VASTENACTIE VOOR VOEDSELSOEVEREINITEIT EN KLIMAATRECHTVAARDIGHEID
In het kader van de ‘Vastenactie voor Voedselsoevereiniteit en Klimaatrechtvaardigheid’ werden op 10
oktober 2011 een aantal voorstellen verstuurd naar de betreffende ministers en Tweede Kamerleden, en de
directies van Solidaridad, het Wereldnatuurfonds en IDH. Op 1 november werden deze overhandigd aan de
Tweede Kamer. Deze voorstellen worden (per 6 september 2012) ondersteund door 38 maatschappelijke
organisaties en bedrijven en 270 burgers in binnen- en buitenland.
Downloaden van deze voorstellen met alle ondersteunende maatschappelijke organisaties en burgers kan
via www.foodjustice.eu. Een overzicht met brief aan de politiek waarin de actievoerders hun actie toelichten, voorstellen, voortgang en media-aandacht is te downloaden via: www.guusgeurts.nl/hongerklimaat
Vastenactie en hongerstaking
Uit solidariteit met de huidige en toekomstige slachtoffers van Nederlands - en Europees handels-,
landbouw, klimaat- en energiebeleid: ondervoede mensen; klimaatvluchtelingen; voor de aanleg van
monoculturen voor de export (m.n. soja, palmolie, biobrandstoffen) vermoorde, bedreigde en (met geweld)
van hun land verjaagde boeren, herders, inheemse volkeren en milieuactivisten; boeren binnen en buiten de
EU die door vrijhandelsverdragen van hun markt verdreven worden; alle inheemse volkeren; alle met
uitsterven bedreigde dieren- en plantensoorten; én uit solidariteit met onze kinderen en kleinkinderen,
die ons zeker zullen vragen: ‘Waarom deden jullie zo weinig/niets toen het nog kon?’:
- zetten 28 Nederlandse en buitenlandse burgers genoemde voorstellen kracht bij door op Wereldvoedseldag 16 oktober 2011 gedurende 24 uur te vasten. Ook op 1 november (7 mensen), 20 november
(Dag van de Verontwaardiging in Amsterdam, 3 mensen), 24 november (debat Klimaattop in 2e Kamer,
5 mensen) en 13 december (debat over WTO, 5 mensen) hebben mensen om deze reden 24 uur gevast.
- startte Guus Geurts op 1 november een 40 daagse vastenactie, waarbij hij niets zou eten en alleen
water, kruidenthee en koffie zou drinken, aangevuld met zouten en de laatste 2 weken dextrose en Vit.
B1 op doktersadvies. Uit solidariteit met genoemde levende wezens deed hij daarmee een dringende
oproep aan de politiek en genoemde organisaties om deze voorstellen zo veel mogelijk over te nemen.
- zette hij deze actie vanaf 11 december voort middels een hongerstaking voor onbepaalde tijd tot
minimaal één van de genoemde voorstellen is overgenomen.
- Op 14 december beëindigde hij deze actie – na 43 dagen – op doktersadvies. Het gewichtsverlies was te
hoog en de bloeddruk te laag, om nog 6 dagen op een stemming in de Tweede Kamer te wachten.
De vastenperiode was juist toen gekozen vanwege de G20 (3-4 nov.), de klimaattop in Zuid-Afrika (28
nov. t/m 9 dec.), de WTO-top (15-17 dec.), en de debatten over het Europese landbouwbeleid 2014-2020.
Stop schending van mensenrechten!
De actievoerders en de ondersteunende organisaties en burgers roepen de Nederlandse en Europese
politici op hun verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met hun bijdrage aan het schenden van
mensenrechten op voedsel, water en levensonderhoud in met name ontwikkelingslanden. Deze schending
wordt met name veroorzaakt door vrijhandelsbeleid dat leidt tot verstoring van lokale en nationale markten
met gedumpte westerse landbouwoverschotten, én het in beslag nemen van vruchtbaar land voor export
naar Europa. Hierbij worden boeren, herders en inheemse volkeren met geweld van hun land verdreven.

Honderden boeren(leiders), leiders van inheemse volkeren en milieuactivisten die hier tegen in opstand
komen werden vermoord. Daarnaast leidt de – vooral door westerse landen veroorzaakte
klimaatverandering – tot grote schade leidt voor de voedsellandbouw aldaar. Wrang genoeg vergroten de
huidige klimaatvoorstellen deze onrechtvaardigheid, en zijn daarnaast volstrekt ontoereikend.
Als alternatief pleiten zij voor een drastisch ander handels-, landbouw-, energie- en klimaatbeleid, het
stoppen van green washing via o.a. RTRS, RSPO en IDH, en het hervormen van handels- en
klimaatverdragen zodat de Nederland en de EU het schenden van deze mensenrechten stoppen.
Dit moet onder andere leiden tot een veel meer zelfvoorzienend Europa (m.n. voedsel en energie), waardoor boeren in ontwikkelingslanden hun lokale markten en natuurlijke hulpbronnen terugkrijgen voor hun
eigen voedselproductie. Deze voedselsoevereiniteit en een drastische Europese energiebesparing, bieden
ook de beste waarborg op toekomstige Europese voedsel- en energiezekerheid, biedt boeren in Noord en
Zuid kostendekkende prijzen en consumenten eerlijke prijzen voor rechtvaardige en ecologische
producten. Kringlopen van steeds schaarser wordende mineralen worden gesloten, de Europese bijdrage
aan klimaatverandering neemt drastisch af, de Europese bijdrage aan natuurvernietiging in ontwikkelingslanden wordt gestopt, en het Europese landbouwbudget wordt veel effectiever ingezet.
Dus bescherm het recht op voedsel, niet het recht op neokolonialisme – zoals nu via vrijhandelsverdragen!
Voortgang en media-aandacht
- Er verscheen een kabinetsreactie op de voorstellen geschreven door staatssecretaris Bleker:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/11/17/kamerbrief-met-reactieop-de-petitie-voedselsoevereiniteit-en-klimaatrechtvaardigheid.html
- Er werden 5 moties ingediend die overeenkomen met onze voorstellen door de SP en Partij voor de
Dieren. Zoals verbod op landgrabbing door Europese bedrijven en beleggers, vermindering van subsidies
aan greenwash-platforms RTRS, RSPO en IDH, een onderzoek naar nadelen vrijhandelsverdragen voor
landrechten en voedselzekerheid, verbod import van olie uit teerzanden en op import van biobrandstoffen.
- Op 22 december werd duidelijk dat de 5 moties geen meerderheid hadden behaald. De motie over het
onderzoek rond vrijhandelsverdragen behaalde wel de steun van SP, Partij vd Dieren, PvdA, GroenLinks,
ChristenUnie en D66. Maar het CDA weigerde in te stemmen en is blijkbaar bang voor de feiten.
- Er verschenen artikelen over deze vastenactie actie in 9 regionale dagbladen, de Volkskrant, Trouw,
Nederlands Dagblad, weekblad Intermediair, Agrarisch Dagblad, Nieuwe Oogst, De Trompetter / E3journaal de websites www.foodlog.nl, www.viceversaonline.nl en www.joop.nl. Ook waren er radiointerviews bij Dit is de Dag (EO, Radio1), Radio Siwa Lima, L1-radio (Limburg) en Radio Reindonk. Op
13 december zond AT5 een interview op TV uit in het AT5-nieuws en 020-live.
- GG gaf lezingen op 7 november tijdens Occupy College en op 11 december tijdens Occupy the Climate
bij de Hemweg-kolencentrale, te Amsterdam, zie www.wijstoppensteenkool.nl
- In 2012 wordt de campagne voortgezet, via i.i.g. lezingen en een bijeenkomst voor alle ondersteuners.
Ondersteuning van deze vastenactie voor voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid kan zo:
- Door de voorstellen (zie www.foodjustice.eu) mede te ondersteunen als organisatie, bedrijf of op
persoonlijke titel, en dit door te geven via info@foodjustice.eu.
- Door deze voorstellen en/of acties ook te ondersteunen en deze dan hopelijk ook te verspreiden aan je
netwerk (invite friends), via: http://www.causes.com/causes/634694-steun-voor-vastenactie-enhongerstaking-voor-voedselsoevereiniteit-en-klimaatrechtvaardigheid Voor de Engelse versie:
http://www.causes.com/causes/635070-support-for-hunger-strike-for-food-sovereignty-and-climate-justice
- Door deze campagne financieel te ondersteunen via een bijdrage op bankrekening 8119.93.124 t.n.v.
Stichting Platform Aarde Boer Consument onder vermelding van ‘Campagne voedsel en klimaat’.
Alvast hartelijk bedankt voor welke steun dan ook!! Reacties zijn natuurlijk ook welkom.
Contactpersoon: Guus Geurts, Werkgroep Voedselrechtvaardigheid, mede namens de mee-vasters op
genoemde dagen, en alle andere mensen die de voorstellen en de acties op wat voor manier dan ook –
moreel – ondersteunen: guusgeurts@yahoo.com, 020 – 638 7578, 06 – 4397 9849
Meer info: www.foodjustice.eu en www.guusgeurts.nl (op de homepage hiervan kun je alle documenten
downloaden en genoemde links vinden).

