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FIAN International is opgericht in 1986. Het was de eerste internationale mensenrechtenorganisatie die 
campagne voerde voor de verwezenlijking van het recht op voedsel. FIAN is een grassroots georiënteerde, 
non-profit organisatie, onafhankelijk van enige overheid, politieke ideologie of religie. FIAN heeft een 
consultatieve status bij de Verenigde Naties. FIAN’s werk is gebaseerd op de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens en specifiek op het Internationale Verdrag inzake de Economische, Sociale en 
Culturele Rechten. FIAN’s visie is een wereld vrij van honger waar elk persoon ten volle en in waardigheid 
kan genieten van de rechten van de mens, en in het bijzonder van het recht op voedzaam voedsel.



Het hongerprobleem in de wereld wordt steeds 
groter. De Voedsel-en Landbouworganisatie van 
de Verenigde Naties (FAO) meldt dat het aantal 
ondervoede mensen de afgelopen jaren sterk is 
toegenomen. Vandaag de dag lijden bijna een 
miljard mensen honger. 

Mensen die honger lijden hebben niet alleen 
een gebrek aan voedsel. Het ontbreekt hen  aan 
controle over elementaire hulpbronnen als land, 
water, zaden of inkomen – ook hebben zij gebrek 
aan politieke macht en toegang tot rechtspraak. In 
de meerderheid van de gevallen kan de honger 

worden toegeschreven aan een schending van 
het recht op voedsel - een van de meest ge-
schonden mensenrechten. 

De casussen in deze publicatie tonen aan, dat 
diegenen verantwoordelijk voor deze schendin-
gen - zoals nationale overheden in het Noorden 
en het Zuiden, internationale organisaties en 
particuliere ondernemingen - duidelijk kunnen 
worden geïdentificeerd en verantwoordelijk kun-
nen worden gehouden. 

Dit is het werk van het Food First Information en 
Action Network - FIAN International.

hoNger wereldwIjd
Een uitdaging voor de mensenrechten
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FIAN 
25 jaar steun voor de strijd voor het recht op voedsel

4

FIAN, het geesteskind van een groep geëngageerde 
activisten, is nog steeds de enige internationale 
mensenrechtenorganisatie, die exclusief  het recht 
op voedsel promoot.
 “De organisatie was een pionier in de verdediging 
van economische, sociale en culturele mensenrech-
ten, terwijl  andere mensenrechtenorganisaties zich 
meer richten op burgerlijke en politieke rechten”, 
herinnert Rolf Künnemann, één van de oprichters.

In de afgelopen 25 jaar heeft FIAN International haar 
rol geformaliseerd en is de organisatie gegroeid van 
een hoofdkwartier in een kelder tot een netwerk met 
nationale kantoren in 18 landen in zowel het Noorden 
als het Zuiden. Individuele leden van FIAN wereldwijd 
dragen bij aan het openbaar maken van schendingen 
van het recht op voedsel. 

FIAN kreeg raadgevende status bij de Verenigde 
Naties in 1989. Dit heeft de organisatie in staat gesteld 
invloed uit te oefenen op het systeem ter bescherming 
van de mensenrechten.  Die invloed wordt uitgeoe-
fend ten behoeve van kwetsbare groepen, waaronder
boeren, landlozen en vrouwen. FIAN heeft bijgedra-
gen aan de uitwerking van de VN General Comment 
nr. 12 over het Recht op Voedsel in 1999, nu de meest 

Vijfentwintig jaar geleden nam FIAN International 
haar eerste stappen om het fundamentele recht 
te verdedigen van alle mensen op permanente en 
onbeperkte toegang tot adequaat, voedzaam en 
cultureel passend voedsel. Dit recht stelt hen in staat 
om te leven in waardigheid. 

FIAN’s mandaat heeft zich altijd gericht op de onder-
steuning van de strijd van diegenen die in actie komen 
tegen onrechtvaardige en onderdrukkende praktijken. 
Deze praktijken voorkomen dat ze zichzelf en hun gez-
innen kunnen voeden. Deze lange-termijn visie wordt 
weerspiegeld in de strategie van de organisatie.

“Ons doel is om tot concrete oplossingen te ko-
men in de vorm van echte beleidsveranderingen. 
Hierdoor kunnen mensen de toegang tot de mid-
delen die zij nodig hebben om zichzelf te voeden 
veilig stellen,  zowel nu als in de toekomst”, aldus 
FIAN secretaris-generaal Flavio Valente.

Om diegenen die strijden voor de verwezenlijking van 
hun recht op voedsel te steunen, rapporteert FIAN 
nauwkeurig over schendingen van mensenrechten. 
Ook versterkt FIAN de capaciteiten van individuen en 
gemeenschappen om hun rechten te kunnen verdedi-
gen tegen medeplichtige regeringen en bedrijven. 



gezaghebbende juridische interpretatie van het 
recht op voedsel in het internationale recht.

De organisatie speelde ook een belangrijke rol bij 
het aannemen van de Vrijwillige Richtlijnen voor het 
Recht op Voedsel door de FAO lidstaten in 2004 
én in de goedkeuring van het Facultatief Protocol 
bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, 
Sociale en Culturele Rechten.

FIAN heeft deze prestaties niet alleen geleverd. Zij 
heeft altijd genetwerkt met andere non-governe-
mentele organisaties (NGO’s) en sociale bewe-
gingen, en daarmee ruimte gecreëerd voor het 
maatschappelijk middenveld op verschillende 
niveaus. Margret Vidar, juridisch medewerker bij de 
Voedsel-en Landbouworganisatie FAO, benadrukt 
FIAN’s bijdrage aan de huidige procedure bij de 
FAO, waar NGO’s op gelijke voet kunnen  spreken 
met overheden: 
“Toen ik bij de FAO kwam in 1996 stond de 
organisatie veel minder open voor inbreng van 
NGO’s dan tegenwoordig (...) FIAN heeft een rol 
gespeeld bij de verandering van dit aspect bij de 
FAO “. 
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FIAN is ook een pionier in discussies over kwesties 
gerelateerd aan het recht op voedsel door samen 
te werken met andere maatschappelijke organisat-
ies. Dit komt duidelijk naar voren in de jaarlijkse 
publicatie van de Right to Food and Nutrition 
Watch. Hierin komen controversiële onderwerpen 
aan bod, zoals de toenemende productie van 
biobrandstoffen, de trend van landroof en debatten 
over het bestuur van het wereldwijde voedsel-
systeem. 

Jean Ziegler, vicevoorzitter van de Advies Com-
missie voor de VN-Raad voor de Mensenrechten, 
gelooft dat de Watch “een stem geeft aan de mil-
joenen mensen die elke dag vechten om voedsel 
voor hun gezinnen, met waardigheid”. 

Net zoals honger veel verschillende gezichten 
kent, kent de strijd voor het recht op voedsel tal van 
dimensies. Volgens Olivier de Schutter, de spe-
ciale VN-rapporteur voor het Recht op Voedsel, 
“doet FIAN echter veel meer dan alleen honger 
bestrijden. In staat zijn om jezelf te kunnen 
voeden is een mensenrecht “.



het recht op voedzAAm voedsel
“Het recht op voedzaam voedsel is verwezen-
lijkt als elke man, vrouw en kind, alleen of in 
gemeenschap met anderen, ten allen tijde 
fysieke en economische toegang heeft tot 
voedzaam voedsel of de middelen om het te 
verkrijgen” General Comment nr. 12 van het 
Comité voor Economische, Sociale en Culturele 
Rechten (1999) 

Samen met anderen grijpt FIAN in bij de besluitvorm-
ingsprocessen die invloed hebben op de verwezen
lijking van het recht op voedsel voor bevolkingen. 
Om dit te bewerkstelligen streeft ze naar het 
beïnvloeden van machtige actoren en informeert ze 
gemeenschappen en individuen over hun rechten. 
Door internationale aandacht voor de mensenrechten

schendingen te generen, wil FIAN diegenen die een 
beroep doen op hun recht op voedsel beschermen, 
aanmoedigen en ondersteunen.     

De verhalen in deze publicatie benadrukken de 
diversiteit van de overtredingen. Die variëren van 
mensen de toegang ontzeggen tot een veilige en 
schone waterbron, tot de ontruiming van traditio-
nele grond om plaats te maken voor mijnbouw 
bedrijven. Ook komt het falen van regeringen om 
sociale zekerheid programma’s te implementeren 
en om wetgeving te handhaven die landroof moet 
voorkomen aan bod. 

Deze casussen illustreren dat juist diegenen die het 
meest getroffen worden door honger en onder-

6



het recht op voedzAAm voedsel
voeding, ook vaak het meest kwetsbaar zijn. Ze 
worden geconfronteerd met hogere risico’s op on-
derdrukking omdat zij een marginale positie innemen 
op basis van etniciteit, gezondheid, geslacht of leeftijd. 

Regeringen in het Noorden en het Zuiden, inter-
nationale organisaties waaronder de Wereldbank 
en particuliere bedrijven zijn degenen die vaak 
inbreuk maken op het recht op voedsel. Veel van 
deze overtredingen komen voort uit de system-
atische onrechtvaardigheden die in stand worden 
gehouden door oneerlijk landbouw, handels- en 
investeringsbeleid. 
 
De gezamenlijke inspanningen van degenen wiens 
rechten worden geschonden en ondersteunende

 

organisaties zoals FIAN hebben bijgedragen aan 
de vooruitgang of de succesvolle oplossing van 
de casussen. Maar, zelfs als een rechter uitspraak 
doet in het voordeel van de slachtoffers of als 
langverwacht beleid definitief wordt geïmplemen-
teerd, blijft strenge controle op de correcte uit-
voering van het recht op voedzaam en voldoende 
voedsel nodig. Dit is net zoals nodig totdat 
dagelijks voedsel en een leven in waardigheid is 
veranderd van een droom in realiteit.  
Voor meer informatie over de volgende casus-
sen gaat u naar www.fian.org voor documen-
taires, foto’s, blogs en rapporten.
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De Guarani-Kaiowá – een inheemse bevolking uit 
Mato Grosso do Sul in Brazilië – hebben te lijden 
onder gezondheidskwalen en sociale problemen 
zoals onder andere ondervoeding, alcoholisme en 
zelfs zelfmoord onder jongeren. Deze te voorko-
men tragedies ontstaan doordat men de bevolking 
van hun traditionele land verdrijft om plaats te 
maken voor monoculturen voor agro-brandstoffen 
zoals suikerriet en ethanol.

Kinderen behoren tot de eerste slachtoffers van 
de schendingen van het recht op voedsel. Tussen 
2005 en 2008 zijn 34 inheemse kinderen onder 
de vijf jaar gestorven door aan voeding gerela-
teerde oorzaken in Mato Grosso do Sul. Zo’n 
600 andere kinderen zijn ondervoed. 

Ondertussen is de Braziliaanse overheid nalatig 
geweest door het niet handhaven van de afbakening 
van inheems land. De regering is hiertoe verplicht 
volgens grondwettelijke bepalingen, die de rechten 
van de Guarani op land en natuurlijke hulpbronnen 
beschermen. Dit proces is eenbelangrijke formele 
stap in de juridische strijd van de gemeenschappen 
om hun land terug te claimen. Plantage-eigenaren 
hebben zich verzet tegen het in kaart brengen van 
de terreinen door antropologen, door te dreigen 

met lichamelijk geweld en rechtszaken.

FIAN heeft de strijd van de Guarani al vele jaren 
op verschillende manieren gesteund. Europese 
FIAN secties hebben samengewerkt in een drie 
jaar durende campagne om bewustwording te 
creëren over de casus van de Guarani-Kaiowá. 
Tijdens deze campagne heeft een delegatie van 
de Guarani-Kaiowá gereisd door Duitsland, 
Zweden, Noorwegen en België. Lokale FIAN 
vrijwilligers hebben de delegatie verwelkomd, 
publieke bijeenkomsten en media aandacht ge-
faciliteerd en hun solidariteit geuit. Een filmploeg 
is afgereisd naar Brazilië om een documentaire 
te maken. Deze documentaire onthult aan een 
groter publiek de verschrikkelijke leefomstan-
digheden van de Guarani en ook het misbruik 
door de transnationale landbouwbedrijven die de 
plantages beheren. 

Alleen met onbeperkte toegang tot hun voorouder-
lijk territorium zal het recht van de Guarani-Kaiowá 
op voedzaam voedsel  gegarandeerd kunnen 
worden en zullen ze tevreden zijn. “Dit is onze 
voedselvoorraad”, zegt gemeenschapsleider 
Carlitos van Paso Pirajú terwijl hij wijst naar het land. 
“Alleen de aarde kan ons voedsel garanderen.”

BrAzIlIë
Brandstof vs voedsel – verspreid het woord van de inheemse Guarani-Kaiowa



guAtemAlA Hoe goudwinning de toegang tot water kan vernieti-
gen en de rechten van de inheemse bevolking kan schenden

In Guatemala heeft de Malin Gold Mine een 
aanzienlijk negatieve uitwerking op de toegang tot 
water voor de lokale inheemse gemeenschappen. 
De mijnbouwactiviteiten verbruiken grote hoeveel-
heden water en verontreinigen achterblijvende 
reserves. Er zijn tevens giftige hoeveelheden zware 
metalen gevonden in bloed- en urinemonsters van 
de lokale bevolking. 

Een gemeenschapsberaad in 2005 wees uit dat 
meer dan 90% van de bevolking in Sipacapa de 
Marlin Mining project had afgewezen. In 2010, 
verklaarde James Anaya,  de Speciale VN Rappor-
teur voor inheemse bevolkingen,  dat de overheid 
toestemming had gegeven voor de mijnbouw 
zonder dat de betrokken gemeenschappen hierover 
vrij en weloverwogen mee konden beslissen.

In mei 2010 nam de Inter-American Commission on 
Human Rights voorzorgsmaatregelen in het voordeel 
van leden van 18 inheemse gemeenschappen in 
de Guatamaalteekse Westerse Hooglanden. De 
maatregelen hielden onder andere in dat de Marlin 
mijnbouw activiteiten, - beheerd door Canadian 
corporation Goldcorp, - tijdelijk werden stopgezet. 

Mensenrechten activisten, zoals onder andere leden 
van de gemeenschap, werden op gewelddadige 
wijze onderdrukt . Het werd hen onmogelijk gemaakt 
om kritiek te uitten tegen de mijn. Na de stopzetting 
van de mijnbouwactiviteiten werd de leider van de 
beweging, die zich afzette tegen de mijnbouw, op 7

juli 2010, in haar woning neergeschoten. Deze en 
andere overduidelijke strafrechtelijke handeling 
worden doorgaans genegeerd door de autoriteiten.

Sinds 2004 heeft FIAN het Marlin mijngebied 
meerdere malen bezocht. FIAN is gesprekken 
aangegaan met lokale autoriteiten en gestart met 
initiatieven ter ondersteuning van de strijd van de 
bevolking tegen de mijn. FIAN heeft samen met in-
ternationale mensenrechtengroepen en -netwerken 
fact finding missions verricht, die bijdragen aan de 
internationale zichtbaarheid van de zaak.

FIAN heeft samen met andere Europese 
organisaties openlijk kritiek geuit op het beleid 
van Scandinavische publieke pensioenfondsen, 
omdat zij aandeelhouders zijn van Goldcorp. 
Zowel Noorwegen als Zweden zijn gebonden aan 
verplichtingen omtrent internationale mensenrech-
ten en moeten kunnen garanderen, dat publieke 
pensioenfondsen niet investeren in organisaties 
betrokken bij mensenrechtenschendingen.

In een in augustus 2011 gepresenteerd rapport met 
de resultaten van een gezamenlijke missie naar 
Guatemala vragen FIAN en haar partners de Staat 
Guatemala om de voorzorgsmaatregelen van de 
Inter-American Commissie te implementeren. Met 
de implementatie van deze maatregelen verplicht 
Guatamala zich de mensenrechtenactivisten te 
beschermen voor pesterijen en criminaliteit als ook 
het recht op water van de bevolking te garanderen.
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Veel boeren in de Filipijnen hebben geen toegang 
tot land en werken, huren of pachten hun land. 
Dit ondanks het bestaande overheidsbeleid voor 
ruilverkaveling.

Het Volledige Landhervormingsplan (Compre-
hensive Agrarian Reform Program – CARP) van 
1988 verkondigt, dat private landbouw bedrijven 
met meer dan vijf hectare grond herverdeeld moet 
worden onder landloze boeren. Hoewel gedeelde 
huur niet toegestaan is volgens het overheidsbeleid 
van CARP, zijn 300 kokosnoot boeren op de 
1716 hectare Hacienda Matias op het Bondoc 
schiereiland werkzaam als pachters. Hierdoor zijn 
zij verplicht om 70% van hun oogst af te staan aan 
de landeigenaar, een uitbuitende overeenkomst 
die leidt tot verarming van families en schending 
van het recht op voedsel.

In 2004 hebben de getroffen gemeenschappen 
zich gemobiliseerd en een petitie ingediend bij 
de Filipijnse overheid voor landhervorming. Dit 
heeft geleid tot het oprichten van de afdeling voor 
Landhervormingen die met het ruilverkavelings-
programma zijn begonnen. Zij hebben een Kennis-
geving van de Dekking (Notice of Coverage) 
gestuurd aan de landeigenaar en zijn bezig met 
een eerste schouwing van het land. De landeige-
naar heeft sindsdien geprobeerd de richtlijnen te

omzeilen door individuen in te huren om de 
boeren lastig te vallen en te verdrijven.  Hierdoor 
heeft zich een zaak voorgedaan waarin serieuze 
verwondingen zijn veroorzaakt. Er is een begin 
gemaakt met strafrechtelijke vervolging ten 
opzichte van verschillende boeren, resulterend in 
gevangenisstraffen.

In 2004 is FIAN Filipijnen gestart met een 
gemeenschapseducatieprogramma over het 
recht op voedsel. In dit programma was de 
implementatie van landhervormingsprogramma’s 
opgenomen. Tegelijkertijd heeft het druk uit-
geoefend op verschillende niveaus bij de overheid 
om het recht op voedsel van de eisers te vervul-
len. Deze activiteiten zijn versterkt door initiatieven 
van andere lokale NGO’s en briefcampagnes 
opgezet door FIAN Internationaal. FIAN heeft 
deze zaak ook benoemd in een rapport aan de 
Verenigde Naties. 

In maart 2010 hebben negen uitgezette boeren 
hun eigendom toegewezen gekregen van de 
overheid nadat het gerechtshof van het Ministerie 
van Landhervorming de uitzetting als illegaal heeft 
beoordeeld. De schouwing van de Hacienda 
Matias is hervat. FIAN Filipijnen zal toezicht 
houden op de zaak tot het proces van ruilver-
kaveling is afgerond.

FIlIpIjNeN
Het gevecht om landhervormingen – van vitaal belang voor het recht op voedsel
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Het werk van FIAN Duitsland met betrekking 
tot situaties van landroof in Cambodja laat zien 
hoe diepgaand onderzoek naar mensenrechten-
schendingen media-aandacht kan genereren en 
het gedrag van grote bedrijven kan beïnvloeden.

Akkerland en landbouw infrastructuur zijn een 
aantrekkelijke investeringsbron geworden voor  
individuen en ondernemingen. Buitenlandse 
landbouw in het kielzog van de voedselcrisis en 
de toename in agrobrandstoffen zijn belangrijke 
stimulansen achter buitenlandse investeringen in 
land. Een regelmatig terugkerend gevolg van deze 
activiteiten - ook wel bekend als landroof – is de 
verplaatsing van lokale gemeenschappen. 

Cambodja is een primair doelwit van landrovers. Al 
generaties lang hebben boeren in dit voornamelijk 
rurale land een traditionele levensstijl onderhouden 
met het telen van fruit en rijst en het verzamelen van 
grondstoffen in de bossen. In 2006 hebben bull-
dozers de rust verstoord in de Koh Kong provincie 
om zo de weg vrij te maken voor suikerriet. 

Hierdoor verloren de lokale gemeenschappen hun 
land en werden de natuurlijke bronnen ontnomen 

van de lokale gemeenschappen, essentiële 
onderdelen voor het garanderen van hun recht 
op voedsel.  De Thaise firma Khon Kaen Suiker 
Industrie - een fabrikant en distributeur van suiker 
en melasse (een bijproduct van suiker) en een top-
producent van ethanol - is  één van de investeerd-
ers. Met partners  uit Cambodja en Taiwan heeft 
Khon Kaen een 90-jarige concessie gekregen 
voor 19.100 hectare land in Cambodja om suiker 
te produceren voor de Europese Unie.

In reactie op de gedwongen uitzetting van dor-
pelingen in het district van Sre Ambei hebben FIAN 
Duitsland en andere maatschappelijke organisaties 
de verbanden tussen Khon Kaen en een Duitse 
investeringsbank bloot gelegd. DWS Investement – 
fondsmanager van de Deutsche Bank Group – heeft 
tenminste 270 miljoen euro geïnvesteerd in bedrij-
ven die direct landbouw land verwerven. Minimaal 
drie miljoen hectare landbouwland is eigendom van 
deze bedrijven in Zuid-Amerika, Afrika en Zuid-
Oost Azië. Toen brede berichtgeving in de media 
volgde – inclusief een prime-time blootstelling op de 
Duitse televisie, heeft DWS haar aandelen in Khon 
Kaen Industry verkocht.

cAmBodjA
Zeg “nee” tegen landroof – Managers van een Duits investeringsfonds ter verantwoording roepen
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INdIA 
Het verkrijgen van toegang tot water – ansichtkaartenactie beïnvloedt de Indiase overheid

Toegang tot veilig drinkwater is een belangrijke 
voorwaarde voor het recht op voedsel. De 300 
inwoners van het dorp Ghaneshpur, in het Rae 
Bareli district in de staat Uttar Pradesh, strijden al 
enige jaren voor toegang tot veilig water.

De lokale bron die de dorpelingen toegang tot 
veilig drinkwater zou moeten verzorgen was 
verontreinigd. Huidziektes, lintwormen en diarree 
waren veelvuldig het resultaat van het drinken van 
het gelige zoute water. De dorpelingen waren 
daarom aangewezen tot lange wandelingen naar 
een dorp in de buurt om water te halen. De drie 
uur durende tocht naar de bron en terug eiste zijn 
tol op het huishouden, het werk op het land en het 
onderwijs voor de kinderen.

In 2009 is FIAN Noorwegen gestart met een an-
sichtkaartencampagne waarin toegang tot schoon 
water werd geëist voor de inwoners van Ghanesh-
pur. Honderden inwoners van Noorwegen hebben 
meegedaan aan de “Blauwe Oktober” campagne 
voor het recht op water. Het persoonlijk overhan

digen van de ansichtkaarten door de vertegen-
woordigers van FIAN Noorwegen en FIAN Uttar 
Pradesh aan de directeur van het waterbestuur van 
Uttar Pradesh, meneer Srivastava, was onderdeel 
van een internationale fact-finding missie naar India 
later dat jaar. Hij heeft direct opdracht gegeven tot 
het testen van het water en heeft vervolgens een 
900 voet diepe waterpomp gezorgd. 

Deze pomp zorgt er nu voor dat het water vrij 
is van verontreinigingen en dat het gebruikt  kan 
worden voor landbouw, koken en drinken. 
FIAN houdt de zaak nauwlettend in de gaten om 
ervoor te zorgen dat schoon drinkwater aan-
geleverd blijft worden door het Ministerie voor 
Water in Uttar Pradesh. 

Meneer Hemraj – een 70 jaar oude landarbeider 
en leider van de gemeenschap heeft zijn blijdschap 
geuit: “Eindelijk hebben we drinkwater gekregen 
en zullen mijn kleinkinderen niet lijden. Dank 
aan FIAN en allen die ons ondersteunt hebben 
in onze strijd.”
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colomBIA   
Boerengemeenschap boekt overwinning bij Constitutioneel Hof

Een uitspraak van het Constitutioneel Hof in 
het voordeel van 123 families die van hun land 
verdreven waren in het rurale gebied Las Pavas in 
Buenos Aires, Colombia is een grote overwinning in 
de strijd van de bevolking voor het recht op voedsel.  

In 2009 is de bevolking verdreven door de politie 
op verzoek van twee palmolie productie bedrijven. 
Desondanks heeft de Las Pavas gemeenschap 
onvermoeibaar gestreden sinds 1997, toen zij op 
een vreedzame manier het land in gebruik namen 
en met landbouw zijn begonnen. Zonder alter-
natieven om in hun levensonderhoud te voorzien, 
hebben de families een jaar lang volgehouden in 
hun juridische gevecht om officieel bezit over hun 
land te verkrijgen.  

De gemeenschap had herhaaldelijk te lijden onder 
criminalisering en intimidatie, waaronder gedwongen 
uitzettingen, aanvallen door paramilitaire groeperin-
gen en de vernietiging van gewassen en voedsel. In 
navolging hiervan hebben de families zich georgani-
seerd in de Buenos Aires Boeren Associatie (ASO-
CAB). Ze hebben klachten ingediend en aanvragen 
tot het terugdraaien van de rechterlijke beslissing die 
het bevel tot uitzetting gaf in 2009. 

FIAN en verschillende Colombiaanse organisaties 
steunden de Las Pavas families in hun strijd. FIAN 

startte twee Urgent Actions, waarin ze een beroep 
deed op haar internationaal netwerk. Het netwerk 
werd verzocht de Colombiaanse president aan te 
schrijven en te vragen om hulp bij het formaliseren 
van hun landbezit. In 2009 stuurde FIAN, samen 
met andere organisaties, een Amicus Curiae brief1 
aan de verantwoordelijke rechter waarin ze de 
rechtbank informatie verstrekte dat zou kunnen 
helpen bij het komen tot een uitspraak.

Uiteindelijk, in mei 2011, oordeelde het Colombi-
aanse Constitutionele Hof dat de acties die hadden 
geleid tot de gedwongen ontruiming van de Las 
Pavas families illegaal waren. Zij  gaf het bevel tot 
een herbeoordeling van de grondbezit kwestie. 
Ervan uitgaande dat deze nieuwe beoordeling vol-
gens wettelijke voorschriften wordt uitgevoerd zal 
de boerengemeenschap hun landrechten worden 
toegekend. Daarmee zullen ze worden verzekerd 
van de middelen om zichzelf te voeden.

Leider van de Las Pavas gemeenschap Misael 
Payares Guerrero is FIAN en andere organisaties 
erkentelijk voor hun rol in de strijd. “We hebben 
internationale steun nodig om onze rechten te 
kunnen verdedigen, want we willen een manier 
van leven waarin niet alleen respect voor mensen, 
maar ook respect voor de natuur centraal staat.

.



ugANdA 
Uitgezette Oegandezen vechten voor toegang tot rechtspraak en het behouden van hun grond

In augustus 2001 heeft het Oegandese leger meer 
dan 2.000 mensen verdreven uit hun woning en 
van hun land in de Mubende regio in Oeganda. 
Het leger handelde in opdracht van de overheid, 
die de grond had geleased aan de Kaweri Coffee 
Plantation, een dochtermaatschappij van de 
Neumann Kaffee Gruppe in Duitsland.   
De 62-jarige Elias Mbabazi kan zich het volgende 
herinneren: “ Op de dag van de ontruiming was ik 
thuis. Soldaten bestormden ons grondgebied, 
vuurde schoten in de lucht en dreven ons weg. 
Ze vernietigden het huis waar we al 17 jaar woon-
den. We vonden in de nabijgelegen bossen een 
plek waar we konden schuilen. We verloren ons 
vee en ons grondgebied werd vernietigd. Twee 
van mijn kinderen stierven als gevolg van deze 
agressieve ontruiming”. 

De Oegandese autoriteiten en de Neumann Kaffee 
Gruppe vertragen de juridische procedures al 
meer dan tien jaar en vermijden onderhandelingen 
over een minnelijke schikking, die tot compensatie 
voor verdreven Oegandezen zou kunnen leiden.   
FIAN ondersteunt het gevecht van de Mubende 
bevolking al sinds 2002. FIAN doet niet alleen een 
beroep op de Oegandese Staat om haar mensen-
rechtenverplichtingen na te komen maar 

richt zich ook tot Duitsland. Duitsland heeft immers 
extra territoriale verplichtingen als thuisbasis van de 
Neumann Kaffee Gruppe. 

FIAN activisten organiseerden een protestactie 
met als doel politieke druk uit te oefenen op de 
verantwoordelijke partijen in deze zaak. In 2008 
werd er een “symbolische ontruiming” uitgevoerd 
bij de ingang van de Neumann offices in Hamburg 
onder de slogan “Coffee to Go”. In 2011, precies 10 
jaar na de ontruiming, protesteerden FIAN acti-
visten in verschillende Europese steden en voerden 
verschillende reconstructies uit van gebeurtenissen 
voor de ingang van Oegandese ambassades.   
In 2009 dienden FIAN en de uitgezette Oegan-
dezen een klacht in bij het Duitse contact punt van 
de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO) met de stelling dat 
Neumann de OESO-Richtlijnen voor multinatio-
nale bedrijven heeft overtreden.  De OESO- zaak 
is in 2009 zonder enige uitkomst afgesloten.
Het toepassen van internationale druk heeft geleidt 
tot het hervatten van de juridische procedures in 
Oeganda, maar 10 jaar na de ontruiming zijn de 
overtreders zijn nog steeds vrijgesteld van stafop-
legging. Zolang deze straffeloosheid voortduurt zal 
FIAN de uitgezette Oegandezen ondersteunen in 
hun strijd voor rechtvaardigheid.
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NepAl Hoe informatie over het recht op voedzame voedsel HIV/AIDS geïn-
fecteerde vrouwen helpt overleven

HIV/AIDS is een veelvoorkomende aandoening in 
Accham, in het westen van Nepal. De ziekte wordt 
meestal opgelopen door migrerende mannelijke 
arbeiders die naar India reizen. Dit is gebruikelijk in 
het gebied aangezien veel mensen geen of weinig 
grond hebben waarop zij voedsel kunnen verbou-
wen. Er zijn tevens weinig banen beschikbaar in het 
lokale gebied.

Als er eenmaal sprake is van een HIV/AIDS 
infectie zijn veel families gedwongen hun grond en 
andere bezittingen te verkopen om medicijnen en 
voedsel te kunnen veroorloven. Dit heeft voor veel 
huishoudens tot meer honger en ondervoeding 
geleidt. Weduwen staan voor de taak om zonder 
inkomen, grondbezit of mogelijkheden voor 
een baan hun families te voeden. Als HIV/AIDS 
geïnfecteerde zijn ze lichamelijk zwak en hebben 
ze te lijden onder een sociaal stigma. De weduwen 
worden vaak uitgestoten door hun familie en rech-
ten op eigendom en bezit wordt hen ontnomen.  

Voedzaam voedsel en gezondheidszorg is es-
sentieel voor een effectieve behandeling van HIV/
AIDS. Maar degenen die zijn geïnfecteerd met de 

ziekte hebben slechts een beperkte mogelijkheid 
om voedsel te kopen of zelf voldoende te kunnen 
produceren. De Nepalese staat is verplicht het 
recht op voedsel mogelijk te maken voor al haar 
inwoners door middel van sociale zekerheid 
programma’s.

FIAN Nepal heeft lokale organisaties ondersteund 
bij het ontwikkelen van programma’s die bedoeld 
zijn om gemeenschappen te informeren over het 
recht op voedsel en de speciale behoeftes van 
degene die lijden aan HIV/AIDS.  Het heeft onder 
andere geleid tot het oprichten van een ‘com-
mité van strijders’. Inmiddels hebben de lokale 
autoriteiten van Accham, onder druk van FIAN en 
ondersteuners, districtsbeleid over een voedsel 
ondersteuningsfonds voor HIV/AIDS slachtoffers  
goedgekeurd.  Sinds 2010 ontvangen alleen-
staande vrouwen, 100 Nepalese Roepia ( 1 euro) 
per maand. Hoewel dit bedrag lang niet voldoende 
is, heeft het initiatief groepen in nabijgelegen gebie-
den aangemoedigd om te streven naar gelijksoor-
tig beleid. Het heeft tevens geleidt tot lobbyen ten 
behoeve van dergelijk beleid op nationaal niveau. 
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De positieve uitkomsten in deze casussen zouden niet 
mogelijk zijn zonder de medewerking van  activisten, 
leden en supporters van FIAN en andere soortgelijke 
organisaties wereldwijd.

FIAN’s internationale netwerk bestaat uit individuen en 
groepen uit Azië, Afrika, Europa en Amerika, die samen-
werken ten behoeve van de missie het recht op voedsel 
te realiseren

Word lid van dit wereldwijde netwerk en zet je in voor 
de strijd tegen schendingen van het recht op voedsel en 
gerelateerde mensenrechten.

VOOR INFORMATIE:
  Ga naar  www.fian.org• 
  Meld je aan voor de FIAN nieuwsbrief• 
  Meld je aan voor FIAN RSS/newsfeeds• 
  Word een vriend van  FIAN op Facebook• 
  Volg FIAN op Twitter• 

RAAK BETROKKEN:
Neem deel aan FIAN Urgent Actions• 
Word lid van FIAN• 
Start een lokale FIAN groep in je eigen omgeving• 

NEEM HET SERIEUS:
Doneer online via PayPal:
http://www.fian.org/get-involved/donate
 

www.fian.org

HANDEL
NU                         

16



17



FIAN SECTIONS 

FIAN Austria
Schwarzspanierstraße 15/3/1
1090 Wien
Austria
phone:  +43-01 - 2350239
office@fian.at 
www.fian.at

FIAN Belgium
Rue van Elewijck 35
1050 Bruxelles
Belgium
phone:  +32-264 084 17
fian@fian.be 
www.fian.be

FIAN Brazil
Rua 19, N. 35 - 
Ed. Dom Abel-Sala 03 
Centro - CEP74030-090
Goiânia-GO
Brazil
phone:  +55-62 3092 4611
fian@fianbrasil.org.br 
www.fianbrasil.org.br

FIAN Germany
Briedeler Straße 13
50969 Köln
Germany
phone:  +49-221 702 0072   
fian@fian.de 
www.fian.de

FIAN Ghana
P.O.Box 2062
Accra
Ghana
phone:  +233-244 656632 
mikeanane@yahoo.com

FIAN International
Secretariat
Willy-Brandt-Platz 5
69115 Heidelberg
P.O. Box 10 22 43, 
69012 Heidelberg
Germany
Phone: +49-6221-65300-30
Fax: +49-6221-65300-33
contact@fian.org
www.fian.org

FIAN International 
Secretariat - Geneva office
Maison des Associations 
15, Rue des Savoises
1205 Genève
Switzerland 
phone: +41-22 328 03 41
suarez-franco@fian.org 
winter@fian.org

FIAN Honduras
Colonia Tepeyac, 
Boulevard Las Minitas
Apartamentos Vista 
Hermosa No. 17
Tegucigalpa
Honduras 
Mailing address: 
Apdol Postal 5303 
phone:  +504-213 9258
fian@fian.hn
www.fian.hn

FIAN India
Sanjay K. Rai
7/37 B, (Top Floor), Janpura-B.
New Delhi-110014 
India
phone: +91-11 24374437
fiandelhi@yahoo.co.in 
fianindia@yahoo.com 
www.fian.in

FIAN India / Andhra Pradesh
T. Ravi Kumar
5-20/B Ashoknagar, Kothur
Khammam-507003
Andhra Pradesh, India
phone:  +91-986 603 5859
fianap2003@gmail.com

FIAN India / Karnataka
c/o John Bosco y Tulip
9th Cross, Bhagyanagar
Belgaum- 590006
India
phone:  +91-831 248 4491
fianashraya@sancharnet.in

FIAN India / Rajasthan
c/o HEDCON/GRAVIS
67/145, Pratap Nagar Housing 
Board, Sanganer 
303906 Jaipur, India 
phone:  +91-141 279 2994 
rajendra@gravis.org.in
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FIAN Honduras
Colonia Tepeyac, 
Boulevard Las Minitas
Apartamentos Vista 
Hermosa No. 17
Tegucigalpa
Honduras 
Mailing address: 
Apdol Postal 5303 
phone:  +504-213 9258
fian@fian.hn
www.fian.hn

FIAN India
Sanjay K. Rai
7/37 B, (Top Floor), Janpura-B.
New Delhi-110014 
India
phone: +91-11 24374437
fiandelhi@yahoo.co.in 
fianindia@yahoo.com 
www.fian.in

FIAN India / Andhra Pradesh
T. Ravi Kumar
5-20/B Ashoknagar, Kothur
Khammam-507003
Andhra Pradesh, India
phone:  +91-986 603 5859
fianap2003@gmail.com

FIAN India / Karnataka
c/o John Bosco y Tulip
9th Cross, Bhagyanagar
Belgaum- 590006
India
phone:  +91-831 248 4491
fianashraya@sancharnet.in

FIAN India / Rajasthan
c/o HEDCON/GRAVIS
67/145, Pratap Nagar Housing 
Board, Sanganer 
303906 Jaipur, India 
phone:  +91-141 279 2994 
rajendra@gravis.org.in

FIAN India / Tamil Nadu
11 P.T. Rajan Road, 5 Street 
Madurai- 625002
Tamil Nadu, India
phone:  +91-452 422 0353
fiantn@rediffmail.com

FIAN India / Uttar Pradesh
c/o  Sanjay K. Rai
A-8, Sarvoday Nagar Indira 
Nagar
Lucknow- 226016
Uttar Pradesh, India
phone:  +91-522 234 9556
fianup@yahoo.com 

FIAN India / West Bengal
c/o IMSE, 195 Jodhpur Park
Kolkata- 700068
India
phone:  +91-332 412 8426
fianwestbengal@vsnl.net 
www.fianwb.org

FIAN Mexico
Huatusco 39, Col. Roma Sur,   
Deleg. Cuauhtémoc
C.P. 06760 México D.F.
México
phone:  +55-5111 6256 
fian_mex@yahoo.com.mx

FIAN Nepal
P.O.Box 11363
Kathmandu
Nepal
phone:  +977-1 50 11 609
info@fiannepal.org

FIAN Netherlands
De Wittenstraat 25
1052 AK Amsterdam
Netherlands
phone: +31- 6 81243351
fian@fian-nederland.nl 
www.fian-nederland.nl

FIAN Norway
Kirkegata 5
0 153 Oslo 
Norway
phone:  +47-901 38 264
post@fian.no 
www.fian.no

FIAN Philippines
91 Madasalin Street, 
Sikatuna Village
Quezon City
Philippines
phone:  +63-237 439 86 
fian.philippines@gmail.com

FIAN Sweden
Hammarby Allé 93
12063 Stockholm
Sweden
phone:  +46-864 393 47
info@fian.se 
www.fian.se

FIAN Switzerland
Maison des Associations 
15, Rue des Savoises
1205 Genève
Switzerland
phone: +41-22 328 03 40
fian@fian-ch.org
www.fian-ch.org 

FIAN CO-ORDINATIONS

FIAN Burkina Faso
11 BP 963 CMS  
Ouagadougou 11
Burkina Faso
phone:  +226-707 345 22 
fianburkina@gmail.com

FIAN Ecuador
La Isla N27-24  y Jose Valentin, 
Sector de Las Casas  
Quito
Ecuador
phone: +593-22237622
info@fianecuador.org.ec
www.fianecuador.org.ec

FIAN France
15 Rue Georges Jacquet
F-38000 Grenoble
France
phone:  +33-630 843376 
contact@fian.fr 
www.fian.fr

FIAN Zambia
Plot 339, Off Kudu Road 
Kabulonga Extension
Lusaka
Zambia
mobile: +26 -60 966425 784
anglmwape@yahoo.com

Voor FIAN contacten in andere 
landen, neem contact op met 
het Internationaal Secretariaat. 
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