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De strategie van FIAN wordt geïllustreerd door de strategie ‘Knoop van acht’. De twee partijen van de
acht zijn gepaard en de ene vult de andere aan. Deze strategie is gebaseerd op een visie die niet verstard
is door het Internationaal Recht. Integendeel, het wordt gezien als een recht in beweging die evolueert op
hetzelfde ritme van de maatschappijen en die gebaseerd is op menselijke realiteiten.
De blauwe pijlen stellen de acties voor waar FIAN in tussenkomt voor de populaties waarvan de rechten
geschonden worden. De groene pijlen tonen de middelen en manieren die gebruikt worden zodat
overheden het recht op Voedsel erkennen. De dalende pijlen geven de interventies van FIAN aan om
overtredingen tegen te gaan en het educatie-sensibiliseringswerk. De stijgende pijlen stellen het
pleidooiwerk voor.
Aan de basis van deze twee luiken, heeft FIANBelgium een grote expertise en een lange ervaring. Dit
wordt duidelijk door de acties op verschillende niveaus en voor meerdere publieken. Zoals :
• Petitiecampagnes ;
• informatie-activiteiten en sensibilisatie van het grote publiek ;
• educatie-ateliers voor Mensenrechten op scholen, universiteiten en associaties ;
• conferenties-debatten met politieke leiders en de burgermaatschappij ;
• bijdragen aan de partijen die strijden tegen honger, promotie van landbouw en van zelfvoorziening van
voedsel ;
FIANBelgium wil de komende jaren zijn prioriteiten hercentreren op enkele eminente acties waarvan ze
de kwaliteit en de impacten wil versterken.
Volgens deze voorgenomen strategie stimuleren de prestatie en studie van schendingzaken de
ontwikkeling van het internationaal regime van de Mensenrechten en de verbetering van middelen voor
de realisatie van economische, sociale en culturele rechten (ESCR). Eenmaal dat het
beschermingssysteem van de ESCR verbetert, zal de creatie van deze nieuwe normen gevolg hebben door
een gemakkelijkere oplossing te faciliteren voor de aangetaste gemeenschappen en voor de andere
erkende zaken of mogelijke overtredingen.
Bijvoorbeeld succesvolle campagnes zoals in India waar 17 miljoen kinderen recht hebben op een
middagmaal of nog in Zuid-Afrika waar families terug vruchtbare grond hebben.
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