Beste mensen,
Zoals jullie misschien nog weten hebben jullie of jullie organisatie de Petitie voor
Voedselsoevereiniteit en Klimaatrechtvaardigheid ondersteund in 2011. Ik hoop
dat ik de goede emailadressen heb kunnen terugvinden. Anders graag bericht.
Terugblik
Rond deze petitie hebben we destijds actie gevoerd op Wereldvoedseldag 16
oktober en van 1 november t/m 13 december. Tijdens deze periode werd samen
met andere activisten die bijvoorbeeld gedurende één of meerdere dagen
vastten, aandacht gevraagd voor deze petitie bij o.a. de Tweede Kamer en de
relevante ministers. We kwamen wekelijks samen op het Plein voor de Tweede
Kamer. Ook werd de werkgroep Voedselrechtvaardigheid opgericht, zie: https://
www.facebook.com/voedselrechtvaardigheid
Hier vinden jullie ook een overzicht van de campagneactiviteiten gedurende de
afgelopen 10 jaar.
(Helaas bestaan de website http://www.foodjustice.eu en info@foodjustice.eu niet
meer.)
In dit overzichtsdocument uit 2011 http://www.guusgeurts.nl/hongerklimaat vindt
je de gehele petitie met analyse en alle voorstellen, met 40 ondersteunende
organisaties en 271 ondersteunende burgers, de inspiratie voor - en
achtergronden van deze actie, de daarop volgende campagneactiviteiten om de
‘vergeten’ voedsel-, energie- en klimaatcrises aan te pakken, en een overzicht
van de media over deze actie en mogelijkheden tot ondersteuning.
Media
Destijds is er ook een korte documentaire (18 minuten) van de actie gemaakt
door een student van St. Joost, die onlangs online op You Tube is verschenen
(waarbij de muziek met auteursrechten en de aftiteling zijn verwijderd):
https://www.youtube.com/watch?v=cSOp1zHM8cY&t=85s
In de omschrijving bij de video staan links naar andere uitingen in de media (o.a.
interview voor AT5, interviews in dagbladen).
November 2021: Geactualiseerde petitie opnieuw verstuurd naar de politiek
Precies 10 jaar naar deze actie tijdens COP26 begin november 2021 werd de
petitie geüpdatet en met een begeleidende brief verstuurd aan de commissies
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteit en Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer,
dezelfde ministeries en minister-president Rutte.
Zie hier de in 2021 geactualiseerde petitie die werd opgestuurd aan de politiek:
https://www.supermacht.nl/wp-content/uploads/211103-Geactualiseerde-Petitievoor-Voedselsoevereiniteit-en-Klimaatrechtvaardigheid-met-alleondersteuners.pdf

De begeleidende brief: https://www.supermacht.nl/wp-content/uploads/211103Begeleidende-brief-bij-geactualiseerde-Petitie-voor-Voedselsoevereiniteit-enKlimaatrechtvaardigheid-1.pdf
Een Engelse versie met alle ondersteuners per 10 november: https://
www.supermacht.nl/wp-content/uploads/211110-Updated-Petition-for-Foodsovereignty-and-Climate-justice.pdf
Met dank aan Supermacht.nl!
Ook is er een persbericht hierover naar de media gestuurd, dat in Word is
bijgevoegd. In de brief en het persbericht wordt ook ingegaan op de huidige
situatie en het veel te trage proces om tot effectieve bindende klimaatafspraken
te komen tijdens COP26 in Glasgow.
De urgentie van de petitie is dus minstens zo groot als in 2011.
Verzoek
De petitie werd in 2011 door in totaal 40 organisaties en 271 burgers
onderschreven. Begin november waren dat 42 organisaties en 275 burgers,
inmiddels zijn daar de Handel Anders!-coalitie (NL) en TROCA - Plataforma por
um Comércio International Justo, Portugal bijgekomen.
We hebben bij de geupdate petitie dezelfde namen gebruikt, maar eigenlijk
hadden we de petitie eerst aan jullie voor moeten leggen. Excuses dat dit wegens
tijdgebrek nu pas gebeurd.
Het kan zijn dat u voorstellen tot verbetering voor de tekst heeft of de petitie niet
meer wilt ondersteunen. Kunt u dan een bericht sturen naar
guusgeurts@yahoo.com?
Wij hopen dat jullie deze petitie ook andere potentiële ondersteuners (personen
en/of organisaties) willen voorleggen, met het verzoek deze voorstellen te
ondersteunen.
Ik zal ook aandacht hiervoor vragen binnen een interview met Dick Verheul van
Groene Verhalen dat vanaf 1 december online te zien is. Zie: https://
groeneverhalen.nl/
Bedankt voor jullie medewerking!
Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Voedselrechtvaardigheid
Guus Geurts (coordinator), guusgeurts@yahoo.com, 06 – 43979849
Alowieke van Beusekom, tt.alowieke@gmail.com
seMUel Sahureka, mu@nusaalifuru.org

