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FIAN
Echo
ZICH VOEDEN IS
EEN RECHT!

«Het eerste van alle mensenrechten is het om genoeg te kunnen eten om zich te verzadigen»

WWW.FIAN.BE | WWW.FIAN.ORG

Franklin Delano Roosevelt

WORD LID
VA N FIAN

EN STEUN FIAN’S ACT IE OP LANGE TERMIJN!

Als lid:
> U sluit zich aan bij de strijd tegen honger;
> U neemt deel aan de Algemene vergadering en de activiteiten van FIAN

EDITO

U ontvangt de FIAN Echo!
Bijdrage: 15 euro (per jaar)
Bankrekeningnummer: 000-1396974-77 (vermelding “bijdrage”)

Beste Fianisten,

SLUIT AAN
BIJ EEN
LOKALE
GROEP
SCHRIJF U IN
OP DE
MAILINGLIJST

DOE
EEN GIFT

EN SLUIT U AAN BIJ FIAN’S ACT IES ALS VERDEDIGER

Er is opnieuw een FIAN Echo na drie maanden van zomerse warmte (zonder hierbij over het weer te willen praten), en in
ieder geval van zomerse rust, zowel bij de middenveldorganisaties als in de politiek.

VAN HET RECHT OP VO EDING!
NEEM LOKAAL EN CONCREET DEEL AAN DE STRIJD

Nochtans zijn er sinds april heel wat zaken gebeurd bij FIAN !

TEGEN HONGER!

Geïnteresseerd? Contacteer ons op fian@fian.be

Eerst en vooral heeft de Raad van Bestuur tijdens de Algemene Vergadering van FIAN Belgium op 28 april afscheid genomen van Rebecca en Mahdiya. In naam van FIAN zou ik hen graag bedanken voor hun engagement en de tijd die ze beide
investeerden in FIAN’s Raad van Bestuur.
Tijdens dezelfde vergadering heeft de Raad van Bestuur twee nieuwe leden benoemd, Audrey en Marta. FIAN Belgium
wenst hen van harte welkom!

EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE ACT UALITEIT
EN DE ACT IES VAN FIAN

Via onze website:
www.fian.be > handelen > zich informeren

Marta werkt al meer dan 10 jaar rond de bevordering van de mensenrechten en in het bijzonder de economische, sociale
en culturele rechten. « Dankzij mijn werk bij CIFCA, een netwerk van Europese NGO’s waarvan FIAN International een actief
lid is, ben ik actief rond de bevordering van de mensenrechten in de relaties tussen EU en Centraal Amerika en Mexico.
Ik ga meer bepaald op internationale missies om te onderzoeken wat er gebeurt ter plaatse en ik ondersteun gevallen
van schending van het recht op voeding in deze regio. Doordat ik ook gewerkt heb bij het Inter-Amerikaanse Hof van de
Mensenrechten heb ik ook ervaring met de juridische bescherming van fundamentele rechten en individuele vrijheden in
Latijns Amerika”.
Audrey, sociologe en antropologe van opleiding, specialiseert zich al enkele jaren in de transitie van landbouwers naar
meer duurzame landbouwpraktijken. « Ik ben lid van FIAN sinds ongeveer 10 jaar en ik engageer mij vandaag bij de Raad
van Bestuur. Dit is voor mij een mooie opportuniteit om mijn professionele interesse samen te brengen met mij persoonlijk
engagement in de verdediging en de verwezenlijking van kwalitatieve landbouwvoedingssystemen, het respecteren van het
milieu en de mensen. Ik bedank het ganse team voor de warme ontvangst!”

EN ONDERSTEUN FIAN’S ACT IE OP LANGE TERMIJN!
ELKE GIFT VANAF 40€ IS FISCAAL AFTREKBAAR
REKENINGNUMMER: 000-1396974-77 (VERMELDING “GIFT”)

Naast de Raad van Bestuur heeft de Algemene Vergadering ook leden van FIAN bijeen gebracht die al lang actief zijn.
Hierbij kunnen we ook de informatieavond rond FIAN aanhalen die de lokale groep van Eupen organiseerde, de actie ‘biobrandstoffen’ in Brussel of de vormingsdag rond “Zich voeden is een recht!” die de lokale groepen heeft samengebracht op
een zaterdag inmei om meer te leren rond het recht op voeding en biobrandstoffen. Meer informatie vindt u in de pagina’s
die volgen… Mis onder meer niet de aangrijpende getuigenis van een Belgische studente bij FIAN Indië !
Tot slot hebben Johannes, een lid van FIAN en mezelf een oproep tot sponsering gelanceerd om FIAN te ondersteunen :
op zaterdag, 18 augustus 2012 hebben wij de marathon in Reykjawik, Ijsland gelopen, gekleed in symbolische ondersteuningsoutfit voor FIAN en het recht op voeding. We wensen dan ook alle schenkers te bedanken. Dankzij hen kan FIAN – en
eerst en vooral het recht op voeding –genieten van een schenking van 1597 euro !
Veel leesplezier,

FIAN IN
CIJFERS:

> 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
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BRASILIË: DRINGENDE
PETITIE

HOE MEEDOEN:
De petitie op
ondertekenen:
Jusqu’à présent, au Brésil, la restitution des terres autochtones aux indigènes
était - au moins sur le papier – une prérogative du chef de l’Etat: Le Président
- actuellement Dilma Rousseff - est, par conséquent, responsable de la «démarcation» de ces terres. En fait, la redistribution des terres ancestrales des
indigènes se fait très lentement. Une nouvelle proposition d’amendement
constitutionnel (PEC 215 ) prévoit une détérioration supplémentaire
de la politique de redistribution des terres au Brésil: En effet, cet amendement voudrait transférer de la Présidence de l’Etat au Congrès national le
pouvoir de délimiter les terres autochtones. Une pétition soutenue par FIAN
veut empêcher cela.

Internet

http://www.causaindigena.org/causaindigena_
frances.php

Si cette loi est promulguée, il s’agit d’un grand pas en arrière : elle risque
de retarder inutilement le processus de distribution des terres, non
seulement à cause de la longueur des débats parlementaires : les lobbyistes
de la puissante industrie du soja, de la canne à sucre et de l’élevage bovin
pourraient faire valoir leur influence plus encore que jusqu’ à présent, afin de
bloquer un partage équitable des terres. C’est à ces tentatives qu’il s’agit de
mettre un terme : FIAN vous invite donc à signer la pétition contre la loi PEC
215.
FIAN s’engage depuis des décennies pour les droits des communautés
indigènes au Brésil. Le sort des Guarani-Kaiowá fait partie des cas défendus. Les droits des Guarani-Kaiowá sont contraires aux intérêts de l’agriculture
industrielle en pleine expansion. Les Guarani-Kaiowá se voient obligés de céder
la place à la culture de la canne à sucre et du soja ainsi qu’à l’élevage du bétail
à grande échelle. Au lieu de vivre sur leurs territoires traditionnels, ils vivent
dans des réserves. C’est une violation flagrante de leur droit fondamental à la
nourriture, parce que dans ces campements, ils connaissent la malnutrition et
la faim, entraînant parfois la mort.
Pourtant encore récemment, au mois de mai, le gouvernement brésilien s’est
engagé devant le Conseil des droits humains de l’ONU à prendre des mesures
concrètes pour améliorer la situation des Guarani-Kaiowá. Dans le passé, les
Guarani-Kaiowá ont maintes fois fait l’expérience que de telles promesses n’ont
pas été tenues. Le projet de loi PEC 215 renforce cette impression.
> 6
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OP HET TERREIN...
EEN GESMAAKTE VORMINGSDAG
Op 26 mei organiseerde FIAN een vormingsdag rond het thema « voedsel
is een recht ».

ACTIE: « AGROBRANDSTOFFEN, MAG HET EEN GLAASJE MINDER
ZIJN? »

Tijdens de voormiddag bespraken we drie modules van het pedagogische handboek « Approche des droits de l’Homme et DESC, droit à l’alimentation et accès à la terre, et justiciabilité ». Met andere woorden, een handboek
over mensenrechten en economische, sociale en culturele rechten,
recht op voedsel en toegang tot grond, en hoe je die rechten voor
de rechtbank kan verdedigen. Een theoretische aanpak die precies beant
woordde aan de verwachtingen van de 14 deelnemers, leden van lokale groepen en studenten. De tijd ging snel voorbij en door de vele vragen, antwoorden
en reacties bleef er geen tijd over voor de praktische oefeningen. De deelnemers kregen een fiche mee waarmee ze die oefeningen thuis konden doen.
De maaltijd maakten we zelf : de workshop « vegetarische pâté » was een
perfecte aanvulling op de modules, een concreet voorbeeld van een manier
om minder vlees te eten. Te veel vlees in onze voeding betekent minder
voedselveiligheid en meer milieubelasting. Na de maaltijd bestudeerden we
een aantal concrete gevallen, zoals de Essakane in Burkina, de Mubende in
Oeganda en de Guarani in Brazilië. Deze illustreerden wat een schending van
het recht op voedsel echt betekent. Tot slot luisterden we naar een voordracht
van Stéphane Desgain van het CNCD (Centre National de Coopération au
Développement, tegenhanger van 11.11.11). Zijn uitleg over agrobrandstoffen – niet van humor gespeend – werd door de aanwezigen bijzonder geapprecieerd. We sloten de dag af op een positieve manier: met een uitnodiging
om deel te nemen aan een actie rond agrobrandstoffen, waarover meer in dit
nummer.
> 8

In samenwerking met andere organisaties zette FIAN een ongewone
sensibiliseringsactie op touw in drie Brussels tankstations. De actie
ging door op 18 juni, tijdens de Europese week van de duurzame energie. Met de actie willen we het debat rond agrobrandstoffen weer op de politieke agenda zetten. Belgie en de Europese Unie blijven immers de productie en
het verbruik van agrobrandstoffen aanmoedigen. Het was eveneens de bedoeling burgers te informeren over het feit dat ze al op agrobrandstoffen
rijden zonder dat ze dat weten en, naar alle waarschijnlijkheid, zonder
dat ze de gevolgen daarvan kennen. Want agrobrandstoffen hebben inderdaad catastrofische gevolgen voor het klimaat en voedselveiligheid.
Hoe verliep de actie concreet? Brigades vermomd als «agrodouaniers»
controleerden, met de agrotester in de hand, de inhoud van de brandstoftank van de automobilisten, terwijl ze hen informeerden over de problematiek.
Iedere automobilist kreeg een brochure die 10 vooroordelen over agrobrandstoffen de nek omdraait. Tien vragen en antwoorden, met een caricatuur als illustratie. Een voorbeeld: « Helpen agrobrandstoffen in de strijd tegen
de opwarming van het klimaat? »
Na de actie ging een persconferentie door. Daarna besloten de organisatoren
gelijkaardige acties te voeren op andere plaatsen in België. Interesseert het je
om zo’n actie te voeren, neem dan meteen contact op met FIAN Belgium. We
bezorgen je het materiaal en staan graag ter beschikking om je te helpen.
De brochure staat online op onze website :
http://www.fian.be/infotheque/publications/article/
brochure-sur-les-agrocarburants
Wens je een brochure op papier, neem dan contact met ons op : fian@fian.be

9 <

- FIAN IN ACTIE -

- FIAN ACTU -

OFFICIËLLE VOORSTELLING VAN DE LOKALE FIAN
GROEP EUPEN
INFORMATIEAVOND OVER FIAN
OP 20 APRIL
Op vrijdag, 20 april hebben de FIAN-activisten van Eupen iedere persoon geïnteresseerd in een informatieavond over FIAN uitgenodigd.
Na een voorstelling van de doelstellingen en het werk van FIAN en de zaak van
de GUARANI, hebben een dertigtal genodigden de impact van de biobrandstofproductie op het recht op voeding van de kleine boeren in de wereld kunnen
begrijpen. De film « the Dark side of Green » heeft op een brutale wijze de
brandstofindustrie getoond die zijn belangen ten koste van kleine Braziliaanse
boeren plaatst.
De avond werd afgesloten met een gezellige vegetarische maaltijd voor 10
euro. Deze avond heeft de herstart van de lokale FIAN groep Eupen officieel
terug ingehuldigd. Naast een uitnodiging voor de pers, heeft de lokale groep
ook persoonlijk oude leden, vrienden en naaste geïnteresseerd uitgenodigd.

CONTACT :
Als u interesse hebt

Vlierbessensiroop
« FIAN »
cuvée 2012
is aangekomen!!!

> om lid te worden van de
lokale groep te Eupen
> of als u meer informatie
wenst,
neem dan contact op met
fian@fian.be en wij antwoorden met plezier op uw
vragen !

Bestel snel !
2 formaten

(siroop om aan te lengen +/- 1/10):
- 1 l siroop =

7€

- 0,75 l siroop =

5€

Met deze heerlijke ingrediënten:
- lokale bloesems (Waals-Brabant en Duitstalig België)
- suiker uit eerlijke handel
- biologische citroen
Alle winst gaat naar de werking van FIAN Belgium
Op jullie gezondheid!!!

Bestellingen welkom via Flo, Claire, Manu , Océane of
fian@fian.be
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FIAN
actu

DE ACTUALITEITEN VOOR
U GELEZEN:
EEN ONZEKERE TOEKOMST
VOOR DE BOEREN VAN
HONDURAS
Op 28 mei van dit jaar werd op vraag van een aantal organisaties,
waaronder FIAN, een internationale openbare hoorzitting gehouden
over de situatie van de mensenrechten bij de boerenbevolking van
Bajo Aguán in Honduras. Leden van de Interamerikaanse Commissie voor
de Mensenrechten, van de Europese Unie en van het Hoog Commissariaat voor
de Mensenrechten van de VN waren aanwezig. Van de regering van Honduras
was niemand op de uitnodiging ingegaan.
De zitting wilde de aandacht vestigen op de mensenrechtenschendingen in
de streek van Bajo Aguán, door boeren te laten getuigen en de analyses voor
te stellen van mensenrechtenorganisaties uit Honduras zelf. Sinds september
2009 werden in het gebied al 52 mensen vermoord die gelinkt waren aan
boerenorganisaties.

UIT DE HOORZITTING KWAMEN VOLGENDE PUNTEN NAAR VOOR::
>> Moordaanslagen op leden van boerenorganisaties blijven voorkomen, net als bedreigingen en mishandelingen (verwonding met kogels en zelfs marteling).
>> Door de militarisering van de streek, waar de politie massaal aanwezig is, voelt de boerenbevolking zich
niet veiliger, maar juist banger. De privé-bewakers in dienst van de grootgrondbezitters dragen bij aan
de angst en het geweld.
>> Staatsinstellingen en justitie zijn afwezig, met straffeloosheid als gevolg. Er heerst bovendien een groot
wantrouwen tegen de overheid, en de overtuiging dat die de belangen van de grondbezitters dient, niet
die van de boerenbevolking.
>> Het protest van de boeren is gecriminaliseerd, en er worden heel wat rechtszaken tegen hen aangespannen.
>> Mensen worden zonder gerechtsbevel met extreem geweld van hun land gejaagd, waarbij men zo ver
gaat huizen en oogsten te verbranden om mensen te dwingen te vertrekken.
>> De moord op een journalist die over het landconflict gesproken had, toont aan dat journalisten hier niet
veilig zijn.
>> Het geweld en de aanslagen veroorzaken psychologische trauma’s bij kinderen, vrouwen en bejaarden.
>> De staat heeft zijn beloftes niet gehouden. Op de voornaamste eis van de boeren, met name land om te
bebouwen om hun families te kunnen voeden, werd niet ingegaan.
> 12
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De zitting toonde duidelijk aan dat het landconflict in Bajo Aguán het
gewelddadigste is in Centraal-Amerika sinds vijftien jaar. Alhoewel een
landbouwhervorming in de grondwet staat, is de toegang tot landbouwgrond politiek niet verzekerd. Door de wet van 1992, die de landbouw zou moderniseren, kan het grondbezit juist sterker geconcentreerd worden. De boeren strijden terecht voor respect voor hun mensenrechten, zoals
het recht op leven en fysieke integriteit, maar ook op behoorlijke levensomstandigheden, voeding, onderdak en eerlijke rechtspraak. Die rechten worden
telkens opnieuw volkomen straffeloos geschonden. Onder die omstandigheden
spelen de organisaties uit het Hondurees maatschappelijk middenveld die de
boerenbevolking van Bajo Aguán beschermen en verdedigen een essentiële rol.
Deze organisaties hebben daarom een verklaring opgesteld met aanbevelingen
voor de Hondurese staat en de internationale gemeenschap.

>> ervoor te ijveren dat er een kader ontstaat voor hulp en samen
werking waarin het concept vervat zit van veiligheid gebaseerd
op het bevorderen van rechtvaardigheid en een absoluut respect
voor de mensenrechten;

Daarin vragen ze aan de Hondurese staat:

>> ervoor te zorgen dat de internationale agentschappen voor
de mensenrechten (Interamerikaanse Commissie voor de
Mensenrechten en speciale rapporteurs van de VN) het gebied
bezoeken om directe informatie te verzamelen.

>> onderzoek te voeren naar de misdaden en mensenrechtenschen
dingen in Bajo Aguán;
>> onmiddellijk een einde te maken aan de repressie en het geweld
tegen de boerenbeweging;
>> efficiënte maatregelen te nemen om de bevolking te beschermen;
>> geen families meer met geweld uit te laten drijven;
>> een rechtvaardige, vreedzame en duurzame oplossing te zoeken om
aan de eisen van de boerenbevolking tegemoet te komen, rekening
houdend met de politieke en wettelijke engagementen die werden
aangegaan bij het akkoord met de boerenorganisaties;
>> de werking van privé-bewakingsfirma’s te regelen;
>> maatregelen te nemen om te verkomen dat mensen die getuigd
hebben, bedreigd worden;
>> de Interamerikaanse Commissie voor de Mensenrechten in het gebied uit te nodigen.
De middenveldorganisaties vragen aan de internationale gemeenschap:
>> concrete maatregelen te nemen om de bevolking van Bajo Aguán
beter te beschermen;
>> de conflictsituatie in Bajo Aguán actief op te volgen;
>> maatregelen te nemen opdat de aan Honduras en de daar actieve privé-bedrijven toegezegde economische steun niet bijdraagt aan mensenrechtenschendingen, en als voorwaarde voor
die steun het volledig respecteren van de mensenrechten stellen
>> dat de internationale organisaties en de multilaterale banken al
hun samenwerkingsakkoorden met de Hondurese veiligheidsdiensten en privé-bedrijven opzeggen, die blijkbaar medeplichtig
zijn aan gewelddaden en mensenrechtenschendingen;

> 14

>> gezien de mensenrechtenschendingen, geen samenwerkings
akkoorden tussen de EU en Centraal-Amerika te ondertekenen;
>> de internationale hulp, vooral dan de militaire hulp van de VSA,
op te schorten, aangezien die de militarisering in de hand werkt
en de mensenrechtensituatie erdoor verslechtert;
>> de oprichting van een bureau van het Hoog-Commissariaat voor
de Mensenrechten van de VN in Honduras te steunen;

Heeft zo’n verklaring ook impact? Ja: heel waarschijnlijk zal de uitspraak van de
gerechtshoven van Trujillo en Tocoa nu in het voordeel uitvallen van de boerenbeweging MARCA in Bajo Aguán.
Die eist drie boerderijen op waaruit de bewoners verdreven werden, en
die werden ingepalmd door de ondernemers Miguel Facussé et René
Morales. De gerechtelijke macht heeft al bevestigd dat deze 1.776 hectares
illegaal verkregen werden. Op 29 juni hebben de boeren ook de boerderijen
van San Isidro, La Trinidad en El Despertar opnieuw in bezit genomen. Rechters
en politieagenten waren aanwezig om de privé-bewakers daar buiten te zetten.
Dit is het eerste landconflict dat met succes ten voordele van de boerenbevolking van Bajo Aguán is opgelost. Ze hebben wel 18 jaar moeten
wachten om hun land terug te krijgen. In die jaren hebben ze vervolging, ontvoeringen, martelingen en heel wat menselijke en materiële verliezen moeten
ondergaan.
Alhoewel ze nu gekregen hebben waar ze recht op hebben, is het niet zeker
dat het conflict ook afgelopen is. Door misbruik te maken van wettelijke voorzieningen in het Hondurees systeem die de wettelijke bescherming van de boerenbevolking ontkrachten, hebben de ondernemers beroep aangetekend om
de teruggave van het land ongedaan te maken. Volgens de Hondurese pers
zou er zelfs een uitzettingsbevel op tafel liggen, maar zou dat nog niet uitgevoerd zijn omdat meer dan duizend boeren op straat kwamen om daartegen
te protesteren.
De toekomst ziet er dus niet rooskleurig uit voor de boeren van Bajo
Aguán: ze bewerken hun grond nu in een sfeer van onveiligheid en angst voor
geweld.
FIAN en andere internationale organisaties hebben hun verontwaardiging geuit,
en hebben de Hondurese overheid opgedragen de onafhankelijkheid en de
onpartijdigheid van het gerecht te vrijwaren door hen te herinneren aan de
verplichtingen die staten hebben onder het internationaal recht. FIAN blijft
opvolgen hoe de situatie in Bajo Aguán verder evolueert.

DE LAATSTE INCIDENTEN
In juli hebben vier verdere moordaanslagen plaatsgevonden: Het
lichaam van Gregorio Chavez Aranda
werd na zijn ontvoering op 2 juli 2012
teruggevonden op de boerderij van
Miguel Facussé. Jacobo Erazo Lopez,
lid van MUCA, werd op 7 juli doodgeschoten. Op 8 juli werd José Luis
Dubón Diaz, eveneens lid van MUCA,
vermoord en op 27 juli Irrael Garcia
Pérez van MARCA. Daarnaast werden
op 28 juli vijf boeren van de coöperatieve San Isidro zwaar gewond door
kogelschoten...
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EEN STAATSGREEP IN
PARAGUAY GELIEERD AAN
DE LANDPROBLEMATIEK.
22 juni j.l. te Paraguay, is president Fernando Lugo, verkozen in 2008,
afgezet door de senaat. Dit politieke proces heeft de aanwezige grondwettelijke procedures niet gerespecteerd. Ten gevolge hiervan heeft
Fernando Lugo zich niet op de juiste wijze kunnen verdedigen. Het
oordeel werd hem minder dan 24 uur vooraf aangekondigd, wat het recht op
verdediging van de beklaagde heeft ingeperkt. Fernando Lugo had agrarische
hervormingen en de herverdeling van land beloofd en daarin veel weerstand
ontmoet.
Drie van de vijf hoofdpunten van aanklacht, gehouden tegen Fernando Lugo
door het Paraguayaans Congres, hangen samen met landkwesties. Één van
deze hoofdpunten van aanklacht heeft betrekking op een conflict over 1470
hectare behorende tot een tegenstander van Lugo. Deze grond werd bezet
door boerenfamilies die de nationale politie 15 juni wilde verdrijven. Tijdens
deze poging tot verdrijving, waarvan de omstandigheden onduidelijk blijven,
zijn 6 politieagenten en 11 boeren gedood.
Volgens FIAN wijst alles erop dat één van de hoofdoorzaken van de
staatsgreep verband houdt met het vasthouden aan de sterke concentratie van land, terwijl duizenden boerenfamilies en inboorlingen strijden voor
toegang tot de grond - hun enige middel om hun eigen voedsel te produceren
en hun recht op een adequate voeding te realiseren.
Zij die betrokken zijn bij de verdediging van de rechten van de inboorlingen en
de boeren in Paraguay hebben de gemeenschap van de grote ondernemers,
de grote eigenaren, producenten van soja (waarvan Paraguay de 4e exporteur
is) en de exporteurs (waaronder de maatschappij Monsanto) ervan beschuldigd de aanstichters van de staatsgreep te zijn. De mensenrechtenverdedigers
hebben bevestigd dat de ondernemers later vergezeld zijn door industriële
verenigingen en handelaren die publiekelijk een proces tegen Lugo hebben
geëist, alsmede zijn ontslag, onder het voorwendsel dat hij het privébezit niet
zou respecteren.
Op basis van alle ontvangen informatie, veroordeelt FIAN internationaal deze
politieke veroordeling, gekwalificeerd als parlementaire staatsgreep door het
maatschappelijke middenveld. FIAN beschouwt de nieuwe regering van Federico
Franco, die gekozen is op willekeurige wijze, als onrechtmatig. Daarnaast bewijzen de benoemingen van de nieuwe regering duidelijk zijn banden met de
industrie. Zo heeft F. Franco een aandeelhouder van een bedrijf van landbouwchemicaliën benoemd tot hoofd van de Rijksdienst van kwaliteit en gezondheid
van planten en zaden. En deze dienst heeft erg snel transgene katoenzaden
toegestaan, daarmee de geldende milieunormen in het land negerend.
FIAN steunt hen die respect eisen voor de mensenrechten en internationale bezigheden die zijn geschonden door hen die op dit moment de macht hebben.
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Internationale organisaties, waaronder
de Organisatie van de Amerikaanse
Staten, UNASUR (De Unie van ZuidAmerikaanse Naties) en de Mercosur
(Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt)
hebben de staatsgreep veroordeeld.
Het Europees Parlement heeft
een delegatie van 8 parlementariërs van verschillende groepen ter
plaatse gestuurd om de situatie te
analyseren. Tijdens de persconferentie die gegeven werd aan het einde
van hun missie, hebben de Europese
afgevaardigden verklaard dat, gegeven de onderbreking van het mandaat
van president Lugo, ze hun steun aan
het Paraguayaanse volk hernieuwden
en alle partijen opriepen te komen
tot sociale vrede, met respect voor
mensenrechten en transparantie. Het is
pas in september, na de vakanties van
de afgevaardigden, dat het Europese
Parlement een officieel standpunt zal
innemen.

CONCENTRATIE
LANDBOUWGROND IN PARAGUAY
Paraguay is het land dat de grootste
concentratie landbouwgrond op
aarde heeft : 2,5% van de eigenaren
bezitten 85% van de landbouwgrond.
Deze situatie blijkt schandalig als men
zich realiseert dat slechts 600 personen
12 600 000 hectare bezitten.
Vertaling bij non-profit organisations.
Mondo Agit and the translator Lieneke
Rietdijk. Dank U!

WELLUIDENDE ECHOS:
IN DE WERELD…
ZOMERUNIVERSITEIT « RECHT OP VOEDSEL », BERLIJN, 4-8 JUNI 2012
Een verslag van Claire Guffens, secretariaat FIAN Belgium
Berlijn, station Spandau, zondag 3 juni, 22.40 uur. Ik heb net zo’n 5 uur
trein achter de rug, samen met twee jonge Chinezen op reis door Europa, die
me tussen twee foto’s door (inderdaad, ja, ze nemen foto’s van zichzelf met
iedere persoon die ze tijdens hun reis ontmoeten) vertellen dat Chinezen en
mensenrechten niet zo goed samengaan. Nu sta ik in Berlijn Spandau. Ik neem
een metro vol Berliners die snel naar huis willen. Reis nog dertig minuten verder
tot het station « Fehrbelliner Platz », midden in West-Berlijn. Tien minuten te
voet in het donker, mijn valies in mijn rechterhand en een uitgeprinte Google
Map in mijn linkerhand. Eindelijk ben ik er. Anton, coordinator van de campagne « Hungry for Justice » van FIAN International et de voornaamste organisator, komt me tegemoet en stelt me voor aan een paar andere deelnemers
van de zomeruniversiteit die nog op zijn.
West-Berlijn, maandag 4 juni, 8.30 uur. Mijn eerste nacht heb ik doorgebracht in een kamer die ik deel met Leea uit Zweden (werkt sedert twee
dagen voor FIAN Zweden), Sophie (werkt voor FIAN Oostenrijk) en Angelina uit
Oostenrijk (werkt aan een doctoraat). Een uitermate Duits ontbijt staat op ons
te wachten : muesli, donkerbruin brood, kaas, thee en nog meer heerlijkheden
waarmee de dag eerder goed begint. Rondom mij zie ik jonge en minder jonge
mensen, allen vastbesloten om meer te leren over het recht op voeding. Ze
komen uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland, Bangladesh,
Kenia, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Japan, Italië, Nepal en... België.
Naast mij aan de ontbijttafel zit Christophe Golay, lid van FIAN Zwitserland
en raadgever van de voormalige Speciaal Rapporteur voor het recht op
voedsel – Jean Ziegler.
Op het programma deze maandagmorgen : een voordracht van Christophe
Golay over het recht op voedsel, gezien in de context van de internationale
mensenrechten. Daarna luisteren we naar onze zeer gewaardeerde Priscilla
Claeys, lid van de Raad van Bestuur van FIAN Belgium en speciaal
raadgeefster van Olivier De Schutter, de huidige Speciaal Rapporteur
voor het recht op voedsel. Zij legt ons uit wat dat mandaat precies inhoudt.
In de namiddag komt eerst een voordracht van Ana-Maria Suarez Franco,
die FIAN vertegenwoordigt bij de Verenigde Naties in Genève. Zij vertelt over
haar job en over de werking van de VN. Daarna gaan de deelnemers in kleine
groepen zitten om wat ze in de voormiddag leerden in de praktijk te brengen.
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WELLUIDENDE ECHOS:
BIJ FIAN…
Tot besluit van een dag vol informatie geven Tilak Adhikari en Dabal Bam een
voordracht over Dhangadi, een project rond recht op voedsel dat loopt in hun
land, Bangladesh.

VERSLAG VAN EEN STAGE BIJ FIAN INDIA.

West-Berlijn, dinsdag 5 juni, 9.15 uur. Deze morgen verwelkomen we
Barbara Ekwall, coordinatrice van de unit « recht op voedsel » van de FAO,
de organisatie voor voedsel en landbouw van de VN. Een tweede spreekster
is Astrid Jakobs de Padua, van het Duitse Federale ministerie van landbouw,
voedsel en bescherming van de consument. Beiden praten over hun werk in
hun instelling. Hun interventies brengen een levendig debat op gang. Tijdens
de namiddag legt Ana-Maria ons uit hoe het Internationaal Verdrag voor economische, sociale en culturele rechten toegepast wordt voor de rechtbank en
hoe belangrijk het is dat het bijbehorende protocool geratificeerd wordt en in
werking treedt.

In het kader van mijn laatste jaar Internationale Samenwerking aan de
Haute École de la Province in Namur, heb ik de mogelijkheid gehad
om een stage van drie maanden te lopen in het buitenland. Ik ben altijd
geïnteresseerd geweest in zowel ontwikkelingsvraagstukken samenhangend
met landbouw, als in India. Ik heb dus gesolliciteerd bij het kantoor van FIAN in
West-Bengalen, een staat in India die gesitueerd is in het Noordoosten van het
subcontinent. FIAN is voor mij een organisatie die erg mooie ambities heeft.
Door zijn acties te richten op de hefbomen van de sociale en politieke verandering, opereert FIAN bij de wortels van de problemen. Ik stond dus te popelen
om te ontdekken hoe FIAN zijn strategieën voor het pleidooi ontwikkelt.

Berlijn « Mitte », midden in het centrum, woensdag 6 juni, 10 uur.
Mijn collega’s gaan het Duitse Instituut voor de Mensenrechten bezoeken. Daar
ontmoeten ze Michael Windfuhr, voorzitter van het Instituut en oud-Secretaris-Generaal van FIAN International. Ze trekken dan verder naar de Bundestag
en nemen deel aan een interactief bezoek aan Berlijn, georganiseerd door
LobbyControl. Ikzelf ga naar een seminarie over de toepassing in Europa en
Duitsland van de « Vrijwillige Richtlijnen voor een verantwoord beheer van
gronden, visgronden en bossen» (VR). De organisatoren van het seminarie
(verschillende Duitse organisaties zoals FIAN Duitsland, Brot für die Welt en
Misereor) hebben aan FIAN Belgium een studie gevraagd van deze VR en hun
toepassing in Europa. Dat is de reden waarom ik uitgenodigd werd om die studie voor te stellen tijdens het seminarie. Een uitnodiging die me goed uitkwam,
want ik was toch al in Berlijn voor de zomeruniversiteit.

India, met zijn 1,2 miljard inwoners, zijn cultuur zo oneindig gevarieerd, maakte
indruk op me en maakt nog steeds veel indruk op me! Te weten dat ik met
mijn voeten dit land zou gaan betreden vervulde me met zowel ongeduld als
vrees. Dat wat ik had gehoord over India varieerde van fascinatie tot bitterheid.
Bovendien is het zo dat de Indiase samenleving heel macho is. Hoe om te gaan
met dergelijke cultuurverschillen? Naast een beter begrip van dit land door
boeken te lezen, begreep ik dat je het zelf moet ontdekken en wachten
tot de magie haar werk doet. Met een klasgenoot, Fanny, ben ik dus afgelopen januari naar Calcutta gevlogen, de hoofdstad van West-Bengalen.

Oost-Berlijn, donderdag 7 juni, 11 uur. Vandaag hebben we de eer Flavio
Valente bij ons te hebben. Flavio is Secretaris-Generaal van FIAN International.
In deze hele week vol verrijkende informatie is het zijn voordracht over recht op
voedsel die ons het diepst raakt en het sterkst sensibiliseert. Verder bekijken we
vandaag tijdens workshops hoe FIAN in concrete gevallen te werk gaat en leren
vooral veel uit de intense en verrijkende discussies tussen deelnemers. s’Avonds
komt Angelika Schaffrath Rosario van de lokale groep in Berlijn. Zij houden zich
bezig met de Guarani in Brazilië. Na de projectie van de film « The dark side of
Green » debatteren we over deze zaak.
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Oost-Berlijn, vrijdag 8 juni, 9 uur.
We besteden deze laatste dag van de
week aan de - grotendeels positieve –
evaluatie van de universiteit : veel theoretische informatie, aangebracht door
diverse experten, veel praktijkoefeningen, ruim tijd voor debat en uitwisseling
van ideeën, ontspannende activiteiten
zoals de « Warm up » yoga, gegeven
door Marina van het Internationaal
Secretariaat, bezoek aan Berlijn,
prachtig logies, uitstekende, 100 % biologische maaltijden en nog meer positiefs. Dit Europese seminarie over recht
op voeding heeft de geïnteresseerden
aangemoedigd om zich concreet en
op lange termijn te engageren in de
strijd voor de rechten van de mens, wat
precies de bedoeling was. Kortom, de
zomeruniversiteit was een succes en ik
ben bijzonder gelukkig dat ik erbij was.
Met dank aan Anton voor de uitstekende organisatie !

Calcutta, een stad met een behoorlijk slechte reputatie. Voor ons vertrek zijn
er velen geweest die hebben getuigd van de armoede, zelfs ellende, die deze
voormalige hoofdstad van British Raj (het Britse rijk) plaagt. Toch is dat wat wij
hebben gevoeld tijdens ons verblijf geen medelijden of verdriet geweest. Zeker,
er was een grote hoeveelheid mensen, zelfs hele families, die op de grond zelf
sliepen of op een houten plank, om hun kraampje te beschermen. Maar het
is niet zo zeer de armoede op zich als het feit zich er bewust van te
worden. De misère openbaart zich in het zicht van iedereen. Ze is daar eenvoudigweg minder verhuld dan elders. De sociale klassen, hoewel vast omlijnd,
bewegen zich naast elkaar in dezelfde buurt. Sommige beelden zijn moeilijk
te verdragen. Onderwijl, zelfs meer nog, hebben wij er de energie en de uitnodigende warmte van de inwoners van Calcutta gevoeld. Een levende stad,
opwindend zelfs. Haar gekleurde muren, onafgebroken onder vuur genomen
door de zon, en haar vrouwen gekleed in sari of kurti, de ene nog weelderiger
dan de andere! Ach, Calcutta! De claxons, de menigte en de bruisende markt
maken duizelig de eerste dagen. Maar het is deze georganiseerde puinhoop en
dit lawaai die het ritme geven aan het kloppen van het hart.
Na onze stempels te hebben genomen, kwamen we eindelijk aan bij de kantoren van FIAN West Bengalen, helemaal klaar om te beginnen met werken. Maar
hoe groot was onze teleurstelling!

De stage bij FIAN West Bengalen
liep verkeerd af. Een week na onze
aankomst, terwijl we praktisch geen
begeleiding kregen, verkondigde men
ons dat FIAN WB feitelijk geen budget
meer had en dat onze stagebegeleider naar elders was vertrokken voor
een andere klus. Daarom zouden we
stagiaires worden bij de organisatie
IMSE (Institute for Motivation and SelfEmployment, Instituut voor Motivatie en
Zelfwerkzaamheid). Er werd ons geen
enkele nuttige taak bij de ONG toevertrouwd. We hebben alleen documenten
over de zaak van TATA in Singur(1) gelezen. Zeker, een erg interessante zaak
en weerzinwekkend ook, maar een zaak
die in de wacht stond. Daarom was onze
bijdrage zinloos. De ondoorzichtigheid
van deze ONG, de alomtegenwoordige
hiërarchie, het vrijwel ontbreken van een
welkome ontvangst en ondersteuning,
dreef ons er toe FIAN Internationaal,
alsmede FIAN België, te informeren om
hun deelachtig te maken van de situatie
en van onze wens om FIAN WB te verlaten. Er zouden per slot van rekening
elders nog andere mogelijkheden moeten zijn. FIAN is goed verankerd in
India dankzij zijn 7 vestigingen (chapters), zowel verdeeld over het noorden
als over het zuiden van het land, en zijn
nationale coördinatiebureau.
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En, wat een opluchting, FIAN België heeft gehoor gegeven aan ons verzoek. FIAN Internationaal heeft ook niet stil gezeten. Dankzij hun hulp konden
wij, de week volgend op hun overeenkomst, geplaatst worden in het nationale
coördinatiebureau van FIAN INDIA in Delhi, de hoofdstad…

INTERVIEW MET OUD-STAGIAIRE BIJ FIAN
BELGIUM: OCÉANE PEISEY

Delhi verschilt significant van Calcutta. In Delhi, is er een meer uitgesproken
kloof tussen arm en rijk dan in Calcutta. De stad is ook meer « westers ». Delhi
is vol met toeristische attracties die haar, cultureel gesproken, heel rijk maken.
Desondanks, ik kon persoonlijk Delhi minder waarderen, was Delhi minder veilig
en minder gastvrij dan Calcutta. Maar we hebben toch erg mooie momenten
beleefd en mooie ontmoetingen gehad in deze stedelijke jungle.

1) Waarom heb je ervoor gekozen je stage bij FIAN België te lopen?

Mooie ontmoetingen, die hebben we gehad op het kantoor van FIAN.
Te beginnen met Suman, vrijwilliger en directrice. Deze kleine dame
heeft energie te over. En ze weet hoe respect af te dwingen, zelfs bij de mannen.
Onder de andere leden was er Vineeta. Een jonge vrouw waarvan de kennis als
bodemloze put was en die zwanger was van haar eerste baby.
Wat onze taak betreft als stagiaires, moesten wij onderzoek doen om elk van
ons een rapport te schrijven. Fanny heeft gewerkt aan het voorstel voor de
voedselzekerheid in India, het vergelijkend met die van Brazilië en Zuid-Afrika.
Terwijl ik de gevolgen van de Akkoorden van de Vrije-Markt tussen
India en de Europese Unie voor het recht op voedsel voor de Indiërs
heb geanalyseerd. Daarnaast hebben wij de enorme kans gehad 9 dagen naar
een dorpje, bevolkt door personen van de laagste kaste, te gaan. Het doel van
deze reis was jonge weeskinderen en boerinnen (een zeldzaamheid in India) te
interviewen om hun dagelijkse leefomstandigheden beter te begrijpen.
Bij onze aankomst wachtte een groep dorpelingen ons al op. Onze Westerse
trekken hebben veelvuldig hun nieuwsgierigheid gewekt, zoals dat ook zo was
in de stad. Wederom, en zelfs meer dan elders, was de ontvangst warm. Suman
biedt al sinds lange tijd hulp aan dit dorp. Het zijn met Suman heeft onze
uitwisselingen met de dorpelingen dus sterk vergemakkelijkt. We konden dus
luisteren naar hun dromen, hun moeilijkheden. In ruil daarvoor hebben wij hun
de onze verteld als zijnde Belgen. Al deze gesprekken vonden normaalgesproken plaats tijdens een verrukkelijke chai (Indiase thee) of een goede maaltijd.
Ieder nodigt de andere uit en laat zich in ruil daarvoor terug uitnodigen.Tijdens
deze week logeerden we bij de bewoner, in een prachtige familie. Het dorp
ontvouwde zich als doolhof met zijn smalle straatjes, verlicht door de kleurrijke
tinten van de woningen. De dieren van de boerderij hingen rond in de straten,
gepest door de kinderen van het dorp.
De interviews hebben, integendeel, alle uitdagingen aan het licht gebracht die
de dorpelingen tegenkomen in hun dagelijks leven. Voor wat betreft de weeskinderen: een groot aantal van hen hebben een zorgelijke gezondheidstoestand, velen waren ondervoed. Het trauma van het verlies van één of twee ouders alsmede de verantwoordelijkheden waarmee zij al zo jong geconfronteerd
werden, hebben mij erg getekend. Een klein meisje van 6 jaar moest zich al
bezighouden met het huishouden en het koken omdat haar oma, die haar
had opgenomen, ziek geworden was. Het meest verbazingwekkende van haar
verhaal was in welke mate zij de noodzakelijkheid ervan begreep. Op de vraag
om erachter te komen of dat haar niet teveel vermoeide, antwoordde het
kleine meisje: « Als ik het niet doe, wie zal het dan doen in mijn plaats? »
Daarna hebben we gesproken over het leven als boer met de vrouwen van het
dorp. Het merendeel van hen had zich in de schulden gestoken ten gevolge
van de vicieuze cirkel van de landbouwindustrie. De helft had geloofd in de zaden en de pesticiden van de grote landbouw-voedsel organisaties. Bovendien
raakte een efficiënt irrigatiesysteem defect door herhaaldelijke stroomstoringen.
En de staat heeft zich nooit bekommerd om hun hulpverzoeken.
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Uiteindelijk, doordat de dorpen
traditioneler zijn dan de steden,
hebben wij de zware leefomstandigheden van de vrouwen kunnen
observeren. Vineeta, stedeling en
collega van ons kantoor, heeft ons op
een dag gezegd: « Een Indiase vrouw
kent nooit rust. » Dat geldt nog meer
voor het platteland. De vrouwen koken,
doen het huishouden, de was, melken de koeien, etc.. En dit alles zonder
machines om hun leven te vergemakkelijken. We kunnen wel zeggen dat ze
letterlijk al hun dagen doorbrengen met
werken. Ze moeten bovendien wachten
tot hun familie de maaltijd heeft beëindigd alvorens zelf te beginnen met eten.
Toch hebben sommigen besloten een
vrouwengroep op te richten waarvan
het doel is om inkomst genererende activiteiten te verrichten om zelfstandiger
te zijn en ook om meer geld te besteden aan de educatie van hun kinderen.
Ik geloof dat ik deze gezichten en deze
getuigenissen nooit zal vergeten. Deze
negen dagen zijn zowel betoverd als
ontnuchterend geweest. En tenslotte
geloof ik enkele van de duizenden raadsels van het subcontinent opgehelderd
te hebben. Deze reis was veelbewogen.
Sommige dagen hebben mijn moraal
tot een dieptepunt doen dalen…om het
de volgende dag weer pijlsnel tot grote
hoogte te doen stijgen. India is echt
ongelooflijk. Ik heb er soms moeilijke
en soms magische momenten beleefd.
FIAN Delhi is een broeinest van boeiende mensen die geloven in een ideaal en
die onvermoeibaar werken om dit te
bereiken.
Kortom, ik geloof dat deze ervaring zijn
sporen voor altijd op mijn jonge leven
als Belgische heeft achtergelaten.
Vertaling bij non-profit organisations.
Mondo Agit and the translator Lieneke
Rietdijk. Dank U!

In de eerste plaats omdat de onderwerpen voedsel en toegang tot grond me aan het
hart gingen. Alle andere rechten zijn verbonden met het recht op voedsel, aangezien
dit de meest elementaire behoefte is. Ik heb gekozen voor FIAN omdat zij een visie
hebben die autonomisering meer in ogenschouw neemt, in plaats van het opleggen
van korte termijn projecten. Dit is een benadering die veel meer bij me past dan die
van de grote ONG’s. Het is bovendien één van de organisaties die iets extra’s biedt
voor wat betreft het pleidooi, met name in vergelijking met de FAO.
2) Heeft de stage je visie op de strijd voor het recht op voedsel veranderd?
Ik ben een beetje gedesillusioneerd geraakt over het pleidooi. In werkelijkheid zijn de
beslissingen heel vaak al genomen. Het is een werk van lange adem. Het zet bovendien het systeem niet op losse schroeven, maar het probeert alleen om het minder
slecht te doen. Dus ik ben het eerder eens met een « bottom up » visie (van beneden
naar boven). Men moet burgers de mogelijkheid geven om zelf te strijden, net zo
goed in het zuiden als hier in België. Voor mij is dat het wat FIAN goed doet met de
gevolgde zaken. Ik zou me persoonlijk graag meer bezighouden met lokale actie die
betrekking heeft op voedsel. En waarom niet FIAN Frankrijk doen herleven?
3) Welke actie vond je de meest belangrijke gedurende de 6 maanden van
je stage?
Voor mij waren de stands belangrijk. Wij hebben bijvoorbeeld op de dag van de strijd
van de boeren een stand over het GLB (Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid)
opgezet. Daar zijn we echt met de mensen, kunnen we praten en bewustwording
kweken. Ook al staan de mensen die naar dit soort evenementen komen al enigszins
open, het valt ons toch op dat ze niet altijd het fijne ervan weten. De actie rondom
biobrandstoffen (zie het artikel op pagina 7) is een ander voorbeeld van de directe
actie waarvan ik meer voorstander ben.
4) Welke gevolgde zaak bij FIAN heeft indruk op je gemaakt en waarom?
Ik zou zeggen dat dit de zaak Essakane in Burkina Faso is, de zaak waaraan ik het
meest heb gewerkt en welke ik het beste ken. Over het algemeen genomen zijn
alle door FIAN gevolgde zaken op dit moment erg aangrijpend. In het geval van
Essakane, is het weerzinwekkend dat de mensen van de gemeenschap geen toegang
meer hebben tot de grond. Men belet hen volledig om te leven als voorheen. Zelfs als
er geen sprake is van marteling of geweld in de strikte zin, blijft het gewelddadig om
de bevolking hun middelen van bestaan te ontzeggen. Omdat het geweld indirect is,
is het nog lastiger aan de kaak te stellen.
5) Uit wat bestaan je taken als stagiaire bij FIAN België? Wat waren de positieve en de negatieve punten?
Mijn taken waren echt heel divers. Ik heb de kans gekregen om alle interessante
onderwerpen en alle taken bij FIAN aan te roeren : de strijd van de boeren, het GLB,
het recht op water of de Belgische campagne over de prijsopdrijving van de grond…
Ik kon me eveneens echt op zaken zetten door <<fact sheets>> te maken. Ik heb
ook artikelen voor de FIAN Echo en de website geredigeerd. Ik heb de mogelijkheid
gehad om naar bijeenkomsten en naar Europese en nationale conferenties te gaan.
Een negatief punt was dat ik niet werkelijk een onderwerp heb kunnen uitdiepen.
Bovendien waren er weken waarin het werk meer administratief van aard was en men
dient te weten dat dit een wezenlijk onderdeel van het werk uitmaakt bij een ONG

Een gesprek tot stand gebracht
door Judith Wenner, nieuwe stagiaire bij FIAN België. Vertaling bij
non-profit organisations. Mondo
Agit and the translator Lieneke
Rietdijk. Dank U!
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FIAN
plus

RECHT VOOR DUMMIES:
INLEIDING IN DE INTERNATIONALE MENSENRECHTEN
We praten, verwijzen ernaar, lezen en horen er vaak over praten in de media: De mensenrechten zijn vandaag overal aanwezig. Niettemin zijn
ze niet altijd even goed begrepen en nog minder ten volle gerespecteerd.
Maar wat zijn precies de verklaringen, de verdragen, de intergouvernementele organen en de organen van de Verenigde
Naties die de mensenrechten definiëren waarover men spreekt?
Het is belangrijk om eerst en vooral een onderscheid te maken tussen
enerzijds de teksten, verzameld in de internationale  Verklaring inzake
de Rechten van de Mens en de intergouvernementele organen en de
Verenigde Naties, die instaan voor het bevorderen en de bewaken van de
verwezenlijking van de rechten neergeschreven in de  Verklaring.
Het UVRM werd aangenomen in 1948 door de Algmene Vergadering
van de VN die alle lidstaten van de VN samenbracht. Het was een van
de eerste projecten van de Algemene Vergadering sinds de stichting van de
VN in 1946. De Verklaring is de formulering van de rechten van alle mensen
en stelt « het gemeenschappelijk ideaal te bereiken door alle volkeren
en alle landen ». De Verklaring bevat zowel politieke en burgerlijke rechten
zoals het recht op een vrije meningsuiting en het recht van stemmen, als economische, sociale en culturele rechten zoals het recht op voeding of het recht
op gezondheid.
Zoals de Universele Verklaring van 1948, ICESCR en ICBPR werden aangenomen door de Algemene Vergadering in 1966 en traden in werking in 1967. De
idee was om één covenant te schrijven die alle rechten bevatte, maar tijdens
de Koude Oorlog zijn de twee blokken het niet eens geraakt over één enkele
tekst. De Covenanten formuleren op een meer concrete wijze de economische,
sociale en culturele rechten aan de ene kant, en de politieke en burgerlijke
rechten aan de andere kant. Bovendien zijn ze geformuleerd niet als een gemeenschappelijk ideaal om te bereiken, maar als rechten die moeten worden
gerespecteerd en gegarandeerd voor alle mensen.

DE
TEKSTEN
VAN
DE
INTERNATIONALE VERKLARING
VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
ZIJN: :
> De Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens (UVRM)
> Het Internationale Covenant inzake
de Economische, Sociale en Culturele
Rechten (ICESCR)
> het Internationale Covenant inzake de
Burgerlijke en Politieke Rechten (ICBPR)
> de twee Facutatieve Protocollen bij
ICBPR
> het Facultatieve Protocol bij ICESCR

Tot slot zijn er twee Facultatieve Protocollen bij het ICBPR. Het eerste trad in
werking direct na ICBPR. Het voorziet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een rechtbank in geval van schending van een recht van het Covenant.
Het tweede Protocol beschrijft de afschaffing van de doodstraf.
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In 2008 heeft de Algemene Vergadering ook een Facultatief Protocol aangenomen inzake de economische, sociale en culturele rechten. Dit Protocol garandeert, zoals het Protocol inzake de politieke en burgerlijke rechten de afdwingbaarheid van de rechten in het ICESCR.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN ONDERTEKENEN EN RATIFICEREN IN DEZE CONTEXT?

De ratificering door twee landen ontbreekt nog en dan kan het in werking treden (er is een minimum van tien ratificaties nodig, vandaag zijn er
slechts acht). België heeft het Protocol nog niet geratificeerd.

Ondertekenen: Symbolische ondertekening van een verdrag tussen staten
door een vertegenwoordiger op het
einde van onderhandelingen.

DE GOOD FOOD MARCH

Ratifiëren: Voordat een verdrag in
werking kan treden, moet het door de
legitieme nationale wetgevende instantie goedgekeurd of bevestigd worden (meestal door parlementen en
Regeringsleiders). Pas daarna is het verdrag geratificeerd en officieel geldig..

Laten we het Europees Parlement duidelijk maken dat er een ander
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet komen ! De Good Food
March komt aan in september !
Sinds eind augustus zijn groepen boeren, burgers en activisten vanuit verschillende streken van Europa onderweg naar Brussel, waar ze op 19 september
aankomen voor het Europees Parlement. Deze burgermars wil de Europese en
nationale volksvertegenwoordigers erop wijzen dat een ander GLB mogelijk is :
een GLB dat aansluit bij de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de
rechten van de bevolking. Voor de eerste keer sinds het GLB van start ging, kan
het door ons verkozen Europees Parlement er mee over beslissen. De besprekingen over hoe onze voedselvoorziening in de periode 2014-2020 geregeld
zal worden, beginnen nu, in september 2012. Hét moment voor het Europees
middenveld om van zich te laten horen.
De etappes in België
Donderdag 13 september
18u : aankomst in Habay-la-Vieille – Avondprogramma met disuccies en
muziek
Vrijdag 14 september
10u : vertrek uit Habay-la-Vieille
18u : aankomst in Libramont - Avondprogramma met disuccies en muziek
Zaterdag 15 september
10u : vertrek uit Libramont
18u : aankomst in Rochefort - Avondprogramma met disuccies en muziek
Zondag 16 september
9u : vertrek uit Rochefort
11u: aankomst in Ciney - Grand Place Ciney - Barbecue en politiek debat
15u : vertrek uit Ciney
18u : Namen – Avondprogramma met muziek en theater
Maandag 17 september
10u – 12u: Politiek ontbijt met de Waalse minister van landbouw en het Waals
Parlement in Namen
13u : vertrek uit Namen
18u : aankomst in Louvain la Neuve– debat over gezonde voeding en
landbouw
> 24

HET RECEPT VAN DE
MAAND:
KASTANJES À L’HONNEUR
Daar de kastanjes de herfstelijke bodem rijkelijk bedekken, laat ons ervan genieten om onze smaakpapillen met de beruchte kastanjecrème te verrukken, die in
lekkere desserts zoals een cake verwerkt kan worden.
Het recept van de kastanjecrème :

Dinsdag 18 september
10u : vertrek uit Louvain-la-Neuve
18u : aankomst in Brussel in Camping
Jubelpark
Woensdag 19 september:
laatste etappe van de mars, van het
Jubelpark naar het Euopees Parlement.
Aankomst voor het Parlement om 11u
– Boeren-brunch - Iedereen welkom!
Na de brunch : conferentie in het
Parlement met Parlementsvoorzitter
Martin Schulz en de Europese
Commissaris voor Landbouw Dacian
Ciolos. Als u dit bericht eerder gekregen
had, had u zich hier kunnen inschrijven:
http://slowfood.com/sloweurope/pagine/eng/application/conferenza.lasso.
Meer informatie een een lijst met
contactpersonen en één met de punten waar u bij de mars had kunnen
aansluiten :
http://www.goodfoodmarch.eu/home.
html

Ook meer info te krijgen via fian@fian.
be

Ingrediënten:
>> 1kg kastanjes
>> 800 gr suiker
>> 1 glas water
Modus operandi
>> Het omhulsel van de kastanjes langs de platte kant inkerven, ze bijgevolg precies 45 minuten overdekt met water laten koken. Bijgevolg
de kastanjes in twee snijden (wat gemakkelijk is als ze goed gekookt
zijn) en ze in de lookpers persen (de twee omhulsels zullen in de
lookpers blijven en men moet ze slechts beetje bij beetje verwijderen, daarenboven zullen de kastanjes reeds tot puree omgevormd
zijn).
>> De suiker en het water in een pan gieten,enkele minuten laten koken
en de puree van kastanjes bijvoegen. 30 minuten op een zacht vuurtje laten koken en ondertussen blijven roeren met een houten lepel
(de crème moet van de pan loskomen). In een pot plaatsen.

Kastanjecake:
Ingrediënten:
>> 230g kastanjecrème
>> 200g tarwebloem
>> 50g kastanjebloem
>> 250g boter
>> 4 eieren
>> 150g rietsuiker
>> 1 koffielepel bio-gist
Modus operandi:
>> De eieren kloppen en ze met
de suiker mengen. De boter
laten smelten.

Smakelijk!

>> De eieren mengen met de
kastanjecrème, de bloem en
het bio-gist.
>> In een taartvorm gieten en
in een voorverwarmde oven
laten bakken op 180°C gedurende 40 minuten.

25 <

- FIAN PLUS -

Als Lid,

AGENDA
>> 29 SEPTEMBER:

CONFERENCIE MET PIERRE RABHI, « SEMER LE FUTUR ! », RÉFECTOIRE
DU CPH IN HERVE. CINÉ DÉBAT EN STANDS.

>> 3 - 13 OCTOBER:

WEEK VAN DE FAIR TRADE.

>> 3 - 7 OCTOBER:

FIAN TENTOONSTELLING SAINT VITH.

>> 9 - 26 OCTOBER:

FIAN TENTOONSTELLING EUPEN.

>> 9 OCTOBER:

CONFERENCIE « CLIMAT GLOBAL : L’AVENIR DÉPEND DE NOUS » À 		
MARCHE-EN-FAMENNE HTTP://WWW.CNCD.BE/LE-CLIMAT-CHANGE

>> 6 - 13 OCTOBER:

COMPOST VORMING MET WORMS , HTTP://WWW.WORMSASBL.		
ORG

>> 11 ET 12 OCTOBER:

VORMING «JEU DE LA FICELLE» MET QUINOA :HTTP://WWW.		
QUINOA.BE

>> 16 OCTOBER:

WERELDVOEDSELDAG.

>> 16 - 24 OCTOBER:

FIAN TENTOONSTELLING LUIK.

>> 11 - 14 OCTOBER:

FESTIVAL ALIMENTERRE, BRUSSEL, HTTP://WWW.FESTIVALALIMEN		
TERRE.BE/

>> 16 ET 17 OCTOBER:

EUROPEAN DEVELOPMENT DAYS HTTP://EUDEVDAYS.EU/

>> 29 OCTOBER:

VERGADERING VAN DE LOCAALGROEP EUPEN OM 20 UUR.

>> 8 NOVEMBER:

VERGADERING VAN DE LOCAALGROEP WELKENRAEDT.

>> 9 NOVEMBER:

PUBLIEKE CONFERENCIE OVER AGROECOLOGIE VAN DE GROENEN 		
(EFA/		
THE GREENS) AU PARLEMENT EUROPÉEN, INSCRIPTION SUR HTTP://		
WWW.GREENS-EFA.EU/

>> 18 NOVEMBER:

ONTBIJT VAN DE LIGUE DES FAMILLES IN AUBEL VOOR 		
FIAN VAN 8H00 TOT 11H30, CERCLE PAROISSIAL 41 RUE DE LA 		
STATION À 4880 AUBEL. INFORMATIE BIJ JEAN-MARC 		
PIRON (087/31.25.11).

>> 25 NOVEMBER:

«BOURSE AUX PLANTES», MUNDO B,10-16 UUR.
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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.
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