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Mat og rett

Takk til alle, fra Tromsø i nord til 
Kristiansand i sør, som har signert postkort 
til delstatsministeren i Uttar Pradesh i India! 
Tilsammen har representanter fra FIAN 
Norge og FIAN Uttar Pradesh levert hele 
tusen postkort på hans kontor. De som deltok 
i aksjonen krevde at myndighetene i Uttar 
Pradesh sikrer at beboerne i fem landsbyer i 
Chitrakoot-distriktet får tilgang til jord, slik at 
deres rett til å fø seg selv blir oppfylt. 

Det gjorde stort inntrykk på delstatsministerens 
sekretær da FIANs delegasjon tømte posene 
med postkort ut på skrivebordet hans. Vi 
håper det også vil gjøre inntrykk på øvrige 
myndigheter og bidra til nødvendig jordreform 
i delstaten. Over sytti prosent av befolkningen 
i Uttar Pradesh er avhengige av jord for å 
overleve, og jorda er svært skjevt fordelt. En 
jordreform er derfor helt nødvendig for å sikre 
retten til mat for alle.

Sammen er vi sterke

Vi har samlet inn underskrifter med stor entusiasme og 
mange gode samtaler! Astrid Solgaards maleri tiltrekker 

mange interesserte. 

Elvira Kowohl og Emilie Jay er storfornøyde med under-
skriftene samlet inn i Trondheim.

FoodFirst Information and 
Action Network



Da Lula ble president i Brasil tok han alle sine 
ministre med for å se virkelig fattigdom. Et av 
hans fremste mål var å sikre alle brasilianere 
nok mat. FIAN (Food First Information and 
Action Network) tar fattigfolk med til politikerne. 
Den 10 desember 2005 arrangerte FIAN Uttar 
Pradesh en konferanse om sult og tilgang til mat 
i Lucknow, India. De inviterte representanter fra 
FIAN Norge til konferansen, og dette bidro til at 
landbruksministeren i Uttar Pradesh og et medlem 
av det indiske parliamentet også deltok. I tillegg 
deltok representanter fra ulike organisasjoner. 
FIAN Uttar Pradesh inviterte også 400 ofre for 
brudd på retten til mat til denne konferansen. 
Disse inkluderte flomofre, urbefolkning, vevere, 
127 blinde, rickshaw syklister, kloakkarbeidere, 
jordløse kvinner og flere. Alle disse gruppene 
fikk fremføre sine problemer for politikerne. I alt 
kom det 1 500 mennesker til konferansen. 
 Konferansen ble på mange måter 
en suksess. For det første fikk toppolitikere 
førstehånds kjennskap til brudd på 
menneskerettigheter i Uttar Pradesh, Indias 
mest folkerike delstat med 170 millioner 
mennesker. Denne kunnskapen kunne de så 
dele med andre innflytelsesrike mennesker. For 
det andre fikk konferansen bred mediaomtale. 
Indisk media har en tendens til å befinne seg 

der toppolitikerne er, og i dette tilfellet ble 
konferansen dekket av tre fjernsynsstasjoner, 
en av dem landsdekkende, samt ni aviser. For 
det tredje fikk 1 500 mennesker informasjon om 
menneskerettighetsarbeid, informasjon de kan 
spre til mange andre. 
 FIAN Uttar Pradesh må berømmes for 
sitt arbeid. De har en rekke svært engasjerte 
aktivister som både har kontakter på grasrotnivå 
blant de fattigste og blant politikere på høyeste 
nivå. De kan dermed skape et trykk nedenfra 
som gir interesse ovenfra. FIAN Uttar Pradesh 
har et samarbeidsprosjekt med FIAN Norge 
hvor en rekke saker er blitt satt i søkelyset. 
Felles for disse er at ulike gruppers rett til mat 
er truet. Som tidligere nevnt var det 127 blinde 
på konferansen. En av de siste sakene som er 
tatt opp omhandler press på myndighetene for å 
ansette flere blinde. Blinde har svært begrensete 
muligheter til å skaffe seg arbeid som kan gi dem 
et levebrød, og det offentlige blir derfor bedt om 
å forsøke å identifisere arbeid for blinde.
 Konferansen viser en strategi som 
kan gi resultater. Et trykk nedenfra kan skape 
interesse ovenfra som kan medføre forbedrete 
betingelser for fattigfolk. Den menneskerettslige 
tilnærmingen er fruktbar da den på den ene 
siden påpeker moralske problemer ved at en 
stat tillater sult, mens den på den andre kan 
støtte seg til internasjonale konvensjoner som 
fastslår menneskerettighetenes gyldighet. Med 
et vedvarende press på aktuelle myndigheter 
kan man faktisk gjøre en forskjell.

Konferanse om sult og tilgang til mat i India

Venstre: Norges delegasjon på talerstolen. Ovenfra: 
Thore Anton, Kristin og Gunwald.
Høyre: Konferansesalen.



Treningsleir i India
Vi var på treningsleir i India. Vi skulle sammen 
med andre NGO og frivillige i FIANUP (Uttar 
Pradesh), India lære om retten til mat. Hva 
handler det om og hvordan kan vi arbeide med 
det. Hvordan må vi gå fram for å dokumentere 
en sak slik at det forvandler seg fra private 
notater til et arbeidsredskap, offentlig dokument 
og sydspiss inn i et tregt og korrupt system.

Det var ikke mange gangene i løpet av kurset 
jeg lurte på, hva er meningen med dette da? 
Jeg satt stort sett med vid åpne øyne og en 
kropp i svak bue forover for ekstra godt å få 
med meg hva som ble sagt. Refleksjonene, 
analysene, startegiene, jeg måpte av beundring. 
Meningsytringene fløy gjeonnom rommet. 
Folk skiftet mellom å lytte og ytre og jeg vet at 
ihvertfall jeg hadde en læringskurve som var 
brattere enn på lenge.  
Astrid etter imponerende kurs i India des 2005 



Siste nytt om brevaksjonene
- takk til alle dere som skriver brev!

Ønsker du å delta på flere brevaksjoner? 
Send et e-brev til post@fian.no og motta måndelige brevaksjoner på 
engelsk. Du kan også gå inn på www.fian.no, der et utvalg brevaksjoner 
blir lagt ut med informasjon på norsk. 

Noen av brevaksjonene beskrevet over er kun sendt ut på e-brev. 
Gå inn på vår internasjonale nettside hvis du vil vite mer om dem; 
www.fian.org

Oppslagstavla - se også www.fian.no

Årsmøte i FIAN Norge
Tid: Søndag 2. april kl. 11.00-14.00
Sted:  FIAN Norges kontor i Grensen 9A, 0159 Oslo

Årsmeldinga ligger vedlagt. Ytterligere sakspapir kan fås ved henven-
delse til post@fian.no / 22 42 32 11.
Vi håper mange har anledning til å komme, både på møtet og fortel-
lerkurset vårt (se nedenfor). Ta kontakt hvis du trenger reisestøtte og 
overnatting.

Fortellerkurs
Tid: Fredag kveld 30. mars og lørdag 1. april
Sted: FIANs kontor i Grensen 9A, 0159 Oslo

Marianne Sundal fra fortellerduoen Snirkelsnakk skal gi oss et kurs i 
fortelling. Du kan lese mer om dem på www.snirkelsnakk.no
Kurset er gratis, men vi forventer i etterkant at deltagerene i sitt 
nærmiljø forteller om retten til mat og hvordan denne brytes. Vi håper å 
dekke reisekostnader og overnatting for medlemmer utenfor Oslo.

Påmelding innen 23. mars til post@fian.no eller ring 22 42 32 11.

FIAN Norge, Grensen 9A, 0159 Oslo, tlf 22 42 32 11, post@fian.no, www.fian.no,  giro 0530.30.01443


