
EDITO

Beste Fianisten,

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze zonnige zomer en dat jullie zin 
hebben om samen met FIAN Belgium nieuwe uitdagingen aan te gaan.

FIAN Belgium is er in ieder geval klaar voor en kijkt enthousiast uit naar het komende jaar. De voorbije maanden werd FIAN 
Belgium versterkt op meerdere fronten: we ontvingen opnieuw subsidies van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en 
worden voor de eerste keer ook gefinancierd door het Maribel Sociaalfonds voor twee halftijdse werkposten. Ook de Raad 
van Bestuur is versterkt met twee nieuwe leden.

Florence, Manu en Claire hebben er twee nieuwe collega’s bij ! Antoine Hermelin en Manon Vanbrabant zijn op 1 juli gestart 
op het secretariaat van FIAN Belgium. Antoine zal FIAN ondersteunen op het vlak van financieel en administratief beheer. 
Manon wordt als animatrice onze aanspreekpersoon voor de lokale groepen van FIAN Belgium en zal sensibiliseringsacties 
en opleidingsdagen organiseren. We heten beide van harte welkom bij FIAN Belgium! Meer informatie over onze nieuwe 
aanwinsten kan u lezen op pagina 14.

Daarnaast verwelkomen we ook twee nieuwe leden in de Raad van  Bestuur: Inês Magalhães en Jean-Pol Belli. Inês heeft 
een ruime ervaring in de strijd voor het recht op voeding. Enkele jaren terug werkte ze samen met een boerenorganisatie 
in India aan hun omschakeling van industriële naar biologische landbouw. Later verdiepte ze zich in de problematiek van 
buitenlandse voedselhulp en hoe die de mensen in Mozambique hun recht op voedselkeuze ontzegt. Momenteel werkt ze 
bij de Europese Commissie in ontwikkelingssamenwerking.

Jean-Pol Belli is onze nieuwe vrijwillige boekhouder.  Hij is professor  in de economische wetenschappen en gespecia-
liseerd in boekhoudkunde en fiscaliteit. Bovendien is hij medewerker in een expertisebureau voor boekhouding en hij heeft 
een functie als stagebegeleider in het secundair onderwijs. Samen met Antoine zal Jean-Pol de boekhouding van onze NGO 
verzorgen.

Naast Penningmeester hebben we ook na de Algemene Vergadering in april, Anais Faure verkozen tot Secretaris van de 
Raad van Bestuur en mezelf tot Voorzitster. Wij willen de Raad van Bestuur graag bedanken voor deze kans en hebben er 
allebei ongelofelijk veel zin om ons volledig in te zetten voor FIAN!

Tenslotte wens ik uit naam van FIAN België de bestuursleden Diane Mertens, Myriam Vercruysse en Stephan Backes van 
harte te bedanken voor hun jarenlange en onvergetelijke inzet voor FIAN Belgium. Ze verlieten de Raad van Bestuur afge-
lopen april en wij wensen hun het allerbeste toe! 

Deze nieuwe financiering en beloftevolle mensen die ons vervoegden, geeft FIAN een portie nieuwe energie en doet ons 
bruisen. Samen met jullie, trouwe leden en lezers van FIAN Echo kijken we dan ook uit naar een nieuw jaar vol projecten 
voor het recht op voeding en in de strijd tegen honger. 

Veel leesplezier.

An-Sofie Leenknecht, Vorzitter van FIAN Belgium
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BELGIË: BRIEVENCAMPAGNE:  
« VOOR EEN COHERENT EN DUUR-
ZAAM LANDBOUWBELEID »
Beste leden en andere lezers,

Omdat er bij het versturen van dit nummer geen Dringende Actie loopt, bren-
gen we hieronder de begeleidende brief bij de vele brieven en ondertekende 
petities voor een coherent en duurzaam Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) die in naam van FIAN Belgium aan de daarvoor bevoegde ministers vers-
tuurd werden.

Jullie weten nog wel dat we jullie in het vorige nummer, van juni, uitnodigden 
deel te nemen aan deze briefschrijfcampagne ‘Voor een coherent en duurzaam 
landbouwbeleid’. In die brieven vroegen jullie de federale minister Laruelle en 
de Waalse minister Di Antonio om in onderhandelingen maatregelen te onders-
teunen voor een duurzaam en coherent GLB, en ervoor te zorgen dat die zo 
zouden worden toegepast dat er in Wallonië een landbouwmodel zou kunnen 
komen zonder negatieve gevolgen voor de mensenrechten. Een model dat 
gaat voor landelijke familiebedrijven die de voedselveiligheid garanderen, en

Veel van jullie hebben geholpen deze 
campagne mee te dragen, waarvoor 
onze dank!

FIAN is de verantwoordelijke Belgische 
politici nog gaan interpelleren op de 
Jaarmarkt van Libramont, op 26 juli, 
tijdens een debat over de hervorming 
van het GLB georganiseerd door FUGEA 
(zie achteraan in deze FIAN Echo het 
interview van Valérie Op de beeck).

Geachte mevrouw de Minister, Geachte mijnheer de Minister,

Meer dan een maand geleden stuurden wij, een aantal middenveldorganisaties (waaronder Oxfam, CNCD-11.11.11, 
FUGEA en FIAN), u voor de laatste maal ons standpunt met betrekking tot de hervorming van het GLB voor de 
Europese Raad die deze materie op 13 en 14 mei zou behandelen. Naar aanleiding van deze stellingname wilden 
een aantal sympathisanten van FIAN zich ook voor de zoveelste maal uitdrukken over de huidige hervorming van 
het GLB door aan u, als vertegenwoordigers van de Belgische overheid, te vragen om een hervorming te steunen 
die een transitie garandeert naar een landbouwmodel zonder negatieve gevolgen voor de mensenrechten. Een 
model dat gaat voor landelijke familiebedrijven die de voedselveiligheid garanderen, en voor tewerkstelling, kansen 
voor jonge landbouwers en de bloei van landelijk Europa! 

Eergisteren, woensdag 26 juni, hebben de Raad, het Parlement en de Commissie een halfslachtig politiek akkoord 
bereikt,	met	daarin	een	zekere	vooruitgang	maar	vooral	veel	minimum-compromissen.	De	hoge	flexibiliteit	die	in	
de hervorming verwerkt zit en het hoge aantal optionele maatregelen voor de lidstaten bieden paradoxaal genoeg 
net zo goed kansen om het GLB op nationaal niveau te versterken en het te implementeren op een manier die van 
België een voorbeeld maakt. 

We willen dus met dit schrijven uw aandacht vestigen op de toepasbaarheid van ons standpunt voor de implemen-
tering van het GLB op nationaal en regionaal niveau, en u meteen ook de laatste handtekeningen van Belgische 
burgers bezorgen die zich scharen achter deze eisen om het recht op voeding van de bevolking te respecteren, 
zowel binnen als buiten onze grenzen.

I. Een lokale, sociaal rechtvaardige en groene landbouw stimuleren in Europa

1. Steunmaatregelen voor ‘Kleine boerderijen’  

De steunmaatregelen voor ‘Kleine boerderijen’, dat helaas optioneel geworden is, moeten in België toegepast wor-
den. Daarvan hangt de voedselsoevereiniteit van ons land af. [...]



>  6   

- FIAN IN ACTIE -

>  6   

- FIAN IN ACTIE -

Op de foto (van links naar rechts): Sabine Laruelle (Federaal Minister van Landbouw), Marc Tarabella (Europees Afgevaardigde 
– S&D – PS), Carlo Di Antonio (Waalse Minister van Landbouw), Monika Dethier-Neumann (afgevaardigde in het Waals parle-
ment – ECOLO), José Renard (Driecteur-Generaal van de ‘Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement’ van de Waalse regio) et Valérie Op de beeck (politiek raadgeefster bij FUGEA).

2. Steunbeleid voor startende jonge of nieuwe landbouwers

De voorziene mogelijkheid tot steun, in het bijzonder ten voordele van startende jongeren, gaat in de goede 
richting, maar is onvoldoende, omdat er een drempel werd opgelegd en omdat enkel jonge en niet nieuwe 
landbouwers in aanmerking komen. [...]

3. Actieve landbouwer

De	overdadige	positieve	definitie	van	een	actieve	landbouwer,	met	de	bedoeling	de	steun	terecht	te	laten	
komen bij landbouwers die ook echt het land bewerken, is een enorme mislukking. De minimale negatieve 
lijst die die vervangt, kan gelukkig door de deelstaten aangevuld worden. België moet zich hiervoor inspa-
nnen, [...]. 

4. Geen begrenzing - nood aan dalende betalingen

Het is onaanvaardbaar [...] dat de Europese lidstaten de politieke moed niet hebben gehad om het eens te 
worden over het principe van de effectieve begrenzing, gepaard met een ambitieuze daling. We hopen dat 
België zich er nog meer voor inzet om dit te wijzigen, en pleit voor een verplichte daling, zoals voorgesteld, 
tot € 150.000.

5. Vergroening

[...] Wij rekenen er daarom op dat de Belgische beleidsmakers die de hervorming zullen doorvoeren deze 
maatregelen	zullen	versterken	zodat	ze	ook	efficiënt	werken.

II. Een GLB zonder negatieve gevolgen voor de mensenrechten in andere landen

Hoewel de stappen voorwaarts die hieronder vermeld worden (en ook nog andere) soms bemoedigend 
zijn en in de goede richting gaan, valt het toch te betreuren dat België en de andere lidstaten geen reke-
ning houden met de verplichtingen in het kader van de mensenrechten (Internationaal Verdrag inzake 
Economische, Sociale en Culturele Rechten) en de coherentie van het Europees beleid met de doelstellingen 
voor ontwikkelingssamenwerking (artikel 208 TFUE)!

Wij eisen:

1. Europese autonomie in plantaardige eiwitten [...]

2. Impactmeting voor het GLB voorzien [...]

In afwachting van een volgende herziening van het GLB vragen wij u, geachte ministers, om deze laatste 
herziening op een progressieve en kritische wijze toe te passen, om op nationaal niveau zo veel mogelijk de 
neoliberale logica te overkomen die ons op Europees niveau wordt opgelegd.

Met de meeste hoogachting, 

FIAN Belgium

Vertaling: Deze nederlandse vertaling was 
mogelijk dankzij Marta Thiry. Dank U!
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OP HET TERREIN... 
FIAN IN BEWEGING

Op vraag van heel wat leden wil ik graag in naam van heel het team en de raad 
van beheer even kort uitleggen hoe de werking van FIAN International en dan 
vooral die van FIAN Belgium evolueert. Wie al lang lid is, zal gemerkt hebben 
dat er één en ander veranderd is, en daar hoort een woordje uitleg bij.

Minder dringende acties, meer concrete steun op lange termijn

Voor alle duidelijkheid: het internationale netwerk FIAN International en de 
Belgische afdeling FIAN Belgium werden allebei in hetzelfde jaar opgericht, in 
1986. Een concrete en directe actievorm was steeds de dringende actie, in de 
vorm van een persoonlijke brief waarin een geval van schending van het recht 
op voeding in een bepaald land beschreven werd, gericht aan de bevoegde ge-
zagsdragers van het land in kwestie, met de vraag een einde te maken aan de 
schending. Dringende acties maken deel uit van een wereldwijde strategie om 
een getroffen gemeenschap te steunen die daarom vraagt. Daar is veel voorbe-
reiding bij nodig : grondige studie van het geval, verzamelen van betrouwbare 
gegevens, en daarbij steeds oppassen dat de gemeenschap in kwestie niet in 
gevaar wordt gebracht.

Sinds de oprichting en tot voor kort – dat zullen de oudere leden onder jullie 
wel weten – steunde FIAN International heel veel gemeenschappen overal ter 
wereld in hun strijd tegen schendingen van hun recht op behoorlijke voeding. 
In bijna elke FIAN Echo, ook als die maandelijks verscheen, stond trouwens 
minstens één dringende actie over zo’n geval waar jullie aan konden meedoen. 
Het is dan ook een heel concrete en directe actievorm die bij onze leden erg 
aanslaat.

Sinds FIAN International in 2010 de methodologie voor het behandelen van 
deze gevallen herzag, zijn er veel minder dringende acties. Onlangs hielden we 
een enquete bij de leden van onze lokale groepen, en daaruit bleek dat velen 
onder jullie vaker iets willen ondernemen, b.v. met een dringende actie, tegen 
bepaalde praktijken of beleidslijnen die het recht op voeding aantasten, met 
name dan van de gemeenschap waar jullie eigen lokale groep zich voor inzet. 
Zo schreef een lid van de lokale groep van Welkenraedt, die het geval van de 
Guarani-Kaiowá-indianen ondersteunt : « Soms lijkt het ons het juiste moment 
om een dringende actie op te starten, maar dat kan niet omdat dat in Brazilië 
beslist moet worden. Dat begrijpen we, maar soms is het frustrerend. »

De methode van FIAN International om gevallen van schendingen van het recht 
op voeding op te volgen, die dus in 2010 herzien werd, legt de nadruk op de 
centrale rol van de slachtoffers en hun directe steungroep. Dat was voordien 
ook al zo. Maar nu wordt er meer belang gehecht aan een betere opvolging 
op lange termijn, soms wel over meer dan tien jaar. Het komt dan ook zelden 
voor dat dringende acties meteen met succes bekroond worden. De opvol-
ging is dan weer erg moeilijk, want in het land zelf zijn er amper contactperso-
nen die regelmatig naar het getroffen gebied kunnen gaan, dat vaak moeilijk 
bereikbaar is en waar de bevolking niet over moderne communicatiemiddelen 
beschikt.	Wat	 er	 dus	 veranderd	 is,	 is	 dat	 er	 nu	 specifiek	 veel	 aandacht	 ges-
chonken wordt aan de opvolging van de ondersteunde gevallen. Er worden 

minder gevallen opgevolgd, maar de 
kwaliteit van de opvolging en de stabi-
liteit van onze steun zijn verbeterd. Er 
zijn bovendien steeds meer gevallen 
waar derden bij betrokken zijn, zoals 
privé-ondernemingen. Daarbij is risico-
beheer noodzakelijk, en dat betekent 
dan weer extra werk voor het secreta-
riaat van FIAN International, dat daar 
maar beperkte capaciteiten voor heeft. 
We maken inderdaad steeds vaker mee 
dat slachtoffers die hun rechten opeisen 
en verdedigers van de mensenrechten 
gecriminaliseerd worden. We moeten 
dus zo voorzichtig mogelijk te werk 
gaan.



>  8   

- FIAN IN ACTIE -

Meer netwerken om samen te vechten voor het recht op voeding

In de laatste nummers van FIAN Echo, vooral dan in de rubrieken ‘Op het 
terrein’ en ‘Goede Echo’s’, heb je misschien al gelezen dat FIAN Belgium veel 
samenwerkt met andere NGO’s zoals Entraide et Fraternité, SOS Faim, Oxfam-
Solidarité, CNCD enz., en met sociale bewegingen zoals de internationale lan-
delijke beweging La Via Campesina.

Een recent voorbeeld is de samenwerking tussen FIAN Belgium en CNCD-
11.11.11 in het kader van de campagne over het recht op voeding. CNCD-
11.11.11, de Belgische koepel van zo’n 90 NGO’s in de ontwikkelingssamenwer-
king, vakbonden en vormingsverenigingen, lanceerde op 29 juni een nieuwe 
campagne die de Belgische bevolking wil sensibiliseren over het recht op voe-
ding. FIAN Belgium heeft een heel goede naam als expert op dit gebied, en 
daarom waren we ook bij de lancering aanwezig en zullen we het verloop van 
de campagne de komende jaren van dichtbij opvolgen.

Als deze actielijn nieuw lijkt of de laatste jaren in belang lijkt toe te nemen, is dat 
omdat FIAN Belgium steeds actiever wordt als voortrekker, terwijl we vroeger 
eerder passief waren omdat we niet genoeg mankracht hadden om ons binnen 
andere groepen proactief op te stellen. Het bewijs is deze nieuwe nationale 
campagne die helemaal rond het recht op voeding draait!

Zo’n samenwerkingsverbanden lijken op het eerste zicht misschien niet echt een 
concrete en directe steun in te houden voor gevallen van schending van het 
recht op voeding, zoals een dringende actie dat is. Toch betekent de deelname 
van FIAN aan zo’n initiatieven dat wij onze invalshoek met anderen kunnen 
delen, en bovendien kunnen bepalen wat we gemeenschappelijk hebben met 
anderen. Als FIAN mee aan tafel zit bij gespecialiseerde besprekingen over on-
twikkelingseducatie of over voedselaangelegenheden, betekent dat een mee-
rwaarde voor de kwaliteit van ons werk in onze strijd tegen de honger.

Als	je	vragen	of	bemerkingen	hebt,	laat	het	ons	dan	zeker	weten	(fian@fian.be).	
Jullie mening hierover is belangrijk voor ons !

Claire Guffens, projectverantwoordelijke

Vertaling: Deze nederlandse vertaling was 
mogelijk dankzij Marta Thiry. Dank U!
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VERKOOP VAN VLIERBLOESEMSIROOP TEN 
VOORDELE VAN FIAN BELGIUM

Deze commerciële actie begon met het op punt stellen van mijn recept voor 
twee grote potten in mijn garage in Saint Vith, ondertussen al 10 jaar geleden. 
Het recept is opgebouwd uit vele zakken vlierbloesem, die enkel in de zon kun-
nen worden geplukt, rietsuiker en biologische en/of fair trade citroenen, water 
en een natuurlijk conserveringsmiddel. Dit mengsel rust vervolgens gedurende    
2 tot 3 dagen en wordt eenmaal per dag gemengd. Dan wordt de siroop aan de 
kook	gebracht	en,	na	te	zijn	gefilterd,	wordt	het	warm	in	glazen	flessen	gego-
ten. Het resultaat is een heerlijke geconcentreerde siroop van vlierbloesems en 
is vooral populair in de zomer. 

Aanvankelijk verkocht ik de siroop aan mijn kennissen en collega’s. In de loop der 
jaren verkochten ook de wereldwinkels in Saint Vith en Eupen en een biowinkel 
de siroop in hun winkels. De Raad van Bestuur van FIAN België nam ook deel 
aan de verkoop. Op een bepaald moment werd 550 liter geproduceerd en 
verkocht. Hiervoor maakten we meer dan 30 grote potten klaar! En duizenden 
zakken vlierbloesems moesten worden geplukt! Zonder de hulp van een groep 
zou ik deze actie, die groter en groter werd nooit kunnen hebben uitvoeren. 

Ik wil dan ook graag alle deelnemers bedanken voor hun waardevolle 
steun. De opbrengsten ten voordele voor het mensenrechtenwerk van FIAN 
België bedraagt jaarlijks ongeveer € 1.500. De prijs van de ingrediënten is sterk 
toegenomen de laatste jaren. Hierdoor werd de prijs van het eindproduct van 
tijd	tot	tijd	aangepast.	Elke	fles	vlierbessensiroop	heeft	een	mooi	etiket	met	het	
logo van FIAN België erop, dat de koper informeert over het bestaan   en het 
werk van deze mensenrechtenorganisatie.

Door het gebrek aan tijd wens ik  deze actie niet langer voort te zetten in de 
toekomst. Daarom roep ik alle creatieve personen en initiatiefnemers 
op deze activiteit over te nemen of te delegeren, zelfs indien het moet 
worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden. 

Marlene Bongartz-Kaut, lid van de lokale groep FIAN Saint Vith 

Ik ben beschikbaar voor verdere 
informatie: 

marka@swing.be	/	Tel:	080	226854	

of via het secretariaat van FIAN 
België	in	Brussel:	fian@fian.be	/	02	
640 84 17

Vertaling: Deze nederlandse vertaling was mogelijk 
dankzij	An-Sofie	Leenknecht.	Dank U!
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BELGIË WIL MEER BIOBRANDSTOFFEN. 
ONAANVAARDBAAR!

Op 11 juni heeft ons parlement een dringend wetsvoorstel gestemd, 
dat het minimum-percentage aan biobrandstoffen in onze benzine 
(tot 9%) en diesel (tot 6%) wil verdubbelen. De NGO-sector klaagt de 
hypocrisie aan van de meerderheidspartijen, en benadrukt de nefaste 
gevolgen van deze beslissing op het milieu en de voedselveiligheid in 
Europa en in het Zuiden. 

Aan de ene kant ondersteunt België met overheidssubsidies de familiale land-
bouw, aan de andere kant vormt het energie-beleid van ons land daar net een 
bedreiging	voor.	Een	flagrant	voorbeeld	van	incoherent	beleid	!	De	helft	van	de	
grond die in ontwikkelingslanden door buitenlandse bedrijven in beslag geno-
men wordt, is bestemd voor de productie van biobrandstoffen. Voor de NGO-
sector is het duidelijk dat de overheid met deze beslissing toegeeft aan de eisen 
van de biobrandstoffen-industrie.

Blijkbaar is er gekozen voor een spoedprocedure om er vlug onopgemerkt 
deze vreemde tekst door te halen. Voor de NGO-sector is dit een verontrustend 
teken. Onze regering had tenslotte bevestigd dat ze het EU-voorstel voor de 
bevriezing van het percentage aan biobrandstoffen zou ondersteunen, omdat 
biobrandstoffen gewone voeding concurrentie aandoen.

Onze regering geeft dus voorrang aan de belangen van een paar bedrijven, 
ten	koste	van	consumenten,	landbouwers	en	het	recht	op	voeding.	Dit	oneffi-
ciënt beleid, ook op milieu-gebied, kan op heel wat overheidssteun rekenen. De 
verwachte prijsstijging van zo’n 200 miljoen euro per jaar is voor de verbruiker, 
die meer zal betalen voor een minder goede brandstof.

De NGO-sector vraagt een vermindering van het brandstofverbruik in 
het	algemeen,	en	specifiek	een	plan	om	de	consumptie	van	biobrandstoffen	uit	
voedingsstoffen te doen afnemen. De tekst die op 11 juni gestemd werd, doet 
net het tegenovergestelde.

Op een forum van het parlement over beleidscoherentie op 10 juni bleek nog 
dat de steun aan biobrandstoffen incoherent is, omdat daardoor de beschik-
baarheid van landbouwgrond en de voedselveiligheid in ontwikkelingslan-
den in het gedrang komen. Maar de volgende dag nemen diezelfde meer-
derheidspartijen een beslissing die precies de voedselveiligheid in het Zuiden 
bedreigt, met name een drastische verhoging van het verplicht percentage aan 
biobrandstoffen.

Op 10 juni publiceerde een consortium van NGO’s een rapport over landgrab-
bing. Op blz 16 vind je daar meer over.
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HET BEWEEGT IN ESSAKANE…BEETJE BIJ 
BEETJE!

In Burkina beweegt het… een beetje! In België beweegt het… ook een 
beetje! En zelfs in Canada beweegt het een beetje! We kunnen dus zeggen 
dat er al een mooie vooruitgang geboekt is die we met jullie willen delen. 

Herinneren zich jullie de Speaker’s Tour op het einde van maart 2013? 
Het was de uitgesproken gelegenheid om jullie de bijna definitieve versie 
van de documentaire “Voorspoed onder de grond” te tonen, ontmoetin-
gen te organiseren met Talatou, de lokale groepen en jonge, Belgische bur-
gers en met de ambassadeur van Burkina Faso in Brussel opdat Talatou en 
FIAN Belgium konden praten over de schendingen door de regering van de 
mensenrechten van de gemeenschappen in Essakane.

Door de Speaker’s tour en de tamtam gemaakt door FIAN, ZIN TV en hun 
activisten werd de “mondiale première” van “Voorspoed onder de grond” 
(op 2 juni in het kader van het Millennium Festival in Brussel) een waar 
succes: meer dan 200 personen waren aanwezig bij de voorstelling, de do-
cumentaire werd enthousiast ontvangen door het publiek, een geanimeerd 
debat en uitwisseling volgde bij het drinken van mojito’s, aangeboden door 
de partners.

De pers (of tenminste toch de geëngageerde pers) heeft de bood-
schap van Talatou en de gemeenschappen van Essakane over-
genomen. Hierbij, alvast een fragment uit de Kaïros van juni 2013: 
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Verder is het voornamelijk de brief gestuurd door de ambassadeur van 
Burkina Faso in Brussel aan zijn regering die het effect had van een kleine 
tijdbom. Zich van buitenaf geobserveerd voelend veranderde de Burkinabese 
regering uiteindelijk zijn gewillige houding ten opzichte van IAMGOLD en zijn 
onverschillige houding ten aanzien van zijn eigen burgers. En inderdaad, deze 
keer hebben de vertegenwoordigers van het Ministerie van de Mijnindustrie en 
van de Mensenrechten niet alleen zelf de mijn  en de  gemeenschappen be-
zocht, maar daarbovenop heeft ook eindelijk de vergadering plaatsgevonden 
tussen de Ministeries, de gemeenschappen en het bedrijf, ondersteund door 
FIAN, waar de gemeenschappen al naar vragen sinds het begin van dit jaar. 

De politieke welwillendheid is lovenswaardig, en zowel FIAN als de gemeen-
schappen wachten op concrete resultaten van deze recente acties van de ve-
rantwoordelijke autoriteiten.

En is er concreet iets veranderd voor de getroffen gemeenschappen? Zeker 
wel! De strijd is nog niet voorbij maar zoals de vertegenwoordigers van de 
gemeenschappen zelf zeggen “sinds de komst van FIAN in 2012 en de 
vergadering in juni 2013 met FIAN Burkina Faso, is IAMGOLD meer 
open en komt er beweging in de zaak.”

Voor Essakane Site (het grootste dorp dat getroffen werd) behoren de water-
problemen van november 2012 nu tot het verleden, worden de bouwvallige 
huizen momenteel gerenoveerd en zijn er plannen gemaakt voor een extra 
schoolgebouw. In de andere dorpen werd de toegang tot drinkbaar water ook 
verbeterd. En wat de tewerkstelling in de mijn betreft (de belangrijkste bron van 
inkomsten van de getroffen gemeenschappen om te kunnen voorzien voor hun 
families), is de rekruteringsprocedure herzien en meer objectief geworden voor 
de mensen van de getroffen gemeenschappen dankzij een nieuwe databank. 
FIAN en de gemeenschappen konden dit bewerkstellingen dankzij de geschre-
ven engagementen van het bedrijf in april 2013 en  hierdoor kunnen zijn nu ook 
de Staat laten tussenkomen indien het bedrijf zijn engagementen niet nakomt. 

Ten slotte werd de documentaire voor de 
eerste keer getoond in Ouagadougou 
eind juni, en zal hij ook in de toekomst 
nog getoond worden zodat de ge-
meenschappen gehoord worden, niet 
enkel in Europa, maar ook, en vooral, in 
Burkina Faso. 

« L’or n’aime pas le bruit mais pas de 
justice sans bruit ! »

(“Goud houdt niet van lawaai, maar 
geen rechtvaardigheid zonder lawaai! »)

Florence Kroff, FIAN Belgium

Vertaling: Deze nederlandse vertaling was 
mogelijk dankzij Tineke De Moor. Dank U!
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WELLUIDENDE ECHOS :  
BIJ FIAN…

MANON EN ANTOINE, NIEUWE MEDEWER-
KERS IN HET SECRETARIAAT VAN FIAN 
BELGIUM

Dankzij de financiering van twee halftijdse werkplekken door het Maribel-
sociaalfonds versterken Manon en Antoine sinds 1 juli het superteam van 
FIAN Belgium. Van harte welkom!!! Nu zijn we dus met 5 (Florence, Manu, 
Manon, Antoine en Claire) in de twee bureaus in het ‘huis van de vrede’ in 
de Elewyckstraat in Brussel, om onze leden en sympathisanten in de strijd 
voor het recht op voeding te ondersteunen.

Nu wat informatie over de nieuwe aankomelingen:

Manon – animatrice en opleidingsverantwoordelijke

Manon is 24 jaar oud, komt uit Ittre en heeft sociologie gestudeerd. Ze is dyna-
misch, heeft zin voor verantwoordelijkheid en heeft al 4 jaar ervaring in het 
vormingswerk	met	 jeugdigen	door	 haar	werkzaamheden	 voor	 de	NGO	Défi	
Belgique Afrique. Hierdoor heeft ze ruime vaardigheden om het brede publiek 
voor het recht op voeding te sensibiliseren en te mobiliseren, onder andere aan 
de hand van het pedagogische spel ‘Trivial tegen de honger’. In toekomst zal 
Manon ook de aanspreekpersoon voor de locale groepen van FIAN Belgium 
zijn en sensibiliseringsacties en opleidingsdagen organiseren.

Antoine – Administratief en finan-
cieel assistent 

Antoine is 27 jaar oud en komt uit 
Normandie. Hij heeft economie en 
management gestudeerd en daarna 
nog twee masters voltooid o.a. in duur-
zame ontwikkeling. Door zijn werkerva-
ring als Controller heeft Antoine reeds 
brede competenties op het vlak van 
financieel	 beheer	 en	 de	 analytische	
boekhoudkunde kunnen opdoen, die 
hij bij FIAN Belgium zal inzetten. Als vri-
jwillig assistent van het bestuur van Eco 
Innovation in Anderlecht heeft Antoine 
bovendien ervaringen kunnen in de 
omgang met de uitdagingen van duur-
zame voedingsontwikkeling in steden.

Claire Guffens

U kunt met beide medewer-
kers contact opnemen via 
fian@fian.be	

of aan de hand van hun per-
soonlijke adressen: 

manon@fian.be

antoine@fian.be

Vertaling: Deze nederlandse vertaling was 
mogelijk dankzij Johannes Koch. Dank U!

Vertaling:	Deze	nederlandse	vertaling	was	mogelijk	dankzij	An-Sofie	Leenknecht.	Dank U!
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MUZIEKGROEP UIT EUPEN STEUNT HET RECHT 
OP VOEDING

In het kader van het Festival 
‘Musikmarathon’ van dit jaar in 
Eupen heeft de groep ‘Erik Elektrik’ 
zijn gage, een bedrag van 250 
euro, aan FIAN Belgium gedoneerd! 
Veel dank voor deze ondersteu-
ning en het geweldige concert!! 
Absoluut te beluisteren! De links 
naar de songs (‘Die bequemen 
Leute’, ‘More’, ‘Kompetenzillusion’, 
‘Weiter’ en ‘Turn it off’) zijn te vin-
den op onze website: http://www.
fian.be/agir/groupes-locaux/article/
musikband-aus-eupen-unterstutzt

Over de groep: Erik Elektrik is het ac-
tuele muziekproject van enkele bandle-
den van de groep Peter Steivver. Op 
musicaal vlak gaat het in 2012 versche-
nen album van Erik Elektrik echter in 
een andere richting. Electro-rock met 
funk en dance-elementen, live drums, 
die elektronisch ondersteund worden, 
strakke 4/4 beats en brede synthie-
sounds. De teksten spreken duidelijke 
kritische taal. Of het gaat over mediale 
‘gleichschaltung’ of de onverschilligheid 
van de massas betreffende de systema-
tische economische uitbuiting van mens 
en natuur. de groep ziet zich verplicht 
politiek te worden en de schaduwkan-
ten van de tegenwoordige samenleving 
aan de kaak te stellen. Zij willen bewust 
maken en niet verdoven.  Persoonlijke 
toestanden en absurditeiten vinden 
echter ook ingang in de teksten van 
deze groep. In deze zin: turn it off, cause 
the revolution will not be televised!

Kent un nog andere muziekgroepen of 
kunstenaars die zin hebben om voor 
een goed doel zoals FIAN te doneren? 
Vragen kost niets, reacties zijn altijd 
welkom! Meer informatie vindt u via 
fian@fian.be.

Vertaling: Deze nederlandse vertaling was 
mogelijk dankzij Johannes Koch. Dank U!

Die bequemen Leute

Warum sind sie blind und warum machen sie den Mund 
nicht auf

sie lachen nur obschon sie nichts verstehen – warum sind 
sie so drauf

sie arbeiten den ganzen Tag, wozu das interessiert sie nicht 

sie	 finden	 Demos	 peinlich,	 Haltung	 steht	 ihnen	 nicht	 zu	
Gesicht

Die Leute sind bequem – Die Leute sind bequem

sie wollen mündig sein

doch merken nicht, dass sie nur Sklaven sind von mächtigen 
Eliten deren Märchen ihr Weltbild bestimmt 

sie schämen sich noch nicht einmal dafür, dass sie das Zeug 
verbreiten das private Medien zur Irreführung vorbereiten

sie sind benutzbar weil sie keine Meinung haben 

schauen nie hinter den Horizont und stellen keine Fragen 

aufs Private und Persönliche ist ihre Sicht beschränkt 

weshalb gesellschaftlicher Fortschritt ihre Vorstellungskraft 
sprengt

Die Leute sind bequem – Die Leute sind bequem

Allein die Habgier der Eliten bietet Anlass zum Verzweifeln 

doch die Ignoranz der Massen ist noch schwerer zu 
begreifen

Es könnte alles anders sein, viel besser und gerechter 

aber die bequemen Leute mögen’s offensichtlich schlechter

Die Leute sind bequem – Die Leute sind bequem

Die bequemen Leute
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NIEUW RAPPORT VAN FIAN BELGIUM: 
« STORMLOOP OP GROND: BELGISCHE ME-
DEPLICHTIGHEID IN DE NIEUWE MONDIALE 
WESTERN ? » 

Welke zijn de Belgische verantwoordelijkheden in het aankopen van gronden 
in het buitenland? Op deze vraag zochten de leden van de Belgische NGO al-
liantie (FIAN Belgium, 11.11.11, SOS Faim, Oxfam Solidariteit, AEFJN (Africa 
Europe Faith & Justice Network) en Entraide et Fraternité) een antwoord. Na 
twee jaar lang onderzoeks- en schrijfwerk stelde de groepsleden met enige 
fierheid en opluchting op 10 juni 2013 hun finale rapport voor tijdens een 
ronde tafel over “de coherentie van de Belgische politiek ten gunste van de 
ontwikkeling en het recht op voedsel” in het federale Parlement. Ikzelf heb 
deelgenomen aan de laatste maanden van dit avontuur. Hierna volgt een 
verslag.

De « wereldwijde stormloop op grond »: een groeiend fenomeen

Er wordt geschat dat de controle over 203 miljoen hectaren grond in handen 
werden genomen door grootschalige buitenlandse investeerders tussen 2000 
en 2010. De auteurs van het betreffende rapport sommen de hoofdactiviteiten 
op die maken dat privé-investeerders uit het buitenland een grote interesse 
tonen: de productie van agrobrandstoffen voor uitvoer naar het Noorden; de 
productie van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (zoals soja); de CO2-
markt; en grondspeculatie.  Al deze projecten hebben een aantal gemeen-
schappelijke kenmerken: enerzijds de ongelijke (of onbestaande) verdeling van 
de economische winsten op nationaal vlak; anderzijds de verplaatsing van de 
lokale bevolking in naam van de winst voor een handvol machtige investeer-
ders. Zonder enige deelname in de enorme winsten van deze investeringen, 
verliezen de verplaatste volkeren niet alleen hun ancestrale gronden; maar ze 
zien tevens hun leefomstandigheden drastisch verminderen en hun recht op 
adequaat voedsel in gevaar gebracht.

Het merendeel van deze grootschalige transactieprojecten heeft plaats in lan-
den met een zwak bestuur. Ondanks het engagement van bestuurders van rijke 
landen voor de strijd tegen de schending van fundamentele mensenrechten, 
moeten we vaststellen dat de Europese en internationale politiek inzake econo-
mie, handel en het veiligstellen van investeringen het fenomeen van de inbesla-
gname van gronden verhoogt. De Europese richtlijnen – omgezet in de natio-
nale wetgeving van de Lidstaten- betreffende de invoeging van biobrandstoffen 
in fossiele brandstof, of onze afhankelijkheid van vetten in het veevoer en de 
productie van plantaardige oliën, zijn motors voor de grondkoorts. 

Lancering en spreiding van het rapport

Na intensief onderzoek en informatiegaring, toont het rapport via enkele 
concrete gevallen aan dat Belgische bedrijven betrokken zijn in de grootschalige 
inbeslagname	van	gronden.	De	betrokken	personen	werden	voor	de	officiële	
publicatie van het rapport in juni 2013 op de hoogte gesteld, zodanig dat zij 
genoeg tijd hadden om te reageren. Tot op vandaag hebben enkel SOCFIN, BIO 
(in het geval Addax-Bioenergy) en AXA gereageerd. Hun antwoorden zijn te-
rug	te	vinden	op	de	website	van	FIAN	Belgium:	http://www.fian.be/infotheque/
publications/article/rapport-ruee-vers-la-terre-quelles). 

Op 10 juni 2013, publiceerden de 
Franstalige kranten La Libre en Le 
Soir een artikel over het rapport; de 
Nederlandstalige krant De Morgen 
consacreerde een dubbele pagina aan 
hetzelfde rapport. Deze zichtbaarheid 
in de pers had een positieve invloed 
op de ronde tafel betreffende de rol 
van het Parlement in de coherentie van 
de Belgische politiek die dezelfde dag 
plaatsvond in het federale Parlement. 
Het consortium van Ngo’s interpelleerde 
de parlementariërs over de incoheren-
tie van de federale politiek betreffende 
agrobrandstoffen (die rechtstreeks de 
toegang tot grond en voedselzekerheid 
in het Zuiden bedreigt) en over de po-
vere	 transparantie	 over	 de	 financiële	
steun aan de Wereldbank. 

Daags nadien, op 11 juni, werd het 
wetsvoorstel dat een verdubbeling van 
het toegelaten maximale percentage 
biobrandstof in benzine en diesel regelt 
echter goed en wel goedgekeurd (lees 
artikel pagina 11). Deze goedkeuring 
spreekt de declaraties van de parle-
mentariërs van de meerderheid ten 
gunste van een betere samenhang van 
de politiek voor het recht op voedsel 
tegen. 

FIAN Belgium en de andere Ngo’s van 
de groep blijven zich mobiliseren voor 
de verspreiding van het rapport.

Claire Even, voormalig stagiaire bij 
FIAN Belgium / Vertaling: Lies van 
Criekingen - Dank U! 
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HET WERELDNETWERK VOOR HET RECHT OP 
VOEDSEL EN VOEDING IS GELANCEERD. 

Na twee jaar overleg werd op 24 juni in Oostenrijk het Wereldnetwerk 
voor het Recht op Voedsel en Voeding officieel gelanceerd. Dit ge-
beurde in het kader van de actieweek Vienna+20, een herdenking van 
de twintigste verjaardag van de VN-vergadering over de mensenrech-
ten in 1993. Dit nieuwe netwerk betekent een belangrijke stap in de 
evolutie naar gemeenschappelijke actie van de verschillende midden-
veldorganisaties, die het openbaar belang verdedigen, en sociale or-
ganisaties. Binnen dit netwerk zullen ze hun inspanningen voor het 
recht op behoorlijk voedsel en voeding, één van de meest geschonden 
mensenrechten ter wereld, beter op mekaar kunnen afstemmen.

Het netwerk kwam er dankzij organisaties uit het middenveld, die het open-
baar belang verdedigen, en een aantal internationale sociale bewegingen, met 
name die van landbouwers, vissers, nomadische veetelers, inheemse volkeren, 
landarbeiders en andere voedselproducenten. Momenteel zijn er al twintig 
internationale sociale bewegingen en middenveldorganisaties tot het netwerk 
toegetreden. Dat wil een politieke ruimte zijn voor dialoog tussen en mobilisatie 
van de leden, met als gemeenschappelijk doel alle staten zo ver te krijgen dat 
ze hun verplichting nakomen om het recht op voedsel en voeding te garan-
deren. Het netwerk steunt de strijd van sociale bewegingen en andere groe-
peringen die zich verzetten tegen schendingen van dit recht, en die daardoor 
te maken kunnen krijgen met repressie, geweld en criminalisering. Het netwerk 
wil ook een einde maken aan de straffeloosheid van de niet-statelijke actoren 
die mensenrechten schenden, en aan de overtredingen op dit gebied die door 
staten getolereerd worden.

Bij de startvergadering waren stichtende leden uit Azië, Afrika, Europa en 
Amerika aanwezig. Zij legden uit waarom dit initiatief nodig is aan de hand van 
hun persoonlijke ervaringen in de strijd tegen schendingen van het recht op 
voedsel en voeding op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Olivier De Schutter, Speciaal VN-Rapporteur voor het Recht op Voedsel, had 
het in zijn toespraak over de rol van het middenveld bij het invoeren van meer 
aansprakelijkheid wat betreft het recht op voedsel : « Het recht op voedsel is 
geen symbool : het is een werktuig. De mensen die het meest getroffen worden 
door honger en ondervoeding, kunnen nu mee vorm geven aan het beleid dat 

Meer informatie (de twintig 
eerste leden, de oproep tot ac-
tie, het charter van het netwerk 
...) vind je hier.

h t t p : / / w w w. f a o . o r g / r i g h t t o -
food/our-work/current-projects/
rtf-global-regional-level/grtfn/en/

op hen van toepassing is. De armen 
krijgen mogelijkheden om hun regerin-
gen aansprakelijk te stellen. Dat is van 
essentieel	 belang	 voor	 een	 efficiënte	
aanpak van de voedselveiligheid. Als we 
vóór de armen willen werken, kunnen 
we enkel mét hen werken »

Vertaling: Deze nederlandse vertaling was 
mogelijk dankzij Marta Thiry. Dank U!
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RECHT VOOR DUMMIES:  
RICHTLIJNEN DIE DRIN-
GEND VERWEZENLIJKT 
MOETEN WORDEN 
Naar aanleiding van het nieuw politiek jaar, stellen wij u een voor FIAN 
uiterst belangrijk document voor. Het betreft de toegang tot de aarde en 
de natuurlijke rijkdommen, wat, zoals u weet, de essentie uitmaakt van de 
verwezenlijking van het recht op een adequate voeding en bijgevolg van de 
strijd tegen de honger. 

De « Vrijwillige richtlijnen voor een verantwoord beheer van grond, visvangst 
en bossen met betrekking tot de nationale voedselveiligheid» (hierna genaamd 
«	 de	 Richtlijnen	 »)	 werden	 officieel	 goedgekeurd	 op	 11	 mei	 2012	 door	 de	
Lidstaten van het Comité voor de Voedselveiligheid van het FAO (Voedsel –en 
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties).

Hun doel is alle actoren, in het bijzonder de Staten maar ook de pri-
vate sector (bijvoorbeeld de bedrijven), toe te staan het beheer van de 
gronden te versterken in het kader van de strijd tegen de honger en van de 
duurzame ontwikkeling. Zij stellen een geheel van principes voor op dewelke 
de Staten, de burgers en de private sector kunnen steunen teneinde het beheer 
van de gronden te verbeteren door de toegang en exploitatie van de gronden, 
de bossen en de visvangst te reguleren. 

Het betreft een belangrijk instrument om het publiek beleid van de rege-
ringen te oriënteren en hen aan te sporen maatregelen te treffen teneinde 
het recht op voeding van hun bevolking te eerbiedigen, te beschermen en te 
garanderen, maar eveneens om een omkadering te bieden aan de acties van 
niet-staatsgebonden actoren zoals de bedrijven. De Richtlijnen blijken eveneens 
een belangrijke politiek instrument te zijn voor de burgers die druk zullen kun-
nen uitoefenen op de Staten die de gedragslijnen, zoals vervat in de Richtlijnen 
en	officieel	goedgekeurd	door	de	Staten,	niet	nakomen.

In de huidige context van mondiale voedselveiligheid blijken dergelijke richtlij-
nen noodzakelijk daar het gebrek aan een veilige en adequate touchant tot de 
gronden, de visvangst en de bossen een van de voornamelijkste oorzaken van 
de honger en ondervoeding in de wereld uitmaken.

80% van de bevolking die aan honger lijdt leeft inderdaad in een rurale omge-
ving en hangt rechtstreeks af van de gronden en/of van de landbouwproductie 
om te leven. De huidige mondiale tendens van beslaglegging en concentra-
tie van de gronden leidt echter tot het voeren van concurrentie tussen kleine 
landbouwontginners en enorme industriële landbouwinstallaties tegen dewelke 
eerstgenoemden geen strijdkracht hebben. Zij leidt ook tot de onteigening van 
vele landbouwers, jagers en vissers die geen toegang meer hebben tot de 

natuurlijke rijkdommen om zich te voe-
den. Het blijkt duidelijker dan ooit tevo-
ren dat een te soepel beheer van de 
grondrechten, dat geen rekening houdt 
met de sociale en natuurlijke gevolgen 
van de transacties, desastreuze effecten 
heeft op het leven van vele plattelands-
bewoners, evenals op de biodiversiteit 
(door ontbossingen, monoculturen, 
uitdroging,…).

De verwezenlijking van de Richtlijnen 
is dus dringend. Zij zullen toelaten de 
adequate en veilige toegang tot de 
gronden van de bevolkingsgroepen 
die rechtstreeks van deze middelen 
afhangen, te garanderen, en zullen zo 
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tegen de honger in de wereld.

Er moet benadrukt worden dat de Richtlijnen even noodzakelijk lijken in Europa 
dan in de Zuidelijkere landen. De grondconcentratie en de inbeslagname van 
de gronden belangen inderdaad niet alleen de ontwikkelingslanden van het 
Zuiden aan. Zij vormen eveneens  een ernstig probleem in Europa. Volgens 
het rapport genaamd « Concentratie van grondbezit, land-grabbing en volks-
verzet in Europa1», heeft « 3% van de grondbezitters controle over de helft 
van alle landbouwgronden. Het grondbezit in Europa wordt steeds ongelijker 
verdeeld en behaalt in sommige landen gelijkaardige proporties als in Brazilië, 
Colombia en de Filippijnen, allen gekend voor hun ongelijke verdeling van de 
gronden en de grondrijkdommen ». Het laatste hoofdstuk van dit rapport on-
derzoekt het potentieel nut van de Richtlijnen in het geval van inbeslagname 
van gronden in Europese landen zoals Oostenrijk, Spanje en Italië en besluit 
dat deze « een uiterst pertinent en nuttig instrument uitmaken, een instrument 
dat in staat is de problemen te herkennen en bij te dragen tot het beheer van 
de gronden in Europa. En gelet op de rol die zij gespeeld hebben tijdens het 
proces van verwoording en onderhandeling van de Richtlijnen, hebben de EU 
en verschillende Europese landen een morele en wettelijke plicht de Richtlijnen 
te verwezenlijken, zowel op nationaal niveau als in het buitenland». 

Het hoofdstuk kan integraal herlezen worden op onze website : 

h t t p : / / w w w . f i a n . b e / i n f o t h e q u e / p u b l i c a t i o n s / a r t i c l e /
comment-les-directives-sur-la?lang=fr

Tot slot moet eraan herinnerd worden dat de Richtlijnen het eerste internationale 
instrument uitmaken dat opgesteld werd na onderhandelingen tussen Staten, 
landbouworganisaties, leden van de private sector, Ngo’s en vertegenwoordi-
gers van de burgerbevolking. Al deze betrokkenen rond de problematiek van 
het	landbouwbeheer	hebben	zo	op	officiële	wijze	deel	kunnen	uitmaken	van	de	
onderhandelingen. Deze unieke samenwerking op internationaal niveau geeft 
hen op die wijze, in de strijd voor het Recht op Voeding, een belangrijke legiti-
matie. Ondanks hun vrijwillig karakter (wat betekent dat de Staten wettelijk niet 
verplicht zijn ze toe te passen), komen zij in de lijn te staan van de naleving van 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Verklaring van de 
Verenigde Naties over de rechten van de autochtone bevolkingen en de prin-
cipes en interpretaties van de mensenrechten. Daarenboven verduidelijken ze 
de rechten van de landbouwgemeenschappen, nomadenherders en vissers op 
landen, visvangst en bossen, en maken zij deze kenbaarder.

Omwille van al deze redenen zouden de burgerverenigingen van de hele we-
reld (met inbegrip van Europa !) de Richtlijnen moeten gebruiken om de actuele 
strijd tegen de inbeslagname van de gronden te mobiliseren en te steunen, en 
het recht op de grond en de natuurlijke rijkdommen van kleine producenten te 
verdedigen. Teneinde dit te bereiken is het van uiterst belang deze Richtlijnen 
kenbaar te maken, ze te interpreteren en ze toe te passen conform de bepa-
lingen vervat in pertinente internationale instrumenten met betrekking tot de 
mensenrechten. Zo zullen de Richtlijnen een aanzienlijk belang verwerven te-
neinde de actuele toestand te veranderen en de schendingen van het recht op 
voedsel te bestrijden in de gevallen van vernietiging van de bestaande toegang 
op gronden , visvangst en bossen2.

Manon Vanbrabant, FIAN Belgium

Vertaling: Deze nederlandse vertaling was 
mogelijk dankzij Marie Fallon-Kund. Dank 
U!

(1) http://www.eurovia.org/IMG/pdf/
Land_in_Europe-2.pdf

(2) FIAN International, Right to 
Food Journal, vol. 7, n°1, 2012, Sofia 
Monsalve & Philip Seufert, “A new 
Tool for the Fight against Resource 
Grabbing?”.
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INTERVIEW: VALERIE OP 
DE BEECK (FUGEA) DE NIEUWE 
HERVORMING VAN HET GLB EN DE 
IMPACT DAARVAN OP DE BESCHIK-
BAARHEID VAN GROND IN BELGIË 
Goedemorgen, zou je je kunnen voorstellen aan de lezers van FIAN Echo ? 

Ik werk bij FUGEA, de ‘Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agricul-
teurs’, een vakvereniging voor landbouwers in Wallonië. Ik volg daar een aan-
tal dossiers op : de hervorming van het GLB, milieu-dossiers, zaaigoed, en de 
hygiënische veiligheid van voedingsstoffen. Onze federatie wil een andere kijk 
bieden op de evolutie van de landbouwsector : veel landbouwers aan het werk 
houden in Wallonië, vooral multifunctionele familie-bedrijven ; de voedeselpro-
ductie voor de bevolking verzekeren en daarbij algemene diensten verstrekken 
(landschap, milieubescherming, biodiversiteit ...) ; werkgelegenheid scheppen ; 
en de landelijke gebieden nieuw leven inblazen. 

Mijn beroep is mijn passie, want er komt vanalles bij kijken wat van groot belang 
is voor de maatschappij. Het in stand houden van onze Waalse landbouw en 
het familiale karakter daarvan, met bedrijven op mensenmaat : daarmee kun-
nen we zorgen voor kwalitatief en kwantitatief voldoende voeding voor iede-
reen, en tegelijk het milieu en de natuurlijke hulpbronnen vrijwaren.

Hoe heb je FIAN Belgium leren kennen ?

FIAN is een organisatie die opkomt voor de mensenrechten, meer bepaald 
het recht op voeding. Onze vakbond vertegewoordigt de landelijke en fami-
liale landbouw, een vorm van landbouw met als eerste doel mensen te eten 
geven, wat iets helemaal anders is dan voedselspeculatie. Het spreekt dus van-
zelf dat er banden ontstonden en dat we samenwerken voor strategische dos-
siers die te maken hebben met voedselkwesties, zoals de hervorming van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de beschikbaarheid van grond.

FUGEA en FIAN Belgium werken al lang samen, net zoals FIAN International 
en La Via Campesina. Aan welke samenwerkingsdomeinen denk je dan in het 
bijzonder ?

Bepaalde aspecten van de hervorming van het GLB zijn gemeenschappe-
lijke stokpaardjes. We willen allebei dat Europa gaat voor een lokale, sociaal 
rechtvaardige en groene landbouw, aan de hand van bepaalde kansen die in de 
herziening voorzien zijn en die uitgewerkt staan in onze gemeenschappelijke 
brief	aan	de	minister	 van	 landbouw	 (een	definitie	voor	 ‘actieve	 landbouwer’,	
steun voor kleinschalige initiatieven, steun bij het opstarten van jongeren, be-
grenzing en verlaging van directe betalingen ...). We willen ook dat de impact 
van ons beleid op de mensenrechten in andere landen geanalyseerd wordt, om 

solidair te blijven met ontwikkelings-
landen. Doordat we in dit belangrijk 
dossier als vertegenwoordigers van 
de landbouwsector enerzijds en het 
maatschappelijk middenveld anderzijds 
een gemeenschappelijk standpunt inne-
men, kunnen we alle mogelijk gewicht 
in de schaal werpen om de voedselvei-
ligheid voor de bevolking hier en elders 
te vrijwaren, en dat met een landbouw-
model dat afwijkt van het industriële : 
een lokaler en diverser model, veel 
duurzamer, met oog voor economische 
en natuurlijke problemen, met name de 
klimaatswijziging.

De beschikbaarheid van grond voor 
landbouwers is ook voor onze vak-
bond van het hoogste belang. Net als 
FIAN Belgium zijn we betrokken bij het 
project « Land in zicht », dat grond ter 
beschikking wil stellen aan al gevestigde 
of startende landbouwers met plannen 
in de lijn van het soort landbouw waar 
wij voor staan. Andere burgers kopen 
aandelen in de coöperatieve die voor 
het project wordt opgericht, en zijn zo 
betrokken bij het beheer van de grond 
en de voedselproductie. Zo ontstaat er 
een band tussen de landbouw en de 
rest van de maatschappij.
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Onlangs hebben jullie een gemeenschappelijk standpunt gepubliceerd over 
de hervorming van het GLB, de hervorming die op 26 juni zo ongeveer. Wat 
vindt FUGEA van die hervorming?

In het kort : « FUGEA wacht op de volgende, échte hervorming voor de lan-
delijke en familiale landbouw» ! De huidige hervorming van het GLB is een ee-
rste stap in de goede richting, maar het beleid zou veel meer moeten inzetten 
op duurzame landbouw in Europa. We moeten naar een landbouwmodel en 
een subsidiesysteem die uitgaan van tewerkstelling, de actieve landbouwer en 
duurzame landbouw, niet gebaseerd op het aantal hectares, zoals opnieuw in 
deze hervorming gebeurt. De hervorming is er echt één à la carte, en veel 
optionele maatregelen moeten op het regionale niveau ingevuld worden.
De neoliberale logica blijft helaas sterk aanwezig. Landbouwproducten worden 
nog steeds op een gedereguleerde markt verkocht aan een prijs onder de 
productiewaarde, en blijven zo overgeleverd aan schommelingen en specu-
latie. In die context komt ons ‘landbouwbeleid’ erop neer dat er subsidies toe-
gekend worden om de productie in stand te houden waarbij de toekenning 
gebeurt op basis van een lage prijs. Doordat b.v. elke regelgeving wegvalt in 
de zuivelindustrie, zullen er helaas nog heel wat zuivelbedrijven verdwijnen.
Na 21 maanden onderhandelen is het een eerste stap in de richt-
ing van een ander GLB. FUGEA wacht op de volgende hervorming voor 
een echte verandering van het overheersende landbouwmodel in Eu-
ropa, naar een landelijke en familiale landbouw die een aanpak ontwik-
kelt met oog voor zowel de voedselveiligheid als respect voor het milieu.

Toekomstige impact op de beschikbaarheid van grond in België ?

Omdat het nieuwe GLB nog steeds uitgaat van een systeem van steun per 
hectare, werkt het ook nog steeds de grondspeculatie in België in de hand. 
Daarom heeft het dus een negatieve impact op de beschikbaarheid van grond 
voor kleine en jonge landbouwers. Samen met andere factoren moedigt deze 
werkwijze van het GLB een wedloop om hecatres aan, en een schaalvergrot-
ing van de landbouwbedrijven in Wallonië en Europa. Enkel een maatregel 
die de rechten op de eerste 30 hectaren verhoogt, en dus voordeliger is 
voor kleine en middelgrote bedrijven, zou die impact lichtjes kunnen in-
perken. Dat is één van de interessantste maatregelen in deze hervorming.

Hoe kan FUGEA de Richtlijnen over landbeheer gebruiken voor een ee-
rlijkere beschikbaarheid van grond voor onze Belgsiche landbouwers ?

In de huidige context van landconcentratie en schaalvergroting zijn er twee 
juridisch interessante verdragen van de VN (FAO): het Internationaal Verdrag 
over verantwoord beheer van het grondstelsel en het recht op beschikbare 
grond, afgesloten in mei 2012 in Rome door het Committee on World Food 
Security (CFS), en de Vrijwillige Richtlijnen die daaruit voortvloeien. Maar 
die zijn niet afdwingbaar. Ze vormen enkel een kader aan de hand waarvan 
staten desgewenst hun eigen beleid en wetgeving vorm kunnen geven.
De Waalse minister van landbouw Carlo Di Antonio heeft in zijn nieuwe Code voor 
de landbouw, een herwerking in één tekst van de huidige wetgeving die eind dit 
jaar aangepast zou moeten worden, ook een luik gewijd aan grondbeleid. Dat luik 
voorziet met name in het oprichten van een grondobservatorium en een grond-
bank. Die moeten het mogelijk maken de openbare gronden beter te beheren 
en in Wallonië de beschikbaarheid van grond voor landbouwers, vooral dan jon-
geren, makkelijker te maken. Hier worden dus principes uit die vrijwillige richtlijnen 
verwerkt in de wetgeving van een staat, in dit geval dan in de Waalse wetgeving.

De Algemene Directeur van de FAO, 
José Graziano da Silva, heeft al aange-
kondigd dat zijn organisatie bereid is 
om steun en hulp te bieden aan landen
die de richtlijnen voor hun grondgebied 
willen aanpassen en implementeren. 
Met de nieuwe Code zou Wallonië 
projecten kunnen voorleggen voor
de concrete toepassig van die wereld-
wijde richtlijnen op het grondstelsel.

In het kader van het Internationaal Jaar 
van de Familiale Landbouw in 2014 or-
ganiseert de Europese Commissie op 
29 november in Brussel de conferentie 
« Familiale landbouw : naar een duur-
zamere en veerkrachtigere landbouw 
in Europa en in de wereld ». Daar kan 
de balans opgemaakt worden van de 
zeer belangrijke rol van deze vorm van 
landbouw, de hinderpalen waarmee die 
geconfronteerd wordt, en hoe die onder-
steund kan worden. La Via Campesina 
(ECVC) werkt hieraan mee, en het zal 
een goed moment zijn om een duidelijk 
beeld te schetsen van heel de grond-
problematiek, die vooral een probl-
eem vormt voor de familiale landbouw.

Interview door Florence Kroff

Neem deel aan de publieksbevrag-
ing over « de rol van de familiale land-
bouw : voornaamste uitdagingen en 
prioriteiten voor de toekomst » op 
de website van de Europese Com-
missie, nog tot 11 oktober 2013 :
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / a g r i -
c u l t u r e / c o n s u l t a t i o n s / f a m -
i l y - f a r m i n g / 2 0 1 3 _ e n . h t m

Vertaling: Deze nederlandse vertaling was 
mogelijk dankzij Marta Thiry. Dank U!
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HET RECEPT VAN DE 
MAAND:  FLAPJES MET SPI-
NAZI EN MOZARELLA

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

Deze kleine vegetarische flapjes zijn perfect als aperitiefhapje, voorge-
recht, of met b.v. een salade erbij zelfs als hoofdgerecht. Supermakkelijk 
klaar te maken ! Op naar de keuken !

Bereiding

De vulling :

•	 Water in een pot aan de kook brengen en er de spinazie drie minuten in 
laten blancheren ;

•	 De spinazie eruit halen en met koud water spoelen ;
•	 Vijf minuten laten uitlekken ;
•	 Het	teentje	knoflook	pellen	;
•	 De	spinazie,	knoflook,	dragon	en	peterselie	mixen	of	grof	snijden	;
•	 De uitgelekte mozarella eraan toevoegen ;
•	 Opnieuw mixen om een homogeen mengsel te krijgen ;
•	 Peper en zout toevoegen.

De flapjes :

•	 Uit het bladerdeeg cirkeltjes van 5 à 6 cm diameter snijden ;
•	 Op	de	ene	helft	van	elk	cirkeltje	een	koffielepel	vulling	leggen	;
•	 De	tweede	helft	erover	vouwen	en	het	flapje	sluiten	door	goed	op	de	ran-

den te knijpen ;
•	 Ieder	flapje	met	een	mes	doorprikken	zodat	ze	kunnen	uitdampen	;
•	 De	flapjes	met	eigeel	bestrijken,	zodat	ze	mooi	bruin	worden	;
•	 De	flapjes	op	een	ovenplaat	met	een	laagje	olie	of	bakpapier	leggen	;
•	 Tien minuten laten bakken in een oven die op 220° graden voorverwarmd 

is.

Laten afkoelen vooraleer te serveren, en af en toe omdraaien zodat het vocht 
in	de	vulling	het	flapje	niet	slap	maakt.

Smakelijk !

Ingrediënten

Voor	12	flapjes	:

•	 Een stuk bladerdeeg met 
echte boter van zo’n 30 
op 30 cm

•	 200 gr spinazi
•	 175 gr mozarella 
•	 1	teentje	knoflook
•	 1 takje dragon estragon
•	 3 takjes geplette peterse-

lie (‘plat’?)
•	 1 eigeel
•	 peper en zout
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AGENDA

 > 7. & 8. SEPTEMBER: FIAN-INFOSTAND OP SOLIDARIFÊTE IN NAMUR.

 > 21. SEPTEMBER:  DAG « SEMER LE FUTUR » IN HERVE MET DE LOKAAL GROEP VAN   
 WELKENRAEDT. HTTP://WWW.THE-MEAL.NET

 > 20. & 21. SEPTEMBER: INFOSTAND LOKAAL GROEP LUIK OP « TEMPO COLOR » IN LUIK.

 > 21. SEPTEMBER, 10 UUR: KICK-OFF CAMPAGNE IK KOOK VAN WOEDE, MEER INFOS OP HTTP://  
 WWW.11.BE/COMPONENT/ONE/EVENT/DETAIL/17497

 > 22. SEPTEMBER: INFOSTAND LOKAAL GROEP LUIK OP « BIO EN LIÈGE » IN LUIK.

 > 26. SEPTEMBER, 15 UUR: FIAN LOKAAL GROUP WELKENRAEDT VERGADERING BIJ GUY EN   
 MADELEINE IN GEMMENICH.

 > 6. OKTOBER, 11 UUR:  ANIMATIE «TRIVIAL CONTRE LA FAIM» IN DE FERME MAXIMILIEN IN   
 BRUSSEL.

 > 8. OKTOBER: SMALL SCALE AGRICULTURE OR AGRICULTURAL INDUSTRY:   
 WHO WILL BRING US ENOUGH FOOD? UNIVERSITY OF ANTWERP -   
 CITY CAMPUS, RODESTRAAT 14, R.002, ANTWERPEN, MEER INFO OP   
 WWW.UANTWERPEN.BE/DEBATING DEVELOPMENT.

 > 16. OKTOBER:  WERELDVOEDSELDAG / ANIMATIE «TRIVIAL CONTRE LA FAIM» IN   
	 NAMUR	(MEER	INFOS	BIJ	FIAN@FIAN.BE)

 > 22. OKTOBER:  INSERTION INTO GLOBAL FOOD VALUE CHAINS: BOON OR BANE   
 FOR DEVELOPING COUNTRIES? UNIVERSITY OF ANTWERP -   
 CITY CAMPUS, RODESTRAAT 14, R.002, ANTWERPEN, MEER INFO OP   
 WWW.UANTWERPEN.BE/DEBATING DEVELOPMENT.

 > 5. NOVEMBER: THE FINANCIALISATION OF FOOD: OPPORTUNITIES AND RISKS.   
 UNIVERSITY OF ANTWERP - CITY CAMPUS, RODESTRAAT 14, R.002,   
 ANTWERPEN, MEER INFO OP   
 WWW.UANTWERPEN.BE/DEBATING DEVELOPMENT.

 > 16. NOVEMBER, 14 UUR:  JEUGD ANIMATIE ROND DE RECHT OP VOEDSEL IN WORRIKEN MET   
 DE LOKALE GROEPEN VAN EUPEN EN SANKT VITH. 
 


