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Mat og rett 
    

Vikariat som daglig leder 

FIAN Norge søker etter daglig leder (vikariat) i 40% stilling for perioden 
15.08.2007 til 15.08.2008. Det er i tillegg ønskelig med en måneds lønna 
opplæring i mai/juni 2007. Stillingsprosenten vil kunne økes dersom FIAN 
Norge får økte inntekter. 

Vi søker en engasjert person med kjennskap til menneskerettighetsarbeid, 
erfaring fra organisasjonsarbeid og kontordrift, herunder oppfølging av 
medlemmer og aktivister. Du må kunne gjennomføre planlagte aktiviteter og 
samarbeide med FIAN Norges styre om nye planer. En grunnleggende 
tallforståelse er nødvendig da stillingen innebærer budsjett- og 
regnskapsarbeid. Det er også ønskelig med erfaring i bruk av ulike 
programvarer for PC.  

Spørsmål kan rettes til Kristin Kjæret, daglig leder i FIAN, på 22 42 32 11. 
Søknad og CV sendes til FIAN Norge, c/o IKF, Grensen 9a, 0159 Oslo, eller 
epost post@fian.no.  

Søknadsfrist: 21. mars 2007. 
 

FIAN Norges årsmøte og medlemsfest 
FIAN Norge inviterer til årsmøte med påfølgende vårfest  
Lørdag 14.04.2007 kl. 16. Vårfesten begynner kl. 19. 

Hos Siri Damman på Nesodden – en liten båttur fra Oslo sentrum. 
Sakspapirer til årsmøtet vil bli sendt ut to uker i forveien. Gi beskjed til Klaus 
Stafto, klaus(krøllalfa)stafto.no, eller Cecilie Haare, 
ceciliehaare(krøllalfa)yahoo.no, hvis du ønsker å sitte i styret.  

Vi håper gamle og nye medlemmer kommer på møtet og festen. Vi kan røpe at 
Siri Damman frister med deilig, hjemmelaget mangosorbet med vaniljeis og en 
dæsj myntekrem.  

 

Medlemskontingenten 2007:  
En stor takk til alle som betaler i mars! Gavene dere gir betyr mye for oss. 
    

  
 
 
FIAN skal ha en global brevaksjon 
rettet mot indiske myndigheter på 
kvinnedagen 8. mars 2007. Aksjonen 
er en støtte til kvinner som jobber med 
søm i uformell sektor og som kjemper 
for sin rett til å brødfø seg selv. Du 
finner en kopi av aksjonen i denne 
utgaven av Mat og Rett. Som en del av 
aksjonen oppfordrer FIAN indiske 
myndigheter til å gjennomføre 
Minstelønnsloven av 1948 og å utvikle 
et stykkprissystem i sømindustrien. I 
tillegg oppfordrer FIAN indiske 
myndigheter til å gjenopprette 
rapporteringssystemet med statlige 
arbeidsinspektører, fortrinnsvis 
kvinnelige, for denne yrkesgruppen.  

 
 
 

Bakgrunn 
Bakgrunnen for aksjonen er at 
kvinnelige arbeidere i Chikan Kari 
industrien nektes minstelønn i 
Lucknow, Uttar Pradesh. Chikan Kari 
er et håndverk med sirlige broderier 
som utsmykker ulike klesplagg. 
Kvinner jobber hjemme med dette 
tidkrevende og møysommelige 
arbeidet, som er svært krevende for 
øynene. Mange av kvinnene mister 
også synet. Stoffer og klær med 
Chikan Kari broderier selger godt i 
India, og blir også eksportert til USA, 
Storbritannia og Gulf-landene. 
Delstaten Uttar Pradesh er tett befolket 
med nesten 170 millioner innbyggere. 
60 % av befolkningen  
 

Støtt kvinner i India 
 

 

Foto: Nima Rao fra lokalgruppen FIAN Minstelønn foran FIANs 
underskriftskampanje. 

 



jobber i statlige eller private virksom-
heter, 35 % jobber innen landbruk 
mens 5 % er avhengige av det lokale 
håndarbeidet Chikan Kari for å 
overleve. 

Arbeiderne blir betalt langt under 
minstelønn. I mange tilfeller er den 
lille inntekten nødvendig for at 
kvinnene og deres familier ikke skal 
sulte. Chikan Kari arbeidere tjener 
vanligvis 30 indiske rupees, eller fem 
kroner, per dag. Arbeidet blir brakt 
hjem til dem og er på oppdrag fra 
mellommenn. Det er vanskelig for 
dem å forhandle om bedre lønn, 
spesielt fordi Chikan Kari industrien 
tilhører uformell sektor hvor 
arbeiderne i hovedsak er 
uorganiserte. Flere av kvinnene kan 
ikke lese og skrive. De vet ikke at det 
finnes en lov om at de har krav på 
bedre lønn. Derfor krever de heller 
ikke dagslønnen på 58,50 indiske 
rupees, eller 10 kroner, som de har 
krav på.  
 
Hva gjør FIAN?Hva gjør FIAN?Hva gjør FIAN?Hva gjør FIAN?    
Lokalgruppen FIAN Minstelønn har 
jobbet med Chikan Kari-saken siden 
2004. De har sendt brev til indiske 
myndigheter og laget en liten 
brosjyre som har blitt delt ut på 
markeringer 8. mars og 1. mai både i 
India og i Norge. Brosjyren finner du 
på www.fian.no. I høst skapte 
lokalgruppen oppmerksomhet 
omkring saken i Norge. Folk som 
gikk forbi FIANs stands på Global-
iseringskonferansen og rundt 
omkring i Oslo ble spurt om de ville 
signere på bønner som så ble limt på 
et maleri som viste en indisk kvinne. 
8. mars 2007 skal maleriet 
overrekkes guvernøren i Uttar 
Pradesh med krav om minstelønn for 
kvinner i uformell sektor, og da 
spesielt i tekstilindustrien. Sammen  

 med brevene fra Norge og hele 
verden håper vi aksjonen vekker 
oppsikt i India og legger press på 
indiske myndigheter til å sikre 
kvinnenes rett til mat.  

Tusen takk til alle som skriver brev!  

FIAN Minstelønn  
ved Veslemøy Ask, Cecilie Haare, 

Nima Rao og Marianne Wilhelmsen 

 

Framsteg i India 

Dei siste par åra have me vore vitne 
til store framsteg for retten til å 
brødfø seg sjøv i India, skriv FIAN 
Indias koordinator, Sanjay K. Raj i 
FIAN Indias nyhendebrevet for mars 
2007. Høgdepunkta i nyhendebrevet 
er som følgjer:  

Loven om skogrettar for urfolk og 
folk som bur i skogen frå andre 
januar 2007 slår fast rettane til 
menneske som lever i skogsområde. 
Den hinduistiske arveloven som vart 
vedteken i parlamentet framhevar 
kvinners tryggleik økonomisk og 
sosialt, styrkar rettane for døtre ved 
å gje dei same arverettar som søner, 
både når det gjeld bruks- og 
forvaltningsrett til eigedom etter 
foreldra, og ansvar for gjeld.  

For første gang har India fått ein lov 
som slår fast retten til informasjon frå 
staten, og som opnar statssystemet 
for innsyn og legg grunnlaget for 
etterrettelegheit. National Rural 
Employment Guarantee (NREG) Act, 
vart vedteken av parlamentet for eitt 
år sidan, og garanterer 100 dagar 
løna arbeid kvart år i 200 
marginaliserte distrikt. Dette har 
likevel ikkje gjort staten i stand til å 
møta problema med kronisk svolt. I 
den onde sirkelen av lite mat, dårleg  

 helse, låg produktivitet og låg inntekt 
som held millionar av menneske nede, 
er kvinner og barn dei mest utsette.  

Svolt og feilernæring i India kjem ikkje 
av mangel på produksjon eller 
ressursar, men på grunn av mangel på 
fungerande fordelingssystem for 
ressursar, mangel på langsiktig 
levebrød og mangel på krav om 
menneskerettar. Marginaliserte og 
sårbare grupper i det indiske 
samfunnet mister i aukande grad 
tilgang til, og tradisjonelle rettar til, 
ressursar.  

Trass i rettsleg vern og rettar, har 
mangelen på openheit i utforminga og 
innføringa av økonomiske 
eksportsoner (Special Economic 
Zones) med tilhøyrande ekspropriasjon 
av jord, ført til valdelege protestar med 
mange drap som resultat. Loven om 
rett til informasjon er eit kraftig våpen 
for folk flest, men gjennomføringa av 
loven står att. Ei rekkje departement 
har i det siste planlagt og formulert 
politikk som omhandlar jord, 
matspørsmål, katastrofar og liknande, 
og no er tida inne for å slost for retten 
til mat og trygg ernæring for alle 
menneske, for effektiv gjennomføring 
av loven om rett til informasjon, og den 
hinduistiske arveloven og National 
Rural Employment Guarantee Act.  

FIAN Indias innsats innan desse 
områda har ført til merkbare resultat for 
retten til å brødfø seg sjølv i India. 
FIAN India ser fram til å få innspel til 
arbeidet sitt, og ynskjer alle god lesnad 
av nyhendebrevet. 

Heile brevet (engelsk) finn du på 
www.fian.no/nedlasting/FianN 
Lupdtd.pdf   

Trond Sæbø Skarpeteig 

Kampanjer 2007 

Vi er snart ferdige med kampanje-
planene våre for 2007. Ta en titt 
fremover på oppslagstavla på 
www.fian.no. Der vil vi legge ut 
informasjon om hvor vi er og når. 

Spesielt har vi store planer om en 
vannkampanje i oktober sammen 
med flere andre frivillige 
organisasjoner. Ett av våre politiske 
krav er at Norge aktivt fremmer en ny 
FN-konvensjon for å styrke retten til 
vann.  

Vi satser på fire dager med ulike 

aktiviteter og en flott konsert på Blå i 
Oslo sentrum som avslutning. Vil du 
vite mer om dette? Ta kontakt med 
oss på post@fian.no. 

 

Nye lokaler 

Informasjonskontoret for kristne 
folkehøgskoler som vi leier hos flytter 
inn i nye lokaler i mai. FIAN Norge 
leter derfor etter nye lokaler fra 1. 
juni.   

Har du noen tips? Kontakt oss på 
post@fian.no. 

 

FIAN-buttons 

I forbindelse med markeringen av 
Verdens Matdag og Globaliserings-
konferansen i 2006 laget FIAN Norge 
buttons hvor det står: ”Sulten på 
rettferdighet. www.fian.no.” De er fine 
og grønne. Har du lyst på en? Send 
oss et e-brev til post@fian.no 



 


