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God jul! 
Vi ønsker alle våre medlemmer en fredfull jul og takker for et fint år! 2004 har vært spennende, med flere nye medlemmer og økt aktivitet i organisasjonen. Tusen takk til alle som har sendt brev i løpet av året. Brevaksjonene er en av våre viktigste arbeisformer og på flere steder har aksjonene hatt en positiv virkning. I Guatemala dyrker nå 47 familier sin egen jord og har fått etterbetalt lønn. Les mer om saken på vedlagte giro. Hvis du ønsker kan du benytte denne til å gi en gave.


Retten til mat truet for 300 kokosnøttbønder på Filippinene
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Nyhetsbrev nr. 3/2004

Mat og rett
Kvinnene i Honduras
Denne høsten har alle FIANs avdelinger fremmet en postkortkampanje for kvinner i Honduras. I forrige Mat & rett sendte vi ut flere postkort til alle våre medlemmer og vi har fått mange kort i retur. Totalt har vi i Norge samlet inn 238 postkort. Den 10. desember overlevert presidenten i FIAN Honduras 2531 kort til myndighetene. Vi håper dette vil bidra til at universitetets jordlapp endelig kan overføres til kvinnene.
Kollekt fra menigheter
Vi har sendt søknad til alle menighetene i den norske kirke om offergave. Vårt ønske er at retten til mat blir synliggjort så mange steder som mulig. Kristent pressekontor samler inn søknader og samordner disse. For oss er det derfor en enkel måte å forsøke og nå ut til mange mennesker. I tillegg er gavene kjærkomne bidrag. Tips gjerne din menighet om dette! Vi sender ut mer informasjon hvis noen ønsker.
Håndlagde kort fra Filippinene
FIAN Filippinene samarbeider med  et utviklingsprosjekt blant fattige i slummen i Manilla. FIAN Norge har kjøpt 500 doble kort som vi ønsker å selge. Inntekten støtter både kortlagerne i slummen og FIAN Norge.
Pris: kr. 100 for 5 kort med ulike motiv og konvolutter.
Du kan benytte vedlagte giro. Husk å skrive at det gjelder kjøp av postkort!
Folkhøgskolebesøk
Karin Aanes og Kristin Kjæret har denne høsten besøkt syv folkehøgskoler og fortalt om retten til mat. Skolene har vist stor interesse for FIANs arbeid og ønsker nye besøk neste år. Karin har i tillegg besøkt universiteter i Bergen og Tromsø. 




Redaksjon: Ida-Eline Engh, Kristin Goa, Kristin Kjæret, Trond Sæbø Skarpeteig

I juli 2004 demonstrerte 300 kokosnøttbønder fra Queson-provinsen utenfor hovedkontoret til jordbruksdepartementet i byen Queson for å kreve omfordeling av Matias-eiendommen i kommunen San Francisco. I følge den omfattende jordbruksreformloven skulle dyrkbar jord, slik som Matias-eiendommen, vært omfordelt til bønder i perioden 1988 til 1992. Alle eiendommer på 50 hektar og mer skal i følge loven omfordeles. 
Dette er imidlertid ikke skjedd, og bøndene jobber ennå som leilendinger under uholdbare forhold. Leilendingssystemet ble imidlertid forbudt på 1960-tallet, og Matias-familiens praktisering av dette systemet strider derfor mot nasjonal lov. Som leilendinger på Matias-eiendommen er bøndene forpliktet til å selge to tredjedeler av kokosnøttene til jordeieren. Jordeieren priser copra (tørket kokosnøtt) 20% lavere enn på det frie markedet. Dessuten er han sen med utbetalingene til bøndene. Bøndene og deres familier lider derfor økonomisk, og deres rett til mat er truet fordi de verken har jord eller penger til å brødfø seg selv.


Leilendingene til Matias-familien blir også ofte plaget av eierens private væpnete grupper. Landsbysjefen, og til og med byens borgermester, sies å være alliert med Matias-familien.
En internasjonal hasteaksjon er nødvendig for å støtte kravet fra leilendingene slik at de kan bli i stand til å brødfø seg selv. FIAN oppfordrer sine medlemmer til å skrive et brev til President Gloria Macapagal-Arroyo og be henne om at Matias-eiendommen må komme inn under jordbruksreformloven slik at Matias-familiens eiendom på 2800 hektar kan omfordeles.
Den forsinkete omfordelingen av Matias-eiendommen utgjør et brudd på retten til mat for 300 kokosnøttbønder og deres familier. Filippinene har ratifisert Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og er derfor forpliktet etter internasjonal lov til å implementere jordreform og omfordele eiendommer som Matias-eiendommen til sine bønder.

Indiatur for å dokumentere menneskerettighetsbrudd
Fra 2. til 10. november var fem Fact Finding Missions (FFM) team med representanter fra Tyskland, India, Nepal og Norge i delstatene Uttar Pradesh og Uttarranchal i India. De snakket med både offer for brudd på menneskerettighetene og ansvarlige myndigheter. Fra FIAN Norge deltok Cecilie Haare, Stine Bergman Olsson, Kristin Goa og Kristin Kjæret. Formålet med FFM var å samle inn informasjon om brudd på matrettigheter relatert til jordproblemer, minstelønn og gjennomføring av velferdsordninger. Informasjonen ble formidlet direkte til myndigheter og på en pressekonferanse i New Delhi.
Jordrettigheter for adivasiene i Chitrakoot, Uttar Pradesh
Fjorårets FFM dokumenterte at adivasieres (urfolk) jordrettigheter i flere landsbyer i Chitrakoot er kraftig svekket. Landsbyboernes mulighet til å brødfø seg selv er begrenset. Årets FFM var i kontakt med ansvarlige myndigheter. Et av problemene som pekte seg ut var konflikter mellom landbruksdepartementet og skogsdepartementet. Det er mange smutthull i lovgivingen, og myndighetene viser liten politisk vilje til å gjennomføre jordreform slik loven krever.
20 års kamp for jord mot seier i Uttarranchal? 
Indias høyesterett har erklært at 154 dalit (kasteløse) familiene er de rettmessige eierne av jorda i Haripur, Udham Singh Nagar. Familiene begynte å kultivere denne jorda på 70-tallet. Godseieren som står bak M/S Escorts Farms Ltd har ulovlig 

okkupert jorda siden 1993. Til tross for en høyesterettsdomm har ikke lokale myndigheter sørget for at jorda er gitt tilbake til dalitene. FFM teamet fikk løfter fra myndigheter i Uttarranchal om at Høyesteretts kjennelse nå skal bli implementert. Delstatens ombudsmann gav FFM teamet nødvendig instruksjon for hvordan saken skal følges opp. Han ga også et løfte om at ansvarlige myndigheter skal bli straffet. 
Krise for familier som er offer for elveerosjon i Bahraich
Paras Naths 5 acres jord er erodert bort av elva Ghaghra. Siden 1998 har han måttet flytte fire ganger. Nå kjemper han og familien hans for å overleve. De har ikke noe jord å dyrke, og så langt har ikke myndighetene sørget for nødvendig rehabilitering. Han var en av dem FFM teamet besøkte i Bahraich. Til sammen 3000 familier er berørt av denne katastrofale elveerosjonen. Selv om indisk lovgivning skal sikre disse familienes mulighet til å brødfø seg selv er det så langt ingen politisk vilje til å gjøre noe.
 – Krisen i Bahraich kan enkelt bli løst av en regjering som ønsker å gjøre noe. Nå spiser elva Ghaghra seg inn i familiens jord. Hvorfor handler ikke regjeringen? spør Kristin Kjæret, som var med på FFM teamet.
Krav om minstelønn for Chikan-arbeidere (syersker) 
Chikan-brodering er et håndarbeid hovedsakelig gjort av kvinner. De arbeider i som oftest hjemmefra. Mange av kvinnene mangler utdannelse og kunnskap om sine rettigheter. FFM fikk bekreftet behovet for at kvinnene organiserer seg.  I



intervju med FFM teamet uttrykte en høytstående myndighetsperson i Arbeidsdepartementet at minstelønnslover gjelder for uformell så vel som formell sektor. Arbeidsgivere som betaler mindre enn minstelønn skal bli saksøkt, uttalte ministeren. 
En suksess historie: Barn får skolemat i Allhabad
522 barn i grunnskolen i landsbyen Khiri, Allahabad distrikt, kan nå nyte en varm lunsj på skolen. 60 prosent av barna er daliter eller tilhører urfolk. Av disse lever 95 prosent under fattigdomsgrensa. FIAN er veldig positiv til denne utviklingen, og håper at myndighetene i Uttar Pradesh fortsetter å innføre skolemat også i andre deler av delstaten. 
Ta kontakt hvis du ønsker å få tilsendt vår rapport fra India.

FAO pioner for menneskerettane!
Ei mellomstatleg arbeidsgruppe under leiing av Ambassadør Noori-Naeini frå Iran, har forhandla om friviljuge retningslinene for retten til mat i to år. Desse var no oppe til drøfting og til vedtak i FAO-rådet.
Dei friviljuge retningslinene kan bli eit sentralt verktøy for statar sitt arbeid for retten til mat. Retningslinene kan sjåast på som ei oppskrift for korleis statane kan analysera og gjennomføra tiltak for å sikra retten til mat for alle innbyggjarar. 
Det var stor entusiasme for retningslinene frå mange av representantane i FAO-rådet, som er FAO sitt høgste organ. Serleg Iran, Sveits, dei nordiske landa og mange land frå Sør var opptatt av at dette er første steg for å gjera 
store delar av FN sitt arbeid rettighetsbasert. Men det er ulike forståingar av kva ein menneskerett er. Også USA og EU ser positivt på det dei kalla ei sams forståing av strategien for å realisera retten til mat, men i motsetting til dei fleste, understreka USA og EU at dette må gjerast gjennom ytterlegare handelsliberalisering og sterkare patentrettar innan landbruk.
FIAN har koordinert arbeidet mellom dei over 300 organisasjonane frå heile verda som har delteke i utforminga av retningslinene. På vegner av desse organisasjonane understreka FIAN ovanfor FAO-rådet at ein må følgja opp dette arbeidet på mange nivå. I kvart land bør organisasjonar, staten og FAO-representantar drøfta kva som bør gjerast. Innan FAO blir det ei utfordring å gjera retningslinene, og bruken av dei, kjent. 
Når det gjeld FN sine tusenårsmål, kan retningslinene spela ei viktig rolla. FN si Hunger Task Force har definert at mellom dei som verkeleg er svoltne, er 50 % marginaliserte småbønder, medan 22 % ikkje har jord å dyrka. Retten til mat kan difor lettast realiserast ved at desse får tilgang til produksjonsressursar (ma. jord). Sidan dei er marginaliserte er dei ikkje i stand til å krevja dette sjølv, og eit rettigheitsperspektiv vil innebera at staten sjølv må ta i bruk maksimalt av tilgjengelege ressursar for å sikra denne retten. Dette er alle statar som har skrive under menneskerettane plikta til etter internasjonal lov. Dei friviljuge retningslinene er ei ålment akspetert oppskrift på korleis statane bør løysa svoltproblema, og dimed også nå FN sine tusenårsmål.


