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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
FIAN is weer een jaartje ouder. Net als iedere organisatie in ontwikkeling zijn ook wij in 2009 voor
onverwachte situaties komen te staan. In ons groeiproces zijn we nieuwe uitdagingen tegengekomen.
Met creativiteit en leergierigheid zijn we die uitdagingen aangegaan en hebben we ook onverwachte
situaties het hoofd geboden.
In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we dit jaar onze energie vooral naar binnen gericht om
onze eigen organisatiestructuur te versterken. Het bleek toch geen makkelijke opgave om een substantiële financiering te verkrijgen die zo nodig is om de kwaliteit en duurzaamheid van ons werk te kunnen
consolideren.
Desondanks is het enthousiasme en betrokkenheid van onze vrijwilligers niet minder geworden. Dat
blijkt uit de verscheidenheid aan activiteiten van FIAN. Trouw aan haar werkwijze heeft FIAN op verschillende niveaus gewerkt om het mensenrecht op voedsel onder de aandacht van het publiek en van
specifieke doelgroepen te brengen.
Als onderdeel van het FIAN netwerk heeft de Nederlandse afdeling niet alleen met binnenlandse
partners activiteiten georganiseerd, maar ook samengewerkt met organisaties over de grens, zoals
de Braziliaanse Missionaire Raad voor Inheemse Volkeren CIMI, de wereldwijde boerenorganisatie
Via Campesina en de Speciale Rapporteur voor het Recht op Voedsel van de VN.
FIAN Nederland heeft ook een steentje bijgedragen aan het internationaal werk van FIAN richting de
Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties FAO door te participeren in de cruciale sessie van haar Committee for World Food Security (CFS) en mee te doen aan het Peoples Forum, parallel
aan de Wereldvoedseltop in Rome.
De ervaring van 2009 zal onze organisatie in het komende jaar zeer van nut zijn. Met name bij onze
voornemens om prioriteit te geven aan de kern van het werk van FIAN, case-work, waarin activiteiten
worden ontwikkeld op meerdere actieniveaus, zoals onderzoek samen met lokale gemeenschappen,
lobby en media werk en bewustwording.
Ook in het komende jaar verwachten we onze banden met onze nationale en internationale partnerorganisaties te versterken om een grotere impact te verwezenlijken.
Kortom, hoewel 2009 een enigszins introspectief jaar voor ons is geweest, zijn er ook de zaden gezaaid
die in de nabije toekomst ons werk volledig zullen laten bloeien.
Een ding staat vast: ook in 2010 zal FIAN tegen honger blijven vechten. Met mensenrechten.
Daniel Gomez
Voorzitter FIAN Nederland
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FIAN NEDERLAND: VISIE EN MISSIE
VISIE
FIAN Nederland is in april 2007 opgericht om het fundamentele recht op voedsel onder de aandacht van het
Nederlandse publiek te brengen. De visie van FIAN Nederland is een wereld zonder honger waarin iedere man,
vrouw en kind in alle waardigheid ten volle de mensenrechten kan genieten, in het bijzonder het recht op adequate
voeding, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere mensenrechten verdragen. FIAN Nederland stelt zich als doel een bijdrage te leveren aan de handhaving van de mensenrechten door
het recht op voedsel te verdedigen van individuen of groepen die worden bedreigd door of lijden onder honger en
ondervoeding. FIAN Nederland richt zich hierbij met name op kleine boeren, boerenarbeiders, landloze arbeiders,
landbezetters, pachters, inheemse groepen, en anderen van wie de landrechten of landarbeidsrechten frequent
werden of worden geschonden. FIAN Nederland is een non-profit organisatie onafhankelijk van welke politieke of
confessionele groepering dan ook.

MISSIE
De missie van FIAN Nederland is het aan de kaak stellen van schendingen van het recht van de mens op voedsel,
waar deze ook voorkomen, en het strijden tegen onrechtvaardigheid en onderdrukking die tot gevolg hebben dat
mensen niet in staat worden gesteld in hun behoefte aan voedsel te voorzien. De strijd tegen discriminatie en
sociale en economische uitsluiting is integraal onderdeel van onze missie. FIAN probeert de rechten van een ieder
om toegang te krijgen tot de bronnen die nodig zijn om zich te voeden nu en in de toekomst zeker te stellen.

THEMA’S
FIAN Nederland heeft de vijf thematische programma’s van FIAN International overgenomen om haar doelstellingen
te bereiken. Dit zijn:
•

Toegang tot land en productieve bronnen

•

Recht op water

•

Monitoring van het beleid van landen m.b.t. het recht op voedsel

•

Extraterritoriale verplichtingen van staten (ETO’s)

•

Justitiabiliteit van het recht op voedsel
(Justiciability = Mogelijkheden om met rechtspraak schendingen aan te vechten)
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FIAN NEDERLAND: VISIE EN MISSIE
WERKWIJZE
FIAN Nederland draagt concreet bij aan de hiervoor genoemde thematische programma’s door middel van de
volgende acties:

•

Case Work. Dit zijn lange termijn documentatie, analyse en begeleiding, uitgevoerd door een wergroep
en gericht op het ondersteunen van een concrete groep slachtoffers van mensenrechtenschendingen
met een scala aan activiteiten.

•

Urgente Acties, waarmee door middel van brieven bepaalde concrete schendingen onder de aandacht
worden gebracht van verantwoordelijken en andere mensen die directe invloed hebben op deze geval
len. Elke 6 – 8 weken wordt een brief door leden van FIAN Nederland naar de betrokkenen verstuurd

•

Fact Finding Missions. Dit zijn bezoeken van een internationale FIAN delegatie aan een plaats waar
vermeende mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Ze worden gecoördineerd door het internationaal
secretariaat van FIAN. Elke Fact Finding Mission wordt afgesloten met een rapport van bevindingen
en aanbevelingen dat naar alle betrokken partijen wordt gestuurd.

•

Lobby/beleidsbeïnvloeding
FIAN Nederland is pleitbezorger voor de bestendiging van het recht van de mens op voedsel als effectief instrument om mensen te beschermen en schendingen te bestrijden. FIAN Nederland richt zich
hierbij met name op de Nederlandse regering en Nederlandse vertegenwoordigers in het Europees
Parlement en de Verenigde Naties.

•	Campagnes
FIAN Nederland organiseert en/of neemt deel aan campagnes. Doel van deze campagnes is het recht
van de mens op voedsel onder aandacht van een breder publiek te brengen.
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ACTIVITEITEN IN 2009

Hoewel in 2009 veel tijd is gestoken in het verkrijgen van goedkeuring en fondsen voor enkele grote projecten
zijn daarnaast ook diverse activiteiten uitgevoerd. Onderstaand een beknopte opsomming hiervan.

AWARENESS BUILDING/BEWUSTWORDING
•

Op 5 februari 2009 werd in samenwerking met TNI een seminar georganiseerd met als thema
“Verdragsovereenkomsten tussen EU en Centraal Amerika m.b.t. het recht op voedsel”. Deelnemers
waren NGO medewerkers, docenten van universiteiten, studenten en journalisten. Voordrachten
werden o.a. gegeven door enkele afgevaardigden uit Honduras.

•

In samenwerking met Survival International, NCIV, Global Forest Coalition, MM (Mensen met een
Missie), Amnesty International, Steungroep Indianen in Brasil en CIMI werd op 6 april 2009 tijdens
de vertoning van de film “Birdwatchers” in diverse bioscopen de negatieve impact van de productie
van bio-ethanol op de levensomstandigheden van de Guarani bevolking in Mato Grosso do Sul in
Brazilie onder de aandacht gebracht van de bezoekers.

•

Tijdens het Houtfestival in Haarlem op 21 juni bemanden 6 vrijwilligers van FIAN een stand waar onze
nieuwe folder werd verspreid en handtekeningen voor de Face-it-Act-now campagne werden verzameld.

•

Op 8 oktober is een seminar met Via Campesina Argentinië georganiseerd: “Soy Expansion, mining and
landgrabbing in Argentina” in samenwerking met TNI, Milieudefensie en Friends of the Earth International.

•

Op Wereldvoedseldag zijn in natuurwinkels in Amsterdam, Den Haag en Utrecht flyers over de campagne
Face-it-Act-now gedistribueerd.

•

Op 16 oktober werd samen met ICCO in Utrecht de Right to Food and Nutrition Watch 2009 overhandigd aan minister van landbouw Gerda Verburg. Deze nieuwe uitgave van de Right to Food and Nutrition WATCH richt zich op de vraag: wie heeft de macht over het wereldvoedselsysteem? Een dringende
kwestie in het licht van de huidige wereldvoedselcrisis. De WATCH is een op de praktijk gebaseerd
monitoring instrument. Tijdens deze bijeenkomst, waar 80 personen aan het World Food Day event
deelnamen, werden door 3 vrijwilligers van FIAN flyers uitgedeeld.

•

Rond Kerst zijn door vrijwilligers van FIAN Nederland 1500 postkaarten gedistribueerd in Amsterdam,
Den Haag en Utrecht. Hiermee werd het werk van FIAN op ludieke wijze onder de aandacht van het
publiek gebracht.
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ACTIVITEITEN IN 2009

URGENTE ACTIES
Ook in 2009 werden weer diverse urgente acties uitgevoerd. Elf actiebrieven zijn verstuurd naar overheden en
verantwoordelijken voor schendingen van het recht op voedsel in de Filippijnen, Guatemala, Trinidad en Tobago,
India, Indonesia, Ghana, Madagascar, en Brazilië.

FACT FINDING MISSION
In november 2009 heeft een vertegenwoordiger van FIAN NL deelgenomen aan de Fact Finding Mission in Guatemala.

LOBBY/BELEIDSBEÏNVLOEDING
•

Op 5 februari 2009 vond een bijeenkomst plaats met het SP kamerlid Riekje Camara over de problemen
in Centraal Amerika bij het handhaven van de verdragsovereenkomst tussen de EU en Centraal Amerika.

•

Op 20 februari werd een brief gestuurd aan Minister Cramer en de vaste kamercommissies van VROM,
LNV, BuZa en EZ als reactie op de antwoorden van de minister op kamervragen gesteld over de impact
van agro fuels op de Guarani bevolking in Brazilië.

•

Op 7 april werd in samenwerking met Survival International, NCIV, Global Forest Coalition, MM 		
(Mensen met een Missie), Amnesty International, Steungroep Indianen in Brasil en CIMI de petitie
“EU beleid verhoogt risico op schending mensenrechten” overhandigd aan de vaste kamercommissie
VROM. Aanwezig hierbij was Rogerio Batalha, een advocaat die de belangen van de Guarani indianen
behartigt.

•

Op 11 augustus hebben wij ons kunnen presenteren aan de Nederlandse Ambassadeur van de Mensen-

rechten, Arjan Hamburger.

•

De voorzitter van FIAN Nederland heeft in november deelgenomen aan het “Peoples forum” dat parallel
aan de FAO voedseltop in Rome werd gehouden.
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ACTIVITEITEN IN 2009
PUBLICATIES
•

In juni werd onze nieuwe nederlandstalige folder uitgebracht.

•

In augustus werd ons jaarverslag 2008 gepubliceerd.

•

In 2009 werden drie nieuwsbrieven uitgebracht.

MENSENRECHTENTRAINING
In februari en maart werden twee interne FIAN NL workshops gegeven over het hoe en waarom van FIAN
en het recht van de mens op voedsel in relatie tot het werk van FIAN.

•

Op 25 en 26 mei werd deelgenomen aan een seminar dat werd georganiseerd door het ministerie van
Buitenlandse zaken. Onderwerp was de relatie tussen Mensenrechten en het bereiken van de Millennium
Development Goals door Nederland. Vertegenwoordigers van diverse NGO’s uit binnen- en buitenland
alsmede de Hoge Commissaris van de Mensenrechten waren aanwezig.

•

In samenwerking met FIAN International werd in november het seminar “Global Crises, Global Answers”
in het ISS in Den Haag georganiseerd voor een gemengde doelgroep van ontwikkelingsorganisaties,
academici en studenten, met de participatie van de speciale rapporteur voor het recht op voedsel
van de VN en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

ORGANISATIE ONTWIKKELING
•

Op 16 mei vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering werden de statuten
goedgekeurd en werden vijf leden tot bestuurslid benoemd.

•

Op 23 juli passeerde bij de notaris de acte waarmee FIAN Nederland werd ingeschreven als vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid. Onze vereniging heeft inmiddels de ANBI erkenning van de belasting
dienst ontvangen.

•

In augustus werd FIAN Nederland officieel erkend als Nederlandse sectie van FIAN International.

•

Veel capaciteit is gestoken in de ontwikkeling van een nieuwe website. Deze zal in 2010 in gebruik
worden genomen.
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FINANCIEEL VERSLAG 2009

Inkomsten

2009

2008

2007

Project inkomsten

1.780

11.100

6.100

Lidmaatschap

455

330

0

Donaties

1.500

185

0

Totaal inkomsten

3.735

11.615

6.100

2.130

0

UITGAVEN
Onderzoek: Fact Finding Mission
Conferenties/ seminars incl. reiskosten

257

831

1.744

Lobby incl. reiskosten

72

504

721

Publieke acties

1.692

759

487

Capacity Building

133

522

196

Administratie

262

538

498

Publicaties

340

1.163

1.831

Personeelskosten

0

4.000

0

Kantoorkosten

947

300

164

TOTAAL UITGAVEN

3.703

10.746

5.641

RESULTAAT

32

869

459
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PLANNEN VOOR 2010

FIAN Nederland wil in 2010 een case in Afrika “adopteren” . Dit betekent, dat de FIAN sectie deze case direct
begeleidt en de slachtoffers van schendingen van het recht op voedsel ondersteunt in hun strijd voor rechtvaardigheid. Op basis van de case en de daaraan verbonden problematiek onderneemt FIAN Nederland actie, organiseert
informatie bijeenkomsten of benadert politici en beleidsmedewerkers. Wij willen bereiken, dat ze zich inzetten
voor de rechten van de slachtoffers en voor de verwezenlijking van het recht op voedsel.

In 2010 zullen verschillende aanvragen voor project financiering bij de Nederlandse Overheid en de Europese
Commissie worden ingediend. De aanvragen worden in samenwerking met andere FIAN secties uitgewerkt met
het doel een financiële consolidering van onze FIAN sectie in 2011 te bereiken.

Meer aandacht zal worden besteed aan het werven en trainen van vrijwilligers met een intern educatie programma in de tweede helft van 2010.

WILT U ONS HELPEN? DAT KAN!
WILT U ONS HELPEN? DAT KAN!

U kunt lid worden van FIAN Nederland!

U kunt meedoen aan Urgente Acties!

U kunt ons steunen met een financiële bijdrage en donateur worden!

U kunt een abonnement op ons nieuwsbulletin aanvragen en anderen over ons vertellen!

Ga naar onze website www.fian-nederland.nl en meld u aan!
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