via mensenrechten « claiming rights », en de bottomup benadering, die ze « reclaiming control » noemt. In andere woorden, hoe
lokale, alternatieve praktijken geleidelijk zijn ontstaan om een daadwerkelijke
inwerkingstelling van de voedselsoevereiniteit te garanderen geconfronteerd
met de onbekwaamheid van de Staten om hun verplichtingen na te komen.
De voedselsoevereiniteit : de rechtenbenadering
LVC heeft gekozen om niet te mobiliseren voor het recht op voedsel. Ze werd
de initiatiefneemster van een nieuw concept, dit van « voedselsoevereiniteit »
dat niet gecodificeerd werd door de VN maar grotendeels werd overgenomen door burgers en sociale bewegingen. Deze toe-eigening van de term
door de activisten leidt tot een cruciale vraag : Is het noodzakelijk hiervan
een volwaardig mensenrecht te maken? Laat ons in herinnering brengen dat
het rechtendiscours in de eerste plaats steunt op instituionele instanties zoals
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het Inter-Amerikaanse Hof
van de Mensenrechten ; de activisten en militanten van LVC, zij mobiliseren
op de straat. Bijgevolg, is het mogelijk en wenselijk om hun strijdinstrument te
institutionaliseren?
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Voedselsoevereiniteit : de benadering via de praktijk
De strategieën tot mobilisatie (manifesteren, organiseren tegen-top, enz.) op
lokaal niveau zijn wat Priscilla « reclaiming control » noemt. Zoals in het begin
het WTO (World Trade Organization)
doelwit  n°1 voor kritiek was, zo dragen
de militanten vandaag nieuwe eisen
zoals over klimaatsverandering, landroof, biobrandstoffen, enz. Als gevolg
zijn de mobilisaties verveelvoudigd en
verenigen ze een publiek dat steeds
groter en belangrijker wordt. Maar
omgekeerd, vereist een rechtendiscours een zekere vakkennis die moeilijk
aanwendbaar is voor de activisten.
De top-downbenadering werd echter
niet volledig opgegeven door het LVC,
getuige daarvan zijn de enkele toonaangevende successen zoals bijvoorbeeld de proclamatie van de Verklaring
van de Rechten van de Boeren door de
VN. Uiteindelijk, werd de notie « voedselsoevereiniteit» overgenomen, en
dus gebruikt op verschillende manieren
naargelang de actoren. In de praktijk
vertaalt zich dit dus in pogingen tot
verandering   – soms top-down, soms
door lokale, alternatieve mobilisaties
voor een collectieve erkenning van hun
eisen (vandaar de keuze « claiming
rights AND claiming control »).
Vandaag viert het LVC zijn 20-jarig bestaan, en stelt het zich nog steeds de
vraag betreffende de interpretatie van
het concept van voedselsoevereiniteit :
moeten we het zien als een recht, een
paradigma, of praktijken ?
De invalshoek van alternatieve praktijken lijkt zich op te dringen, maar
riskeert niet meer te lijken dan enkele
eilandjes van alternatieve praktijken in
een neoliberale oceaan.
Deze denkoefening tussen rechtenbenadering en praktijkbenadering, soms
tweevoudig, soms complementair, staat
aan het hart van reflecties over alle sociale bewegingen. In deze zin, is deze
thesis een interessante bijdrage voor de
sociologie van sociale bewegingen.
Claire Even, stagiaire bij FIAN Belgium
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WELLUIDENDE ECHOS:
IN DE WERELD…
WORLD YOGA DAY IN HET TEKEN VAN FIAN
BELGIUM
Zondag 24 februari werd op verschillende plaatsen in België gedurende 2 uur
een volledige yoga-sessie gewijd aan FIAN en de strijd voor het recht op
voedsel. Over de hele wereld konden mensen tussen 11u en 13u -lokale tijdterecht in meer dan 300 studio’s in 40 verschillende landen. 24u lang vond een
yoga-marathon plaats volledig in het teken van het recht op voedsel.
De Wereld Yoga Dag wordt elk jaar opnieuw georganiseerd ten voordele van
een andere organisatie. Dit jaar viel FIAN International dit geluk ten deel. Naast
het investeren van energie, en het generen van een mondiale steun aan FIAN
International, mochten de yogi’s ook  geld doneren.
De lokale groepen in Welkenraedt en Sankt Yoga waren zeer enthousiast over
dit initiatief en organiseerden prompt hun eigen yoga-sessie ! Maar ook in
Brussel en Vlaanderen reageerden de yoga-studio’s positief en lanceerden ze
het idee bij hun leden. Ondanks de sneeuw en de koude namen in België
deze zondagvoormiddag meer dan 150 volwassenen en kinderen deel
aan de yoga-marathon en werd er voor meer dan 1200 euro geld ingezameld ! Hierbij vinden jullie enkele foto’s van deze geslaagde dag.

Ambika Yoga, Brussel

Tineke De Moor, stagiaire bij FIAN

DANK U
WEL !
aan
Ambika
Yoga
(Brussel),
Ananda Esoterische Yogacentrum
(Antwerpen), De Yoga Studio
(Ekeren), Yogini Yoga Studio (Gent),
The Great Yoga Wall (Brussel),
HomeYoga (Brussel), Sampoorna
Yoga Studio (Brussel) en de lokale groep van Welkenraedt en
Sankt Vith voor jullie geweldige
enthousiasme !!

De Yoga Studio, Ekeren

Sampoorna Studio, Brussel
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RECHT VOOR DUMMIES:
DE RECHTEN VAN DE
BOEREN
Boeren en andere mensen die werkzaam zijn op het platteland vormen de grootste groep die getroffen wordt door honger in de wereld.
In samenwerking met La Via Campesina, de grootste boerenbeweging
op wereldniveau die gevestigd is in meer dan 70 landen en meer dan
200 miljoen boeren vertegenwoordigt, pleit FIAN voor een mensenrechtenverdrag ten behoeve van deze kwetsbare groep. De Raad voor
de Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft de noodzaak van een
specifiek juridisch instrument bevestigd en ingestemd met de oprichting
van een werkgroep, belast met het voorbereidende werk. Aan deze
belangrijke overwinning werd afbreuk gedaan door een oppositie van
de Verenigde Staten en de EU-vertegenwoordigers, waaronder België.
Zij hebben zich uitgesproken tegen de resolutie tot oprichting van de
intergouvernementele werkgroep. Deze stellingname dreigt het proces
te doen mislukken of de uiteindelijke verklaring van haar inhoud te ontdoen. Het is noodzakelijk om druk uit te oefenen op deze staten opdat
zij de verklaring zullen aannemen.
Waarom specifieke mensenrechten voor boeren?
De Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft in een onderzoek de 5 belangrijkste oorzaken vastgesteld die verklaren waarom de mensen die verondersteld worden voedsel te produceren, bedreigd worden door
honger:
1. gedwongen onteigening en verbanning van voorouderlijk land
2. genderdiscriminatie
3. een gebrek aan landhervormingen en strategieën ten behoeve
plattelandsontwikkeling
4. een gebrek aan minimumlonen en sociale regels
5. de criminalisering van opstanden en van activisten
In aanvulling op deze specifieke oorzaken noemen wij de gevolgen van de
globalisering die ook drukken op boeren. Supermarkten kopen hun producten in de eerste plaats bij grote producenten die in staat zijn in de grootste
hoeveelheiden te voorzien. Door marktmacht bedingen de supermarkten vaak
de prijzen met korting. Lage prijzen veroorzaken op hun beurt hongerlonen
en een gebrek aan bescherming van werknemers in de landbouw. Bovendien
gaat de massale agrarische export, gesubsidieerd door de rijke landen, een
rechtstreekse concurrentie aan met de kleine lokale producenten. Bijvoorbeeld
in Oeganda, waar de import van melkpoeder uit de EU de verkoop van melk
geproduceerd door lokale fokkers bedreigt.
Daarnaast is er nog de geografische discriminatie die de bewoners van het platteland, die vaak geïsoleerd zijn en niet beschikken over de benodigde

infrastructuur om hun producten op te
slaan en om toegang te hebben tot de
markt, te verduren hebben. Bovendien
hebben zij geen toegang tot leningen
of tot scholing. Ten slotte zijn de boeren,
de landloze boeren, landarbeiders en
andere bevolkingsgroepen slachtoffer
van politieke discriminatie. Hun rechten
en belangen worden vaak overstemd
en opgeofferd ten gunste van de heilige
economische ontwikkeling.
Studies over schendingen van de
mensenrechten begaan tegen de plattelandsbevolking tonen aan dat de bestaande
mensenrechteninstrumenten
niet toereikend zijn om hen te beschermen en dat bepaalde specifieke aspecten van de toestand waarin boeren zich
bevinden niet voldoende in aanmerking
worden genomen. De conclusies van
het onderzoek van de adviescommissie
van de Raad voor de Mensenrechten
bevelen dan ook absoluut aan om een
specifiek internationaal instrument te
ontwikkelen dat beoogt de rechten van
mensen die wonen en werken op het
platteland op een expliciete wijze te
versterken. De rechten van boeren zijn
niet van toepassing op een specifiek
beroep maar op alle mensen die wonen
op het platteland. Het betreft immers
een kwetsbare groep, zoals vrouwen
of inheemse volkeren dat ook zijn en
voor wie wel al specifieke middelen ter
bescherming bestaan.
Laten we even herhalen wat de studies van FIAN, La Via Campesina en de
Raad voor de Mensenrechten van de
Verenigde Naties al duidelijk hebben
aangetoond:
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• in vergelijking met de stadsbevolking wordt het recht op voedsel voor
boeren, landloze boeren, landarbeiders, herders, vissers, enz. vaak geschonden ;
• de bestaande mensenrechteninstrumenten richten zich niet specifiek en
gedifferentieerd genoeg op deze bevolkingsgroepen ;
• de rechtspraak moet zich ontwikkelen en rekening houden met nieuwe
ontwikkelingen en recente resultaten.
Er is een ontwerpverklaring toegevoegd aan de studie van de adviescommissie.
Dit project is grotendeels gebaseerd op voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd door La Via Campesina. Het is dankzij dit project van het Raadgevend
Comité dat de Raad voor de Mensenrechten een resolutie over de «Bevordering
van de mensenrechten van boeren en andere mensen wonend op het platteland» heeft aangenomen die de beslissing behelsd om een werkgroep op te
richten die verantwoordelijk is voor de presentatie van een ontwerpverklaring
van de Verenigde Naties. De werkgroep zal beginnen aan de uitwerking van de
verklaring in 2013. Dit besluit is een belangrijke stap voorwaarts voor de rechten
van boeren en andere mensen op het platteland!

Inhoud van de tekst van de Ontwerpverklaring over de rechten van boeren en mensen die werken op het platteland
Artikel 1: Definitie van een boer, met inbegrip van landloze boeren die werken op het platteland of als landarbeiders, herders,
nomaden, enz..
Artikel 2: De boeren hebben dezelfde rechten, zij kunnen niet
worden gediscrimineerd, moeten in staat zijn om deel te nemen
aan politieke besluitvorming betreffende hun land, hebben het
recht op voedselsoevereiniteit.
Artikel 3: Recht op leven en een behoorlijke levensstandaard
Artikel 4: Recht op land en grondgebied
Artikel 5: Recht op zaden en op traditionele agrarische kennis
Artikel 6: Recht op landbouwinputs
Artikel 7: Recht op informatie
Artikel 8: Vrijheid om de prijs en de marktprijs voor de landbouwproductie vast te stellen
Artikel 9: Recht op bescherming van de landbouwkundige
waarden
Artikel 10: Recht op biodiversiteit

Voor meer informatie en om hier
dieper op in te gaan kunt u onze
factsheet raadplegen die onlangs
is gepubliceerd op:
http://www.fian.be/infotheque/publications/article/
fiche-de-synthese-la-declaration

Artikel 11: Recht op behoud van het milieu
Artikel 12: Vrijheid van vereniging, van mening en meningsuiting
Artikel 13: Recht op toegang tot justitie
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Vertaling:
Deze vertaling was mogelijk dankzij het
PerMondo project (http://www.mondo-lingua.com) en de vertaler Lieneke
Rietdijk. Dank U!
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INTERVIEW :
PRISCILLA CLAEYS
Priscilla Claeys is lid van de Raad van Bestuur van FIAN Belgium en emeritus professor aan het Instituut voor intersciplinair onderzoek in juridische wetenschappen van Louvain-la-Neuve. Lid van FIAN sinds 2003,
werd ze opgenomen in het team van de Speciale Rapporteur voor het
recht op voedsel Olivier De Schutter, in mei 2008. Na het verdedigen van
haar doctoraatsthesis op 19 februari 2013 aan de Université Catholique
de Louvain (UCL), antwoordde ze op enkele van onze vragen in verband
met haar doctoraat.

Om te beginnen, zou u zich kort kunnen voorstellen ? Wat is uw link met
FIAN ?
Ik ben lid van FIAN sinds 2003. Ik heb in 2003/2004 gewerkt als coördinatrice
op het secretariaat van de Belgische afdeling van FIAN en ik nam deel aan
enkele missies voor FIAN International (in Brazilië en RDC.) Ik ben lid van de
Raad van Bestuur sinds 2007.
U schreef een thesis over de boerenbeweging La Via Campesina. Waarom
koos u voor dit onderwerp ? Sommige argumenten lijken duidelijk (mondiale
beweging, aanwezig in alle landen, enz.) maar waren er ook meer persoonlijke redenen/interesses ?
Ik ben sind heel lang gepassioneerd door de problematieken van voedsel en
landbouw. Mijn interesse voor LVC kwam vooral door opeenvolgende ontmoetingen met de activisten van deze beweging, een beetje overal in de wereld.
Het viel mij op dat zij een rechtendiscours hanteerden, maar niet een zoals het
« onze », de fianisten. Zij maakten bijvoorbeeld geen of zelden gebruik van
het recht op voedsel, terwijl ze feitelijk zeer gelijkaardige eisen hebben. In het
begin van de jaren 2000 (ondertussen is dit veel veranderd), was er ook veel
spanning tussen het recht op voedsel en voedselsoevereiniteit (VS), zoveel zelfs
dat veel mensen van de beweging voor VS, « recht op VS » zeiden, wat veel
militanten voor het recht op voedsel bang maakte, of op z’n minst stoorde. Ik
wilde beter begrijpen waarom.
U praat over het dilemma dat ontstaat door de mobilisatie van het rechtendiscours van de sociale bewegingen, en voornamelijk over de implicaties hierdoor gelinkt aan de institutionalisering. Op de vraag « Is het dan
nog mogelijk vooruitgang te boeken zonder het discours van de activisten
te verdraaien ? » die u stelt in uw thesis, wat antwoordt u vandaag, na jaren
onderzoek en obeservatie ?
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Ik heb veel geleerd door het interviewen van de activisten van LVC en zij aan zij
met hen te staan, en ook door samen te werken met de Speciale Rapporteur
voor het recht op voedsel, Olivier De Schutter. Ik geloof vandaag dat elk concept
(recht op voedsel en voedselsoevereiniteit), elke grens, elke strijd-arena, zijn
sterke kanten heeft, maar ook zijn beperkingen. Ik denk dat zowel de beweging
voor VS, als het netwerk rond het recht op voedsel (ik noem het niet graag een
beweging) van elkaar geleerd hebben. De beweging voor VS blijft nog steeds
inzetten op mobilisatie, campagnes, oppositie voeren (tegen het WTO – de
wereldhandelsorganisatie – tegen landgrabbing,...) en het delegimitiseren van
het systeem, terwijl het ook een ware lobby/dialoog opzetten met de instituties van de Verenigde Naties (Raad van Mensenrechten, Food and Agriculture
Organization), dit vaak samen met FIAN. Daarentegen evolueert FIAN ook,
door zich minder enkel en alleen op de plichten van staten te concentreren, en
ook meer op de verantwoordelijkheden van andere actoren (bedrijven, instituties) maar ook door ervoor te zorgen beter de strijd voor en van de boeren te
steunen, zonder zijn analyse of zijn discours aan hen op te leggen.
U benadrukt het feit dat in het begin, de eisen van de LVC voor één welbepaald
doelwit bestemd waren, het WTO ; vandaag zijn dit er meerdere. Betekent dit
dat de beweging het spoor bijster geraakt ? Of integendeel, dat ze sterker
wordt doordat ze meer mobiliseert in een groter scala aan activisten ?
Ik geloof dat de strijd verdeeld was sinds het begin, daarbij inbegrepen zijn:
handel, zaden, aarde, vrouwenrechten, besluitvormingsmechanismen, enz. Dit
gezegd zijn, zoals in mijn thesis, concentreer ik me vooral op de internationale
arena eerder dan de lokale of nationele strijd. Handel is een centraal gegeven in
mijn analyse (en de strijd tegen het WTO) omdat dit een katalysator geweest is
voor de mobilisatie, die de beweging op gang gebracht heeft, en een gemeenschappelijke identiteit bevestigde. Vandaag zijn de thema’s op de internationale
agenda zeer divers : klimaatsverandering, landroof, groen kapitalisme, enz. Dit
betekent niet dat de beweging het spoor bijster geraakt, maar dat hij op zoek
kan en moet gaan naar nieuwe allianties, en verschillende actoren moet opnemen. De beweging moet ook opnieuw op zoek naar een nieuwe gemeeenschappelijk motor, dit zou « het recht op grond » kunnen zijn, of « de rechten
van de boeren »...
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De « Verklaring van de Rechten van
de Boeren » is een belangrijke, institutionele vooruitgang. U herinnert
niettemin aan het risico op « essentialisering » van de term « boer », kunt u
hierover even uitwijden?
Ja, de Verklaring is een fascinerende
tekst maar ze geeft ook blijk van enkele
moeilijke uitdagingen. Hoe definiëren
wie een boer is ? Of anders gezegd :
hoe wordt men een boer ? Wanneer
houden we op met boer zijn? (Als we
zelf werken op het veld, als we er onze
inkomsten uithalen, als we werken in
de stad, maar grond hebben, enz.)
Hoe kunnen we rekening houden met
de belangen en bezorgdheden van
werknemers in de landbouw, zonder
grond, enz. Werden ze geïntegreerd in
onze visie van een boer? Riskeren we
niet om bepaalde categoriën van mensen uit te sluiten door speciale rechten
te geven aan boeren? Maar het werk
om de nieuwe rechten te doen erkennen zal de beweging ook dwingen om
nieuwe allianties te maken, om zijn argumentatie te ontwikkelen. Dus, ik denk
dat dat ervoor zal zorgen dat de zaken
er op vooruitgaan, de grenzen tussen
categoriën zullen verplaatst worden, en
bepaalde zaken gedemystifieerd zullen
worden.
Interview: Claire Even, stagiaire bij
FIAN Belgium.
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HET RECEPT VAN DE
MAAND:
WORTELCAKE
Op verzoek na de heerlijke maaltijd tijdens de vormingsdag voor de lokale
groepen in Welkenraedt !

2 kopjes bloem
2 kopjes rietsuiker
3 kopjes geraspte wortelen
4 eieren
2 theelepels bakpoeder
2 theelepels kaneel
1 theelepel zout
1 theelepel vanillesuiker
1,5 kopje plantaardige olie (maïs, zonnebloem,... zolang het maar geen olijfolie
is...)

Meng alle ingrediënten behalve de olie. De substantie is redelijk vloeibaar, maar
dit is normaal. Voeg langzaam de olie toe. Giet het deeg in een beboterde cakevorm. Bak de wortelcake 45 minuten in een oven van 180°.

Smakelijk !

Tineke De Moor, stagiaire bij FIAN Belgium
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AGENDA
>> 17 APRIL 2013:

INTERNATIONALE DAG VOOR DE STRIJD VAN DE BOEREN		
PROEVEN VAN LOKALE EN RECHTVAARDIGE LANDBOUW-		
PRODUCTEN VAN 12U TOT 18U IN NAMEN, PLACE DE L’ANGE.
ORGANISATIE: ANNEFRANCECOUVREUR@HOTMAIL.COM 		
VERENIGING «GELBRESSÉE IN TRANSITIE» ORGANISEERT «LA 		
RÉVOLUTION DES RHUBARBES» ACTIE-THEATER IN HET HUIS VAN		
CULTUUR VAN NAMEN OM 20U

>> 18 APRIL 2013 OM 15U30 :

VERGADERING LG VAN WELKENRAEDT IN GEMMENICH

>> 21 APRIL 2013 :

INTERVENTIE FIAN OP VALÉRIANE OVER BIOBRANDSTOFFEN: 		
HTTP://WWW.VALERIANE.BE/BRUXELLES/ESPACEVISITEURS/
CONFERENCES/DIMANCHE/INDEX.HTML

>> 24 TOT 26 APRIL 2013 :

PROJECTDAGEN IN DE SCHOOL PATER DAMIAAN MET DE LOKALE 		
GROEP VAN EUPEN ROND DE PROBLEMATIEK VAN BIOBRANDSTOF

>> 27 EN 28 APRIL 2013 :

INFORMATIEKRAAM FIAN VAN LG WELKENRAEDT IN «WEEK-END SUR
L’ENVIRONNEMENT» IN DE ZAAL COMEDIS A DISON.

>> 27 APRIL 2013 VAN 12U TOT 17U :

ALGEMENE VERGADERING: FIAN, QUAI DU COMMERCE, 9, BRUSSEL

>> 30 APRIL 2013 VAN 9U30 TOT 14U :

VORMING BESTEMD VOOR LERAREN, VRIJWILLIGERS OF ANIMATORS
DIE DE CAMPAGNE 2013/2015 VOOR HET RECHT OP VOEDSEL VAN 		
CNCD/11.11.11 (MET O.A. FIAN) WENSEN TE ONTDEKKEN. INSCHRIJVEN VIA EDUCATION@CNCD.BE, VORMING KAN OOK OP
AANVRAAG

>> 11 MEI 2013 :

INFOSTAND VAN LG VAN BRUSSEL OP HET FESTIVAL JAM’IN JETTE

>> 13 MEI 2013 :

SEMINARIE: DE LANDBOUW VAN MORGEN: LANDBOUW IN CRISIS EN
IN TRANSITIE: WELKE DYNAMIEK?

>> 17 MEI OM 17U:

VERGADERING LG VAN EUPEN, NISPERT 40,

>> 23 MEI 2013 :

BELGIAN AGROECOLOGY MEETING : THE GIRAF GROUP 		
ORGANIZES A MEETING FOR RESEARCHERS WORKING TO EXCHANGE
WITH OTHER RESEARCHERS ON AGROECOLOGY BY AN ORAL		
		COMMUNICATION. IT’S ESSENTIALLY MEANT FOR YOUNG SCIENTISTS
AND OPEN TO MASTER STUDENTS. 		
INSCHRIJVEN VOOR 15 APRIL: WWW.AGROECOLOGIE.BE

>> 28 MEI 2013 VAN 8U TOT 16U30 :

AFSPRAAK VOOR DE RECHTBANK VAN DENDERMONDE OM DE 		
ACTIVISTEN VAN FIELD LIBERATION MOVEMENT TE STEUNEN, EN
VOOR DEELNAME AAN DE «PUBLIEKE EXPERTISE PUBLIQUE»,
DEBAT OVER DE TOEKOMST VAN DE LANDBOUW, WET. ONDERZOEK
EN ACTIVISME

>> 17-18-19 JUNI 2013 :

CONFERENTIE VIENNA +20, TEGELIJKERTIJD MET DE REGIONALE
VERGADERING VAN FIAN

>> 7 - 9 JULI 2013 :

SUMMERSCHOOL AGRO-ECOLOGY IN TOULOUSE, MEER INFO:
HTTP://WWW.AGROECOLOGY-SCHOOL.COM/AGROECOLOGY

>> 21 SEPTEMBER 2013 :

DAG « SEMER LE FUTUR » IN HERVE. HTTP://WWW.THE-MEAL.		
NET
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Als Lid,

FIAN ECHO
elke 2 MAANDEN
en leest u het LAATSTE
NIEUWS over het recht op voeding
en kunt u HANDELEN door
DRINGENDE ACTIES
TE ONDERTEKENEN!
ontvangt u de

Bankrekeningnummer : 000-1396974-77
IBAN : BE 80 0001 3969 7477
BIC : BPOTBEB1

> FIAN is de enige internationale mensenrechtenorganisatie 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.

Uitgegeven met de steun van de Europese Commissie
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