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EN stEUN FIAN’s ActIE 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

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

> Een internationale organisatie 
>  opgericht 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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EDITO

Companeros y Companeras, beste internetvrienden,

Zaterdag 11 februari 2012 hadden manifestaties plaats in verscheidene Europese hoofdsteden onder de slagzin «STOP 
ACTA» (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – Anti-Namaak Handelsakkoord). 

U hebt waarschijnlijk wel over dit akkoord gehoord en de petities zien rondgaan.

ACTA wordt voorgesteld als een internationaal handelsakkoord dat het intellectuele recht, het copyright en de auteurs-
rechten tracht te beschermen. De vermeende doelstellingen: de Europese markten beschermen tegen de invasie van valse 
merken en geneesmiddelen; het illegaal downloaden op het internet verhinderen! Waarom zijn er dan zoveel manifestaties 
tegen dit initiatief? Waarom heeft Mr. Kader Arif, ACTA-rapporteur bij het Europese Parlement, zijn ontslag aangeboden? 
En waarom werden de onderhandelingen van dit akkoord buiten de gangbare wegen gevoerd, zoals de Wereldorganisatie 
voor Handel of de Wereldorganisatie voor Intellectueel Recht? Waarom gebeurde dit, sinds 2006, bovendien in alle discre-
tie? Vanwaar de vrees dat ACTA onze fundamentele rechten in gevaar brengt?

Om dit alles te begrijpen, dient men te verstaan dat het intellectuele recht ook een belemmering kan zijn van de cultuur, de 
volksgezondheid en het recht op voedsel. Via ACTA zouden de internetproviders de waakheren worden over het copyright; 
de ondertekenende Staten zouden procedures in plaats kunnen stellen die de rechters zodanig omzeilen dat de internet-
toegang van internetgebruikers geblokkeerd kan worden, indien deze van het delen van bestanden met auteursrechten 
verdacht worden.

De verdachte websites zouden gesloten kunnen worden zonder een onderscheid te maken tussen verboden inhouden 
of inhouden vrij van auteursrechten (bijvoorbeeld: sluiting van MegaUpload in 01/2012). ACTA zou tevens de macht van 
de grenswacht (douane) vergroten zodat deze uw Ipod of draagbare computer mogen scannen … Zou de strijd voor het 
copyright zo het recht op privacy niet overschrijden?

ACTA omvat tevens generische geneesmiddelen, waar men tevens over namaak spreekt. In het akkoord zouden valse en 
generische medicijnen op één hoopje gegooid worden. Terwijl landen als India generische geneesmiddelen produceren in 
naam van de volksgezondheid, versterkt en verankert ACTA de controle en blokkering van zulke geneesmiddelen aan de 
grens (douane).

De huidige landbouw, intensief en industrieel, heeft een hoop reglementeringen tot stand gebracht die criteria van ren-
dement, stabiliteit en homogeniteit bevoorrechten. Hierdoor zijn onze landbouwers, die destijds ware experten waren 
in het selecteren van zaden, het diversifiëren en specifiëren van hun streekproducten, vandaag voor het merendeel hun 
zaad aankopen. Hybride zaden die onder het intellectuele eigendomsrecht vallen. De officiële catalogus, opgesteld door 
overheidsdiensten, beperkt de zaadsoorten die aan deze landbouwers verkocht mogen worden. Hiervoor worden boven-
staande criteria gebruikt (naast het inschrijvingsgeld). Wanneer een zaadvariëteit beschermd wordt door een vegetaal 
verwervingscertificaat (eenvoudige versie van industriële patenten), mag de landbouwer die het zaad koopt (of die het zelf 
bezit) deze niet langer verkopen, noch weggeven, noch ruilen. ACTA zou de omloop van zaden die de licentierechten niet 
volledig eerbiedigen alsnog vermoeilijken (ook indien de zaden afkomstig zijn uit een land waar dergelijke patenten niet 
erkend worden). 

Op het moment dat ik dit artikel schrijf, is het akkoord onder zijn huidige vorm niet aanvaardbaar. Het is vrij waarschijnlijk 
dat deze in de komende dagen, weken of maanden verder evolueert. In ieder geval is het onze taak om te waken over het 
verloop van deze evolutie in de juiste richting. Om dit te bewerkstelligen is er bijvoorbeeld de Kwadratuur van het Net die 
actiemogelijkheden voorstelt via het contacteren van Europese afgevaardigden die aan het ACTA-dossier werken of van 
parlementariërs in ons eigen land.

http://www.laquadrature.net/wiki/Opkomen_tegen_ACTA

Dank u voor uw leestijd,  
Diane

#169
Februari 2012
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op Het terrein...  
EEN oNvErGEtELIjK  
WEEKEND OP DE HOEVE 

Op 3 en 4 december 2011 organiseerde FIAN Belgium een vormingswee-
kend in Wellin.  Deelnemers waren leden, sympathisanten en andere 
geïnteresseerden die meer wilden weten over de thema’s waarrond FIAN 
werkt : recht op voedsel, toegang tot grond, nieuwe landbouwmodellen, 
maar ook vragen als « Hoe kan ik me concreet voor FIAN engageren om 
aan iedereen recht op voedsel te garanderen. »

Zaterdagmorgen, 10 uur, de eerste deelnemers komen aan. We hebben nog 
net de tijd om iedereen te verwelkomen, een tas koffie te drinken, een paar 
praktische details te regelen en het weekend gaat van start!

Florence Kroff, coördinatrice bij FIAN, begint met de module “Landbouwmodellen”. 
Dankzij de uitleg van Florence krijgen we meer inzicht in de vele verbanden tus-
sen het recht op voedsel en de manieren waarop landbouw wordt bedreven. 
Na deze theoretische inleiding genieten we van een fijne maaltijd : vegetarisch, 
biologisch en bereid door de bewoners van de hoeve “Arc-en-Ciel”, die ons 
verwend hebben met heerlijk voedsel en comfortabel onderdak. 

Dan naar buiten voor wat frisse lucht. Landbouwer Serge Peereboom geeft ons 
een geleid bezoek aan de hoeve met volop uitleg over de landbouwmethodes 
: biologische landbouw, permacultuur om precies te zijn. 

Maarten roels, geograaf en onderzoeker aan de Universiteit Gent, stelt ons 
de vzw “terres en vue” voor.  Deze nieuwe vereniging werkt rond toegang tot 
grond voor Belgische landbouwers. terres en vue biedt hen begeleiding en wil 
daarnaast ook burgers informeren en politici sensibiliseren.

Er volgt een druk debat rond de kwestie. Dan sluiten we de namiddag af met 
de module “Lokale groepen in actie”, voorgesteld door Manuel Eggen, pro-
jectverantwoordelijke bij FIAN Belgium. om beurt vertellen deelnemers over 
moeilijkheden of succes bij hun engagement voor FIAN en hun inzet voor het 
recht op voedsel. 

Rond 19 uur gaan we weer aan tafel voor het avondmaal. Daarna even ontspan-
nen met een ronde  “trivial tegen honger”. Dit spel ontsproot aan het creatieve 
brein van Hindati Simpara, lid van de lokale groep Brussel en vroegere stagaire 
bij FIAN.  Een originele test van onze kennis inzake het recht op voedsel. 
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We beginnen de zondag na een verkwikkende nachtrust met een stevig ont-
bijt: huisgebakken volkorenbrood, confituur en schapenkaas gemaakt op de 
hoeve “Arc-en-Ciel”. Daarna stelt Claire Guffens, projectverantwoordelijke bij 
FIAN Belgium, ons de module ”toegang tot grond” voor. Florence illustreert 
de voordracht van Claire met foto’s van een missie in Burkina Faso. Ze bezocht 
toen de Essakane, een gemeenschap wiens recht op voedsel en grond bedreigd 
wordt door een Canadees bedrijf dat een goudmijn uitbaat (meer informatie in 
de komende FIAN Echo’s). 

Om dit intensieve vormingsweekend af te sluiten luisteren we naar Peter Kayiira. 
Peter vertegenwoordigt de Mubende, een gemeenschap in Oeganda. Het was 
voor ons een eer dat hij het hele weekend aanwezig was. Hij vertelt ons over de 
strijd van de Mubende voor hun gronden, een zaak die FIAN al tien jaar opvolgt 
en die tot nu toe nog steeds niet opgelost is (meer informatie in het kader). 

Het hele FIAN-team bedankt van harte de hoeve “Arc-en-ciel” voor hun warme 
ontvangst! Ook bedankt aan aan alle deelnemers! Het was een ervaring die we 
ongetwijfeld zullen herhalen. 

wwMeer informatie over de hoeve “Arc-en-Ciel” op dit adres: www://www.fer-
mearcenciel.be/minisite/index.htm

Eren Yilmaz (stagaire bij FIAN van oktober tot december 2011) en Claire Guffens

EuropEsE   
«rIGHt to FooD  
SUMMEr SCHooL» 

Boeit het recht op voeding je? 

schrijf je dan in voor een zomercursus over dat onderwerp, van 3 tot 
8 juni in berlijn. aanvragen kunnen tot 28 maart ingestuurd worden.

Dit Europees seminari over het recht op voeding wil geïnteresseerden stimu-
leren om zich concreet op lange termijn in te zetten voor de strijd voor de 
Mensenrechten.

Dertig deelnemers krijgen hier de kans een opleiding te volgen rond de vraags-
tukken i.v.m. het recht op voeding, de verantwoordelijkheden van staten op 
dat gebied, en de juridische afdwingbaarheid. Deskundigen op het gebied van 
de Mensenrechten zullen een aantal relevante onderwerpen belichten, zoals 
de economische, sociale en culturele rechten, of zoals gender. Ook metho-
dologische punten komen aan bod, en de deelnemers worden begeleid bij 
het opstellen van fiches over diverse vraagstukken. Een certificaat bekroont je 
actieve deelname.

De verschillende opleidingsmodules worden gegeven door deskundigen werk-
zaam bij NGo’s, internationale instellingen (FAo, DESC-comité, bijzondere vN-
raadgever inzake voedselveiligheid). Er komen ook een aantal slachtoffers van 
inbreuken op het recht op voeding hun verhaal brengen.

De plaats waar de vorming doorgaat, is zo gekozen, dat er contact mogelijk is 
met Duitse beleidsmakers, zodat je de toepassing van het recht op voeding in 
de praktijk kunt meemaken.

Vereist: goede kennis van het Engels.

Zin om deel te nemen ? Stuur dan je motivatiebrief en cv naar fian@fian.be 
vóór woensdag 28 maart 2012.

de zaak mubende

In augustus 2001 verdreef de oegandese regering met brutaal geweld 392 landbouwersgezinnen (ongeveer 2041 men-
sen) van hun gronden in Mubende. De regering gaf de gronden toen aan een Duits koffiebedrijf dat er een plantage 
begon op naam van een lokaal dochterbedrijf, Kaweri Coffee Plantation Ltd. Sedertdien strijden de slachtoffers voor hun 
rechten, met de steun van FIAN.

Peter Kayiira contacteerde FIAN onmiddellijk na het proces dat plaatshad op 23 januari in oeganda. Hieronder volgt de 
vertaling van zijn e-mail:

Zoals jullie weten ging vandaag het proces door.  op een vrij verdachte manier besloot rechter  Lady justice Faith 
Mwondha zich uit de zaak terug te trekken, onder het voorwendsel dat de internationale gemeenschap en ikzelf haar 
onder druk zetten om op veel te korte tijd tot een uitspraak te komen. Ze beweert dat we haar niet voldoende dankbaar 
zijn voor al de inspanningen die ze levert om de zaak te bespoedigen. We zouden haar beschuldigen voor de vertraging 
die de procedure opliep, terwijl we deze rechter niet persoonlijk beschuldigen maar wel de gerechtelijke macht. [...]

Na haar beschuldigingen bevestigde ze haar vaste besluit om zich uit de zaak terug te trekken en het dossier door te 
geven aan de Hoofdrechter, zodat die het aan een andere rechter kan toewijzen. Ze zei niet wanneer ze van plan was 
dat te doen. 

Ik heb hierna over deze verandering gepraat met onze advocaten die het eerder op prijs stelden dat de rechter zich 
terugtrekt, omdat ze toch een negatief beeld van me had gekregen. Ze beschuldigt me er immers van dat ik de interna-
tionale gemeenschap tegen haar opjut. [...] Onze advocaten hebben me ervan verzekerd dat ze het nodige zullen doen 
om verdere vertraging van de zaak te vermijden. [...]

Ik laat jullie weten hoe de zaak verder loopt. Stuur deze informatie gerust door naar onze medestanders in deze strijd [...]

We wachten op onze volgende rechter en op ons lot, maar we houden moed!

De gerechtelijke procedure werd al meer dan 10 jaar geleden ingezet . De Mubende wachten nog steeds op gerechti-
gheid... .
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DE ACTuAlITEIT voor u:  
HEt GLB NA 2013 
NIEUW SAMENWErKINGS-
vErBAND tUSSEN EUroPA 
EN (SoMMIGE) LAND-
BoUWErS (?)

Sinds 2010 werkt de Europese Commissie aan de zoveelste hervor-
ming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Eerst kwam er 
een bevraging van de bevolking over het onderwerp. In 2011 legde de 
Commissie een document voor met de verschillende mogelijkheden. De 
hervorming moet in 2013 van kracht worden.

op 12 oktober 2011 kwam de Commissie met een reeks specifieke wetsvoors-
tellen om het GLB te hervormen tot wat de Commissie een ‘nieuw samenwer-
kingsverband tussen Europa en de landbouwers’ noemt. Maar als je de tekst 
leest, vraag je je af voor wélke landbouwers.

Eind 2011 liet de Europese Coördinatie van de Via Campesina (ECVC) weten 
wat ze van het GLB vond. De Belgische lidorganisatie vFvvL (Fédération Unie 
de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs) staat daar volledig achter. Het 
mandaat van FIAN is precies om steun te bieden aan de eisen van landelijke 
verenigingen om hun recht op voeding waar te kunnen maken: ook FIAN 
schaart zich dus achter dit standpunt. De expertise van FIAN op het vlak van de 
mensenrechten, en specifiek alles wat met het recht op voeding te maken heeft, 
zal van pas komen bij het verdedigen en versterken van dat standpunt.

Fian 
actu
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uit Het artikel van de europese Coördinatie van 
de via Campesina (deCember 2011)

voorstellen tot Hervorming van Het glb 
2014-2020

Alhoewel de financiële en economische crisis steeds zwaarder wordt, de wer-
keloosheid in Europa sterk toeneemt, en milieuproblemen steeds prangender 
worden, houdt het voorstel van de Europese Commissie zich niettemin aan 
dezelfde logica als bij de laatste hervormingen en gaat het niet op de gepaste 
manier in op de huidige uitdagingen . Op een paar goede praktische nuance-
verschillen na, zet de EU hetzelfde beleid verder. (...)

 > De aangekondigde doelstellingen van directe betalingen die meer ve-
rantwoord zouden zijn op sociaal vlak en voor het milieu, zijn in de 
concrete voorstellen amper terug te vinden.

 > Het ontbreken van enige regulering van de markt en de productie 
maakt een volgende crisis nu al zeker.

 > De nationale checks vervangen een GLB dat zowel voor landbouwers 
als consumenten echt rechtvaardig, sociaal en duurzaam is: nu lijkt het 
GLB niet méér dan een subsidieregeling.

1. Marktregulerende maatregelen: nood aan een goed uitgeruste 
gereedschapskist

Uit de crisissen in de landbouwsector van de afgelopen jaren bleek dat de 
markt niet stabiel gehouden kan worden zonder regels voor de productie 
en voor de markt, zonder instrumenten om de structurele overschotten of 
tekorten te regelen. Alhoewel dat nu net één van de belangrijkste taken was 
die in het verdrag van Lissabon aan het GLB werden toevertrouwd, komt het 
voorstel van de Commissie dit niet na. Wie de onvoorspelbaarheid van de 
prijzen pas op het moment dat er problemen ontstaan met verzekeringen wil 
behandelen, financiert dan eigenlijk met publieke middelen de verzekerings-
maatschappijen, door de producenten en belastingbetalers te laten opdraaien 
voor de nadelige gevolgen van een tekort aan regelgeving. Om de prijzen op 
een niveau te houden dat zowel voor de producenten als voor de consumen-
ten aanvaardbaar is, moet er geen ‘veiligheidsnet’ zijn (dat dan nog zo laag 
hangt dat het enkel echte rampen kan voorkomen), maar moet er voor elk 
productieterrein een aangepaste ‘gereedschapskist’ komen, met instrumenten 
waarmee preventief ingegrepen kan worden als problematische schommelin-
gen en te lage prijzen in het zicht zijn.

Een openbaar beheer van de productie is absoluut noodzakelijk om structu-
rele overschotten of tekorten te voorkomen. Daarvoor zijn nodig:

 > strategische voorraden […].

 > een verbod op alle vormen van dumping  […]

 > De Europese landbouw moet niet in de eerste plaats concurrentieel zijn 
op de internationale markt, maar Europeanen voeden. De EU mag wel 
exporteren, maar dan zonder directe of indirecte steun: het GLB moet 
ook in de  internationale context legitiem blijven..

 
landbouwtelling 2010 
binnen de eu - eerste 
resultaten
(gepubliceerd door de Europese Commissie op 11 
oktober 2011

Enkele belangrijke cijfers:

> In Europa is het aantal landbouwbe-
drijven in de EU27 met 20% gedaald 
tussen 2003 en 2010.

> Het bewerkte oppervlak is echter 
maar met met 2% gedaald.

> De gemiddelde grootte van een land-
bouwbedrijf in de EU27 was 14 ha in 
2010, tegen 12 ha in 2003.

> In België is tussen 2003 en 2010 het 
aantal landbouwbedrijven gedaald met 
21,9%.

> Het bewerkte oppervlak daalde met 
2,6%.

> De gemiddelde grootte in 2010 is 
31,7 ha..

Voedselketen

ECVC is het eens met de doelstelling om de marktpositie van de producenten 
te versterken met betrekking tot de afnemerszijde langs de productiekant.Maar 
in de praktijk zien we b.v. in de sector groenten en fruit dat enkel groeperingen 
van producenten steun krijgen. Daaruit blijkt dat zonder regulering  van de 
productie en de markt de macht in handen blijft van de grote distributeurs en 
de agro-industrie: de crisissen in deze sector komen telkens terug, en de delo-
kalisatie zet zich verder.

2. Directe betalingen

Om te beginnen mogen we niet vergeten dat de landbouwers zullen blijven 
afhangen van deze directe betalingen, zolang de landbouwprijzen aan de pri-
jzen op de wereldmarkt gekoppeld blijven in plaats van aan de productieprijs in 
Europa. ECVC is het eens met de doelstelling om de directe betalingen tussen 
en binnen de Europese lidstaten op mekaar af te stemmen, en is het ook eens 
met de doelstellingen i.v.m. een plafond, beperkte betalingen aan actieve land-
bouwers, directe betalingen aan kleinschalige bedrijven, en vergroening. Het 
ECVC is tegen het behoud van een oneerlijke verdeling van de directe betalin-
gen. Hetzelfde geldt voor de sociale en milieu-implicaties van die betalingen.

Maar de concrete voorstellen van de Commissie hebben met die doelstellingen 
nog amper iets te maken. Het volstaat niet om doelstellingen te formuleren die 
aansluiten bij wat de bevolking verwacht.De concrete uitwerking ervan mag die 
teleurstellen!

Om echt voorrang te geven aan de producenten die zelf werken in een bedrijf, 
en niet aan de grootschaligen, en om de werkgelegenheid in de landbouw te 
stimuleren, stelt ECVC voor de directe betalingen per landbouwbezit te bereke-
nen. Want de betalingen per hectare betekenen eerder steun aan het kapitaal 
(grond, materieel, gebouwen) dan aan de producenten. De betalingen (bijna) 
zonder plafond maken dat de grond meer en meer in handen komt van wie de 
premies te pakken krijgt.

Actieve landbouwers

Voor ECVC is een actieve landbouwer iemand die in het bedrijf werkt. Iemand 
die dat niet doet, hoort geen recht te hebben op directe betalingen. De 
voorgestelde grens van een directe betaling van 5% t.o.v. de niet-agrarische 
inkomsten is te laag, en geldt maar voor een paar uitzonderlijke gevallen.

Forfait voor de kleine bedrijven 

ECVC is verheugd over de erkenning van de kleine boerderijen, en is vóór een 
bijzondere betalingsregeling. Maar door kleine landbouwers te laten kiezen tus-
sen een kleine forfaitaire som in de eerste pijler, en het systeem van de directe 
betaling, behandelt de Commissie de kleine bedrijven apart, in plaats van hen 
binnen hetzelfde systeem als de anderen te houden. Het lijkt wel een aalmoes 
die wordt uitbetaald in afwachting van hun verdwijning, vooral omdat er in de 
tweede pijler ook nog een premie wordt voorgesteld voor kleine bedrijven die 
effectief verdwijnen. […]

plafond voor de directe betalingen

ECVC is vóór een duidelijkere begren-
zing dan het huidige, eerder sym-
bolische voorstel, waardoor voor de 
grootste bedrijven de directe betalin-
gen slechts 1,3% zullen zakken. […]

 «Vergroening» 

ECvC is het eens met 30% vergroening, 
maar had gehoopt op meer voorui-
tgang in het voordeel van een land-
bouw die zuiniger is met meststoffen en 
energie, die de vermindering van orga-
nische materie in de bodem tegengaat 
en op die manier ook bijdraagt aan het 
vertragen van de opwarming van de 
aarde, die ophoudt met de geïndustria-
liseerde dierenteelt (varkens, gevogelte, 
melk, konijn ...) et andere veel te inten-
sieve productiewijzen, zoals in de wijn-
bouw, de tuinbouw enz.

De voorgestelde maatregelen moeten 
dus herzien worden; de huidige zullen 
het GLB amper vergroenen, want de 
meeste landbouwbedrijven voldoen al 
aan wat wordt voorgesteld.

De drie maatregelen die de Commissie 
voorstelt, slaan trouwens niet op alle 
klimaatzones. Er zouden specifieke 
maatregelen bij moeten komen voor de 
ontbrekende gebieden, zoals het medi-
terrane gebied en het noordelijke.
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evcv vraagt om:

 > wisselbouw tussen verschillende percelen verplicht te stellen, om de zo-
geheten ‘gewassen-diversiteits-maatregel’ te vervangen.

 > bij het wisselen plantaardige proteïnen op te nemen waar de landbouw-
situatie het toelaat: de goede invloed van zo’n gewassen op de vrucht-
baarheid van de grond en op het klimaat is al lang bekend, terwijl de EU 
er toch 80% van moet importeren.

 > het omploegen van permanente graaslanden te verbieden, niet vanaf 
2014, maar al vanaf 2012, om te voorkomen dat in 2012 en 2013 heel 
wat graasland omgeploegd zou worden. (4)

 > de criteria voor permanente weidegronden duidelijker uit te werken, 
zodat uitgebreide gebieden waar geen gras staat, maar die wel erg be-
langrijk zijn als trekroutes voor de nomadische veeteelt, niet uitgesloten 
worden.

 > biobrandstoffen op ecologische gronden te verbieden.

 > Bovendien zou er nog een steunmaatregel binnen de 1e pijler moeten 
komen:

 - voor landbouwmethodes die het gehalte aan organische materie in  
 de bodem verhogen

 - voor het vergroten van het oppervlak van permanente graaslanden.

3. landelijke ontwikkeling 

De zes voorgestelde prioriteiten bieden de deelstaten en regio’s mogelijkheden 
en een interessante flexibiliteit. Maar zonder minimumgrens of plafond bestaat 
het risico op een groeiende ongelijkheid tussen de regio’s, en op de concentra-
tie van bepaalde ‘samenwerkingscontracten’ op de investeringen. […]

(1) zie communiqué van eCvC van 24 oktober: http://www.eurovia.org/spip.php?art... 
(2) standpunt van eCvC van januari 2010 : http://www.eurovia.org/spip.php?art... 
(3) http://nyelenieurope.net/foodsovcap/ 
(4) daarvoor zou de Commissie nu al een voorstel kunnen doen bij de raad en bij het 
europees parlement, los van de uitwerking van het glb.

Globaal gezien vragen de kleine landbouwers in Europa zich af hoe jonge (of 
minder jonge) landbouwers nog zin kunnen hebben om van start te gaan bin-
nen een Europees landbouwbeleid dat steeds liberaler en productie-gerichter 
wordt. Om het beroep van landbouwer weer echt aantrekkelijk te maken, moe-
ten er eerlijke landbouwprijzen komen, zicht op inkomsten, en erkenning voor 
het werk op het land.

Na een debat in het Europees Parlement en in de Europese Raad wordt de 
goedkeuring van de verschillende reglementen en toepassingsbesluiten ve-
rwacht tegen eind 2013, zodat de hervorming van het GLB van kracht kan gaan 
op 1 januari 2014.

Het jaar 2012 zal cruciaal zijn voor de toekomst van alle landbouwers in Europa, 
en voor het recht op voeding in heel de wereld. Het is belangrijk dat we onze 
stem laten horen, zodat de voorstellen aangepast worden en er een coherent 
kader komt dat de miljoenen landbouwers in Europa en elders behoorlijke en 
duurzame toekomstperspectieven biedt.

Fian plant begin 2012 
aCties voor een gemeens-
CHappelijk landbouwbe-
leid dat de mensenreCH-
ten respeCteert: 

 > 12 maart: FIAN Belgium neemt 
als organisatie uit het midden-
veld deel aan de «CAP Advisory 
Group»

 > April 2012: Verschillende acties 
‘voor een ander GLB’

 > 15 april 2012: Informatie- en 
mobilisatie-dag rond ‘Een ander 
landbouwbeleid’:

-Plaats: Brussel (preciese plaats nog te 
bevestigen) 
-Uur: heel de dag 
-Programma: infostand, presentaties, 
vergaderingen, maaltijden, muziek ...

 > 17 april: Internationale dag van 
de strijd van de landbouwers - 
informatie over acties die dag 
volgt nog.

« Wij gaan onze gronden heroveren zodat onze wouden herboren kun-
nen worden en onze rivieren opnieuw kunnen vloeien ! Ze zullen ons 
nooit het zwijgen kunnen doen opleggen noch ons verplichten onze 
strijd op te geven voor de herwinning van onze aarde ! Het is een 
onomkeerbare weg ! Des te meer zij ons aanvallen, des te meer zijn wij 
ervan overtuigd de definitieve herwinning van onze gebieden verder te 
zetten en des te minder geloven we in de autoriteiten. » 

In augustus 2011 in Paso Piraju, tijdens een Aty Guasu (grote bijeenkomst der 
indianen), hebben de Guarani Kaiowá alweer hun vastberadenheid uitgespro-
ken te strijden opdat hun gronden hen teruggegeven worden. Enkele maanden 
eerder, in april, hadden ze zich tevergeefs gericht tot de drie staatsmachten : 
«  Wij wouden ons niet meer tevreden stellen met kruimels terwijl personen en 
internationale groepen in de soja –en suikerrietindustrie onze gronden verder 
bezetten en er rijk van worden. » In deze strijd van lange adem voor de herwin-
ning van hun rechten, en in het bijzonder hun recht op voeding, steunt FIAN 
hen sinds 2005. 

op het einde van vorig jaar, heeft de vice-Procureur-Generaal van de republiek, 
Deborah Duprat, de situatie van de Guarani-Kaiowá beschreven als « de 
grootste indigene tragedie ter wereld ». Sinds het einde van de XIXe eeuw werd 
90 % van de gronden van de guarani- kaiowá indianen in bezit genomen door 
veehoeders, soja –en suikerrietplanters. De primaire wouden van deze regio die 
reservoirs waren voor de jacht, de visvangst en de oogst maken nog slechts 2% 
van het totale oppervlak van het originele woud uit1. Zonder aarde om zich 
te voeden en gemarginaliseerd door hun status van « indiaan », synoniem van 
« paria », hebben ze moeite werk te vinden en hangt 90% van hen af van de 
voedselpakketten die door de regering worden uitgedeeld. Deze voedselhulp 
die onvoldoende is en onaangepast aan hun voedingsgewoontes, staat verre 
van de verwezenlijking van hun recht op voeding. Gevolg : de ondervoeding 
heeft drastische gevolgen en meer dan 100 kinderen zijn de laatste vijf jaar de 
hongerdood gestorven.² Hun enige bron van werk bevindt zich op de suiker-
rietplantages geïnstalleerd op de gronden van hun voorouders !! Veroordeeld 
tot het snijden van 10 à 12 ton riet per dag voor een gebrekkig salaris en 
slecht gevoed, zijn ze snel uitgeput. Hun levensverwachting is 45 jaar terwijl het 
Brasiliaanse gemiddelde 72 jaar is. De Guarani- Kaiowá zijn ook het voorwerp 
van vele geweldplegingen. In 2010 werden 34 Guarani- Kaiowá vermoord in 
Mato Grosso do Sul en 150 van hen werden met de dood bedreigd door groo-
tgrondbezitters2, evenals kampplaatsen in brand gestoken werden door han-
dlangers van belangrijke eigenaars. In november werd de baas Nisio Gomes 
vermoord tijdens de inval van een veertigtal gewapende mannen in een kamp-
plaats. Dit misdrijf kende een internationale weerklank en leidde ertoe dat een 
commissie van de federale overheid zich naar de regio begaf. Eindelijk !

WELKE HooP voor DE 
GUArANI KAIoWá?
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De teruggave van de traditionele guarani kaiowa gronden gaat dus niet voo-
ruit. van waar deze traagheid ? omdat er geen reële politieke wil bestaat. De 
regering heeft ervoor gekozen massief de productie van soja en suikerriet te 
steunen voor het ethanol, ten bedrage van miljarden. Het is het befaamde 
PAC, Programma ter versnelling van de Groei. De Indianen worden door de 
Braziliaanse autoriteiten en bedrijven beschouwd als mensen zonder econo-
misch beslang voor hun land, en zelfs als een belemmering voor de ontwikke-
ling. En wanneer de antropologen belast met de afbakening van de Indiaanse 
gronden evenals de werkgroepen van de FUNAI3  zich op de te identificeren 
gronden begeven, worden ze gestalkt en zijn ze het slachtoffer van geweld 
vanwege handlangers van hen die zich de gronden hebben toegeeïgend. Een 
ander obstakel volgens de fazendeiros is het feit dat de Grondwet niet toelaat 
de eigenaars van voorvaderlijke Indiaanse gronden te vergoeden in geval van 
teruggave van de gronden aan de Indianen, zelfs niet de landbouwers aan 
wie vroegere Braziliaanse regeringen, in alle illegaliteit, eigendomstitels hebben 
toegekend. Teneinde de schadevergoedingen mogelijk te maken werd een 
voorstel tot grondwettelijk amendement ingediend op het Congres. En op 30 
november 2011 heeft de Wetgevende Algemene Vergadering een fonds voor 
de financiering van de betaling van de gronden goedgekeurd. 

Wat te denken over dit amendement ? Voor Flavio Valente, Secretaris-generaal 
van FIAN International is dit project tot amendement ongrondwettelijk en be-
treft het een onrustwekkend precedent daar de indigene gronden hun traditio-
neel karakter zouden verliezen.

Op het ogenblik dat men dit artikel afsluit verneemt men dat de gemeenschap 
van Laranjeira Nhanderú opnieuw uit het stuk grond dat ze bezet te midden 
van een oceaan van soja gaat worden gezet. De Indianen hebben de rechter 
aangeschreven : « Wij waren zo gelukkig elke dag onze heilige ritus te kun-
nen uitoefenen op dit klein stukje grond dat we twee jaar geleden herwonnen 
hadden.  […] Wij willen niet uitgezet worden. […] Wij wensen hier cultureel en 
fysisch te overleven. […] Onze overleving hangt op dit ogenblik enkel af van de 
Braziliaanse justitie.»

De wet van de sterkste legt zich verder op in naam van « de orde en de voorui-
tgang », de slogan van Brazilië. 

Marie Teller-Péron. (Van de groep FIAN Welkenraedt)

 

De onder-Procureur van de Brasiliaanse republiek, Aurélio virgílio da veiga 
rios, beschouwt de Guarani- Kaiowá als « slachtoffers van de tekortkomingen 
van de Brasiliaanse overheid. » De overheid komt inderdaad haar nationale en 
internationale verplichtingen niet na door hen hun gronden niet terug te geven 
die voor hen onontbeerlijk zijn om waardig te kunnen leven en zich te voeden. 
De Brasiliaanse Grondwet van 1988 is nochtans duidelijk wat dit betreft : «  De 
gronden die traditioneel bezet werden door de Indianen zijn hun definitieve 
eigendom. Het komt de Federale Staat toe deze af te grenzen, deze te bescher-
men en al hun goederen te doen respecteren. » (artikel 231). Het artikel 14  van 
de Conventie 169 van de IAO met betrekking tot de indigene en tribale bevol-
king, door Brasilië bekrachtigd, voorziet op haar beurt dat « De eigendoms-
rechten en bezitsrechten op de gronden die zij traditioneel bezetten moeten 
aan de geïnteresseerde bevolkingen erkend worden. »

De onder-Procureur van de Brasiliaanse republiek is van oordeel dat het nodig 
is de interventie van de Staat te heroverwegen te Mato Grosso do Sul (MS) : 
« Het is voor ons niet mogelijk te dulden dat de Staat van MS totaal andere 
belangen heeft dan deze van de indigene bevolkingsgroepen en dat de straf-
feloosheid blijft bestaan. » Nochtans blijven de economische belangen van de 
grote nationale of multinationale bedrijven overwegen bovenop de grondrech-
ten van de Indianen.

Enkele sprankeltjes hoop verschenen onlangs. De Raad voor de Verdediging van 
de Rechten van de Mens (CDDPH) heeft op 15 december beslist de Commissie 
guarani-kaiowá opnieuw op touw te zetten die in 2007 gecreëerd werd binnen 
het Secretariaat der Mensenrechten van het Presidentschap van de Republiek. 
Deze Commissie heeft als doel de activiteiten van federale organismen aanwe-
zig in de regio van Dourados, daar waar de situatie van de guarani-kaiowá het 
wanhopigst is, te coördineren en de opvolging ervan te verzekeren. 

Daarenboven heeft een rechtbank van São Paulo verzekerd dat de guarani-
kaiowá te Kurusu Ambá op het traditionele stuk grond dat ze hernomen hadden 
op 24 november 2009 kunnen blijven na er drie maal uitgezet te zijn geweest 
met geweld  en er drie van hun leden onder de kogels te zien bezwijken. 
Deze gemeenschap eist 2200 hectare voor 70 families en de FUNAI is de zaak 
aan het bestuderen. Volgens de juriste Michael Mary Nolan van de Indigene 
Missionnaire Raad (CIMI), is de beslissing van de rechtbank « gunstig voor de 
indiaanse beweging daar zij hun recht op hun traditionnele grond erkent en 
haar steun uitspreekt voor hun strijd voor de herwinning van hun voorvaderlijke 
gronden ». Dit zou rechtspraak kunnen worden. volgens het CIMI leven 31 ge-
meenschappen guarani kaiowa van Mato Grosso do sul –zijnde 1200 families- 
vandaag in kampplaatsen, soms langs de snelwegen dichtbij hun voorvaderlijke 
gronden ! In 2009 waren het er maar 22.

Er moet eveneens gemeld worden dat op 12 december 2011 een ministerieel 
besluit dat het rapport van identificatie en afbakening van het territorium van 
de guarani kaiowa van Panambi samenvatte gepubliceerd werd. Opdat echter 
het procédé van regularisatie van de guarani-gronden vooruit kan gaan, moet 
nog gewacht worden op de publicatie van vijf andere ministeriële besluiten ! 
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WElluIDENDE ECHos:  
IN DE WErELD...
[Alleen maar in het Frans, onze excuses voor het ongemak.]

philippines: la cour suprême décide 
de distriBuer des terres à plus de 6000 
travailleurs agricoles 

Le 22 novembre, la Cour Suprême des Philippines a ordonné la distribu-
tion immédiate des terres agricoles de l’Hacienda Luisita à 6296 travail-
leurs agricoles.

«C’est une décision historique attendue depuis longtemps par les travailleurs 
agricoles de l’Hacienda» a déclaré Yifang Tang, responsable des Philippines 
chez FIAN International.» Après 22 ans d’attente, une mesure concrète a finale-
ment été prise par le Gouvernement philippin pour garantir le droit à l’alimenta-
tion des 6296 travailleurs agricoles. Il a exigé la distribution des terres et  annulé 
l’option de distribution d’actions,» a-t-elle ajouté.

Aux Philippines, de nombreux paysans n’ont pas accès à la terre et ils travaillent 
comme locataires ou métayers en dépit d’une politique publique de redistri-
bution foncière. Le programme intégral de réforme agraire de 1988 stipule en 
effet que les exploitations agricoles privées de plus de cinq hectares doivent 
être démantelées au profit des paysans sans terre.

En 1989, les propriétaires de l’Hacienda Luisita - une plantation de 6000 hec-
tares qui appartient à la famille de l’actuel Président Benigno Aquino - ont choisi 
de distribuer des actions (en anglais, «stock distribution option,» SDO) au lieu 
de redistribuer leurs terres. Un tel système ne contribue évidemment pas à 
améliorer la vie des travailleurs agricoles. Au contraire, il aggrave la pauvreté car 
il y a peu de jours de travail, les salaires sont très bas et il n’y a pas de sécurité 
économique pour les travailleurs. En réalité, le propriétaire foncier continue à 
contrôler l’utilisation de la terre et à profiter de ses fruits.

FIAN s’est engagée activement dans ce cas. FIAN Philippines a apporté son 
soutien aux mobilisations et aux conférences de presse organisées par les tra-
vailleurs agricoles et leurs groupes de soutien. FIAN International est inter-
venue à diverses reprises, notamment en envoyant des lettres ouvertes au 
Gouvernement philippin. La plus récente date d’août 2011. Elle demande au 
juge en chef de la Cour Suprême de mettre en œuvre sans tarder la réforme 
agraire.

Le 5 juillet 2011, la Cour Suprême a confirmé que le système de distribution 
d’actions était bien une forme de réforme agraire mais elle a demandé au 
Ministère de la réforme agraire de faire voter les travailleurs agricoles pour 
savoir s’ils souhaitaient recevoir des actions ou des terres. Cependant, les par-
ties ont demandé la remise en question du système SDo. Et la Cour Suprême 

a pris la décision d’exiger le partage 
de l’Hacienda au profit des travailleurs 
agricoles.

«Même si la décision de la Cour 
Suprême est une avancée positive, 
nous craignons que la procédure de 
redistribution ne dure plus d’un an», 
a informé Danny Carranza de FIAN 
Philippines. «Il nous faut donc nous 
assurer que des moyens de subsistance 
alternatifs seront fournis aux travailleurs 
pendant la phase de transition jusqu’à 
la distribution effective des terres. Nous 
mènerons campagne en ce sens», a-t-il 
réaffirmé.

Communiqué de presse de FIAN International : 
www.fian.org

 
 

Fian lanceert een  
internationale artistieke  
wedstrijd

Ter gelegenheid van de internationale dag van de Rechten van de Mens 
op 10 december nodigt FIAN International mensen wereldwijd uit om 
deel te nemen aan de wedstrijd Stop Impunity – Hunger on trial. Deze 
wedstrijd wil met de vinger wijzen naar de aanhoudende schendingen van 
recht op voedsel die chronische honger en ondervoeding veroorzaakt.

Van de miljarden mensen die vandaag de dag lijden aan honger en ondervoe-
ding leeft het grootste deel in het zuidelijke platteland, zoals de kleine boeren en 
de herders. Vrouwen en autochtone bevolkingen worden het meest getroffen.  
“Wij maken ons zorgen over de voortdurende zware schendingen van het 
recht op voedsel en de bijna volkomen straffeloosheid die de daders genie-
ten”, verklaart Flavio valente, Algemeen Secretaris van FIAN. “Honger is een 
gevolg van deze straffeloosheid en het gebrek aan verantwoordelijkheid laat 
deze schendingen op mensenrechten ongestraft toe.”FIAN documenteerde een 
voorbeeld van deze ongestrafte overtredingen van het recht op voldoende 
voedsel in het district van Mubende in Oeganda. Meer dan 2000 dorpelingen 
zijn met dwang ontheemd door het oegandese leger om zo  een koffieplan-
tage aan te leggen voor een filiaal van het moederbedrijf Neumann, gevestigd 
in Hamburg. Na tien jaar heeft de gemeenschap nog steeds geen compensatie 
ontvangen en zijn hier ook geen stappen voor ondernomen (zie rubriek “Ter 
plaatse”: een onvergetelijk weekend op de boerderij Arc-en-ciel in Wellin).

De Oegandese activist Peter Kayiira (zie foto) heeft in december vorig jaar vers-
chillende Europese landen bezocht om te spreken over deze aanhangige zaak. 
Een belangrijk moment tijdens zijn Belgisch bezoek was een ontmoeting met 
de Europese afgevaardigde Gabriele Zimmer (zie foto), gevolgd door een sym-
bolische actie waarbij handtekeningen werden verzameld om zo hun steun te 
betuigen aan de artistieke wedstrijd. De artiest Orlanda Kintero (zie foto) heeft 
een muurschildering gemaakt van landpercelen waarop de voorbijgangers van 
het Europees Parlement uitgenodigd worden om te tekenen. Zo kunnen ze 
hun steun tonen voor de strijd op het recht van voedsel en tegen de honger. 
In het kader van de internationale artistieke wedstrijd en in samenwerking met 
de Internationale Boerenbeweging La via Campesina nodigt FIAN activisten uit 
om hun kunstwerken op te sturen die het probleem aantonen van de straffe-
loosheid en de schendingen van recht op voedsel. Videopantomimen, foto-
collecties, opnames van acties en betogingen of een lied, graffiti, sjablonen of 
indrukwekkende landschappen, t-shirts, vaandels, gedrukte muren of tatoeages 
of een schilderij en meer nemen deel aan de wedstrijd om één van de drie 
gekozen kunstwerken te zijn die bijdragen aan de boodschap van FIAN: “Stop 
impuniteit – vecht voor het recht op voedsel” in 2012.

WElluIDENDE ECHos: 
EN BIj FIAN...
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océane, de nieuwe stagiaire in het 
team van Fian Belgium!

In ben afkomstig uit de Franse Alpen en zal in het kader van mijn opleiding 
tot het einde van juli bij Fian stage lopen. Ik heb internationale rechten en 
internationale communicatie gestudeerd. Mijn interesse gaat uit naar het 
recht op voeding in het algemeen, maar ik zal me in het kader van mijn 
stage specifiek bezig houden met de problematiek van landtoegang en 
landgrabbing. Daarnaast zal ik meewerken bij de redactie van het FIAN-
Echo en het onderhoud van de website. Tenslotte zal ik ook deelnemen aan 
verschillende sensibilisatieacties- en evenementen. Ik verheug me zeer om 
jullie dan te leren kennen.

Context

De artistieke wedstrijd Stop Impunity – Hunger on Trial is gelanceerd door de 
internationale organisatie van mensenrechten FIAN International, www.fian.
org, en wordt ondersteund door de Internationale Boerenbeweging La via 
Campesina, www.viacampesina.org. De deelnemers dienen hun kunstwerken 
in via de website www.stop-impunity.org. Deelname is gratis en toegankelijk 
voor iedereen boven 18 jaar. De wedstrijd bevat twee categorieën – fotografie 
en video. Een online openbare stemming vindt plaats van 10 februari tot 15 
maart 2012. Een jury kiest dan drie winnende kunstwerken uit de tien stukken 
die de meeste stemmen krijgen. De eerste plaats krijgt 1000 euro, de tweede 
400 euro en de derde 100 euro. De drie winnaars worden ook tentoongesteld 
tijdens een openbare vertoning ter gelegenheid van de Internationale Dag van 
de Boerenbeweging op 17 april 2012. FIAN en La via Campesina gebruiken ze 
daarna ook op hun websites, in hun rapporten en op publieke gelegenheden 
om het recht op voedsel te promoten en tegen impuniteit te strijden.

vertaling door Iris jacob voor Mondo Lingua: 
http://fr.mondo-lingua.org/

interview met één van onze leden: 
laurence moraux

Laurence Moraux is lid van de lokale groep te Luik. 

1) Hoe hebt u FIAN gekend? 

Ik ben met FIAN in aanraking gekomen via de website van ACODEV (de koepel 
van Frans- en Duitstalige verenigingen in ontwikkelingssamenwerking).

2) sinds wanneer bent u lid van de lokale groep?

De lokale actiegroep is momenteel in volle oprichting : een eerste poging had 
reeds plaats gehad in 2010, net voor het bureau in Brussel zonder permanent 
staflid kwam te zitten ; en een tweede, tot nu toe geslaagde, poging vond deze 
zomer (2011) plaats.   

3) Waarom bent u lid geworden? Waarom FIAN en niet Amnesty of 
Oxfam bijvoorbeeld?

Ik ben ook lid van Amnesty. Ik heb FIAN leren kennen via een oproep tot vri-
jwillige vertalers. Ik ben leerkracht, maar heb een opleiding tot vertaler en zo-
doende kan ik mijn vaardigheden in vertalen onderhouden. 

4) spreekt u over FIAN in uw omgeving? Is de NGO volgens u gekend? 

Neen. FIAN is niet gekend, of toch zeer zelden. 

5) Kunt u ons uw taken als lid van de lokale groep uitleggen? Wat zijn 
de positieve en negatieve punten?

Momenteel fungeer ik als spilfiguur voor de communicatie tussen het hoofdbu-
reau en de potentiële leden van de Lokale Groep. Positieve aspecten: we hebben 
reeds twee evenementen georganiseerd die aardig wat mensen hebben aan-
getrokken. Negatieve aspecten: het gaat telkens om nieuwe mensen, waardoor 
het moeilijk is om iets op lange termijn op te bouwen.  Daarenboven zijn de 
mensen die zich willen inzetten tevens vrijwilliger bij andere doelen, waardoor 
zij over weinig tijd beschikken.  

6) Wat zou u zeggen aan de mensen die aarzelen om lid te worden?

Het gaat om mensenrechten en civiele acties : FIAN handelt in lijn met het inter-
nationale recht en doet niet aan  bemoeiing. De NGo moet gevraagd worden 
om op te treden. Deze organisatie gaat verder dan louter sensibiliseren.
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HET rECHT voor  
DummIEs:   
DE toEGANG tot GroND
Het gebrek aan een adequate en beveiligde toegang tot grond en 
natuurlijke bronnen voor behoeftige mensen in landelijke gebie-
den is een van de hoofdoorzaken voor de honger en armoede in 
de wereld. Twee derden van de mensen die van de honger lijden zijn 
landbouwers die direct afhankelijk zijn van de grond om zich te voe-
den en om in hun levensonderhoud te voorzien. Op die manier is het 
recht op toegang tot grond een onderdeel van het recht op voeding. 
De toegang tot grond is het proces waarbij personen, individueel of collectief 
genieten van rechten, mogelijkheden en de zekerheid om de grond te bezitten 
en te bewerken. Het bevat bewerkbare gronden, weilanden, bossen en man-
groves en visgebieden.

de juridisCHe basis voor de toegang tot grond

De internationale mensenrechten erkennen (indirect) het recht op toegang tot 
grond door middel van het grondrecht en het recht van autochtone volkeren 
op hun gronden.

betreffende de autochtonen volkeren

> La Convention n°169 de l’organisation Internationale du travail 
(OConventie nr. 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
betreffende de inheemse volkeren en stammen verbiedt elke ged-
wongen uitwijzing van autochtone volkeren van hun gronden en 
gebieden, en bepaalt een correct en rechtvaardige vergoeding net 
zoals een recht op terugkeer;

> Gemeenschappelijk art. 1 van het Internationale verdrag inzake de 
burgerlijke en politiek rechten (BUPo) en het Internationale verdrag 
inzake de economische, sociale en culturele rechten (ECOSOC) ga-
randeert het recht van ieder volk om vrijelijk over hun eigen rijkdom-
men en natuurlijke bronnen te beschikken. Dit recht impliceert de 
bescherming van autochtone volkeren tegen bepaalde vormen van 
onteigening van hun gronden en bronnen waarvan zij afhankelijk 
zijn..

> het Internationale Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen 
van rassendiscriminatie beschermt eveneens het recht van de autoch-
tone gemeenschappen op hun landen.

Fian 
plus

Betreffende de andere gebruikers 
van de grond (kleine boeren, kwekers, 
vissers en landbewerkers en daklozen), 

 hun grondrechten zijn vaag en het recht 
op toegang tot de natuurlijke bronnen 
is onvoldoende erkend en vloeit alleen 
maar voort uit de algemene teksten 
betreffende het recht op voeding (art. 
11 ECOSOC). 

De Vrijwillige Richtlijnen van de 
Wereldvoedselorganisatie (FAO) voor 
een verantwoord beleid rond land en 
natuurlijke bronnen zouden in maart 
2012 moeten worden aangenomen 
en zouden de praktijken kunnen doen 
verbeteren.
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rECEpT vAN DE mAAND:   
BLINIS MEt BErENLooK

 
Wilde planten hebben niet louter geneeskundige krachten, maar zijn ook 
handig in de keuken. U kunt ze plukken tijdens uw lentewandelingen (of 
ze aankopen in een winkel). Waarom aldus niet het gezonde aan het aan-
gename koppelen met onderstaand recept van de maand? 

ingrediënten

 > 250 g boekweitbloem 

 > 250 ml water

 > 2 eieren

 > 1 snuifje fijn zout

 > 1/4 blokje bakkersgist

 > 50 g boter 

 > 1 eiwit 

 > Berenlook (ook daslook genaamd)

 
modus operandi

 > Meng het water en de bloem zonder brokken te vormen.

 > Voeg de eieren, het zout en de gist toe. 

 > Smelt de boter en voeg deze toe.

 > Laat op kamertemperatuur gedurende ongeveer 2 uur rijzen

 > Klop het eiwit op. Voeg deze met rustige bewegingen toe aan het 
mengsel.

 > Warm een beetje olie op in een antikleeflaagpan. 

 > Schenk het mengsel met behulp van een lepel uit in de pan (in de vorm 
van cirkel)

 > Voeg de dun gesneden berenlook toe.

 > Laat op een zacht vuurtje gedurende 3 minuten bakken. Draai het baksel 
daarna om en laat nog 2 minuten bakken.

recept gevonden op: http://plantes.sauvages.free.fr/pages_recettes/

de weldaden van berenlook: 

deze plant is uiterst rijk aan vitamine 
C. Ze is tevens zeer efficiënt voor het 
behandelen van bepaalde huidaandoe-
ningen en het voorkomen van een hoge 
bloeddruk en cholesterol. Ze vermakke-
lijkt de vertering. Om van de weldaden 
van deze plant te kunnen genieten via 
ons voedsel, gebruikt u ze best vers.  

Hoe berenlook (of daslook) 
herkennen?

Het gebladerte lijkt enigszins op dat van 
een meiklokje of een herfsttijloos. Om 
ze niet met elkaar te verwarren (want 
de twee laatste planten zijn toxisch) 
hoeft u enkel het blad te kreukelen en 
de geur van look te herkennen.

interpretatie

Het Comite inzake economische, sociale en culturele rechten (ECOSOC Comite) 
voor het recht op voeding identificeert drie type verplichtingen voor Staten: 
respecteren, beschermen en verwezenlijken. Zie hieronder de implicaties voor 
de toegang tot grond:: 

• de verplichting tot respecteren: de Staten moeten zich onthouden van maatre-
gelen die individuen de toegang tot productiebronnen ontzeggen waarvan wij 
afhankelijk zijn om hun eigen voeding te kweken. Het internationale recht ver-
biedt dus uitwijzingen (behalve in enkele uitzonderlijke omstandigheden).

• de verplichting tot beschermen: de Staten moeten deze toegang tegen elke 
aanslag van derden beschermen, bijvoorbeeld tegen grondeigenaars of bedrij-
ven werkzaam in de agro-industrie of plantaties.

• de verplichting tot garanderen: de Staten moeten hun best doen om de toe-
gang van volkeren te versterken tot bronnen en middelen die hun overleving 
verzekeren zodat hun voedselzekerheid is gegarandeerd. De Staat kan dit be-
reiken aan de hand van een landbouwhervorming dat een herverdelingsbeleid 
van gronden viseert, zegt de Speciale Rapporteur inzake het recht op voeding, 
Olivier De Schutter.

wanneer kunnen we 
ConCreet spreken van een 
sCHending?

> Wanneer een Staat zijn landbouwers 
de toegang tot gronden en andere pro-
ductiebronnen ontzegt of hen weigert 
grondzekerheid toe te kennen en hen 
gedwongen onteigent.

> Wanneer een Staat de landbouwers 
niet beschermt tegen een uitwijzing 
door een bedrijf dat op het terrein komt 
of een grondeigenaar die de land-
bouwers wegjaagt.

> Wanneer een Staat grote bedrijven 
of private personen toelaat uitgestrekte 
stukken land te huren ten nadele van 
zijn eigen bevolking (landroof ook wel 
genoemd) en hen geen andere moge-
lijkheden van inkomen of voeding, noch 
een adequate compensatie verschaft.

> Wanneer een Staat niet toeziet op 
de non-discriminatie ten opzichte van 
vrouwen in de toegang tot grondeigen-
dom, of de mensenrechten van de 
inheemse volkeren niet beschermt ten 
opzichte van hun traditionele gronden 
en natuurlijke rijkdommen.

aCtu Fian:

FIAN, samen met de Coalitie Tegen de Honger, heeft een nota 
geschreven: «Billijke en zekere toegang tot land» 

Wat er gedaan moet worden: 

 > Instelling van een internationaal moratorium op 
grootschalige grondverwervingen.

 > Hervorming van het EU-beleid dat bijdraagt aan het 
landjepik.

 > Versterking van het landbeheer op internationaal 
niveau.

Meer infos:

http://www.fian.be/infotheque/communiques-de-presse/
article/garantir-un-acces-adequat-et ): 
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AGENDA

 > 5-9 maart 2012 te rome: Vergadering van het Voedselveiligheidscomite van de   
 Wereldvoedselorganisatie over de Vrijwillige Richtlijnen voor een   
 verantwoord beleid rond grond en natuurlijke rijkdommen in het kader  
 van de wereldvoedselveiligheid.

 > 6 maart 2012 te brussel:  Rio+20: Associatief forum georganiseerd door Associations 21, VODO,   
 CNCD-11.11.11. en 11.11.11.

 > 6 maart 2012 te brussel: Conferentie ‘Het dorp goulue: voeding van steden en de stikstofcyclus’.  
 Plaats: CiVA, rue de l’Ermitage 55.

 > 8 maart 2012, 14u:  vergadering Lokale Groep van Welkenraedt bij Marie teller-Peron.

 > 10 en 24 maart 2012:  Uitwisselingsdagen over biologisch tuinieren in Ukkel, georganiseerd   
 door ‘Nature et Progres’. Info: nrose.natpro@yahoo.com of op   
 0478/948046.

 > 16 maart 2012: Informatiecyclus: Voeding, 7 dagen om over de wereld anders na te   
 denken en te handelen ! Mijn bord, mijn milieu en biolandbouw   
 (“Nature et Progres” en IEW – onder reserve). Waar: Cultureel   
 Centrum Elzenhof, Avenue de la Couronne, 1050 Elsene, Brussel.

 > 17 maart 2012, 19u:  vergadering van de Lokale Groep Sankt vith bij Gregory Maraite.. 
 

 > 20 tot 30 maart:  Week zonder pesticides. 

 > 21 maart 2012 te brussel:   Conferentie: “Insecticides bio et insectes utiles: je t’aime, moi non plus?’  
 Plaats: CiVA, rue de l’Ermitage 55.

 > 29 maart 2012 in pepinster: Conferentie: De bij, bewaker van het milieu door ‘Nature et Progres’   
 en ‘Amis de la terre’. Plaats: Cultureel Centrum, Cour ransy (aan de   
 achterkant van de gemeentelijke administratie), Nieuwstraat 35.

 > 30 maart 2012: Informatiecyclus: Voeding, 7 dagen om over de wereld anders na te   
 denken en te handelen ! Evaluatie, uitvoering en transpositie (“Recontre  
 des Continents vzw). Waar: Cultureel Centrum Elzenhof, Avenue de la   
 Couronne, 1050 Elsene, Brussel.

 > 17 april 2012:  Internationale dag van de landbouwersstrijd

 > 20 april 2012, 19u: vertoning van de Documentaire “the Dark side of Green”, ingeleid   
 door een presentatie van FIAN en gevolgd door een gezellige maaltijd,  
 School Pere Damien, Heidberg, 4700 Eupen.

 > 28 april, 14u (uur te bevestigen): Algemene vergadering van FIAN Belgium. Plaats: Huis van de vrede en  
 de Democratie, van Elewyckstraat 35, 1000 Brussel (dichtbij het   
 Flageyplein).



                       Als LID 

                                 ontvangt u de 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!

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

BIC: BPOTBEB1

> FIAN is de enige internationale mensen-
rechtenorganisatie 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 Rech-
ten van de Mens.
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