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In de afgelopen twintig jaar heeft FIAN Belgium deelgenomen aan heel wat briefschrijfcampagnes en petities, gericht aan staten waarin het recht op voeding van bepaalde
bevolkingsgroepen bedreigd of geschonden werd. Vaak was de actie van FIAN van
doorslaggevend belang om het probleem op te lossen of de toestand te verbeteren. In alle
gevallen vestigde de actie de aandacht op geïsoleerde en uitgesloten bevolkingsgroepen, en
verbeterde hun onderhandelingspositie of die van de lokale of nationale organisaties die hen
ondersteunen.

●

BRAZILIË : overwinning voor de boeren van Pernambuco

In 1997 bezetten driehonderd landloze families de gronden van de suikerrietplantages van Prado in het
noordoosten van Brazilië. Volgens INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, het
Nationaal Instituut voor Kolonisatie en Landbouwhervorming) waren die gronden al dertig jaar niet meer
bewerkt, en voldeden dus niet meer aan hun sociale functie. Op 18 december 1997 werd het terrein
daarom door de Braziliaanse regering bij decreet onteigend om aan landloze boeren geschonken te
worden. Maar in maart 1998 verkreeg de voormalige eigenaar, de João Santos-groep, de schorsing van het
decreet. De boeren deden een beroep op FIAN. Na een hele reeks interventies van FIAN, die vele
maanden duurde, gaf het Hooggerechtshof van Brazilië INCRA het recht om de gronden toch aan de
boeren over te dragen.

●

INDIA : 17 miljoen kinderen krijgen een middagmaal

In India staat het recht op voeding in de grondwet. Dankzij het middagmaal-programma krijgen alle
kinderen op de openbare lagere scholen tenminste één keer per dag een bereide maaltijd. Maar de
overheid van de deelstaat Uttar Pradesh weigerde het programma uit te voeren. Na de actie die FIAN op
vraag van lokale organisaties opstartte, is in oktober 2004 ook in Uttar Pradesh het middagmaalprogramma ingevoerd. Dat komt 17 miljoen kinderen ten goede.

●

ZUID-AFRIKA : families krijgen hun vruchtbare gronden terug

De Gumbu-Mutale-gemeenschap, zo’n 1200 mensen, werd tijdens het apartheidsregime verjaagd van haar
zeer vruchtbare grondgebied aan de oever van de Limpopo-rivier. Daar kwam een legerbasis. De families
moesten zich terugtrekken in een droge, rotsachtige streek, waar landbouw amper mogelijk was. Na de
eerste democratische verkiezingen van 1994 zou de regering alle gevorderde gronden teruggeven. Toen
er in 2003 nog steeds geen gevolg was gegeven aan hun aanvraag, deed de gemeenschap een beroep op
FIAN, die een briefschrijf-campagne opstartte. Op 14 augustus 2004 tekende de regering een akkoord
waardoor de Gumbu-Mutale hun grondgebied terugkregen.

●

GUATEMALA : landarbeiders krijgen eigen grond

In 1992 kregen de arbeiders van de koffieplantage Maria de Lourdes hun ontslag nadat ze een vakbond
hadden opgericht om hun arbeidsrechten te kunnen verdedigen. Twaalf jaar lang eisten ze zonder succes
gerechtigheid, in steeds hachelijkere omstandigheden. In januari 2004 deden ze een beroep op FIAN. Na
een onderzoeksmissie ging een internationale briefschrijf-campagne van start. In september werd de
eigenaar van de plantage veroordeeld tot de uitbetaling van 55% van de sinds 1992 achterstallige lonen,
een totaalbedrag van meer dan honderdduizend dollar, en de aankoop van een terrein van 66.000 dollar.
In oktober betrokken de families hun nieuwe eigendom, dat ze ’Het Paradijs’ hebben genoemd.

