
 1 

Vastenactie (en hongerstaking) voor voedselsoevereiniteit en 

klimaatrechtvaardigheid 
- Achtergronden, inspiratie en activiteiten om de ‘vergeten’ voedsel-, energie- en 

klimaatcrises aan te pakken 

 

Amsterdam, 31 oktober 2011, 

 

Aan:  

- De Minister van Algemene Zaken, de minister van Economie, Landbouw en Innovatie, de 

staatssecretaris van Landbouw en Internationale Handel, de minister van Infrastructuur en 

Milieu, de staatssecretaris van Milieu, de minister van Buitenlandse Zaken, de 

staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking; 

- De Tweede Kamerleden van de Vaste Commissies: Economie, Landbouw en Innovatie 

(met name Landbouw en Internationale Handel), Infrastructuur en Milieu, Buitenlandse 

Zaken (inclusief  Ontwikkelingssamenwerking) en Europese Zaken; 

- De directeuren van Solidaridad, het Wereld Natuurfonds Nederland en het Initiatief 

Duurzame Handel. 

 

 

Mijne dames, heren, 

 

In navolging van een brief aan u over dit onderwerp op 10 oktober vindt u hierbij een nieuwe brief, 

omdat de actie van vorm is veranderd. Ook vindt u in dit document en bijgevoegde document een 

geactualiseerde lijst met ondersteunende organisaties en activiteiten.  

 

In het bijgevoegde document vindt u een analyse en een aantal voorstellen op gebied van: 

- Voedselsoevereiniteit binnen landbouw- en handelsbeleid; 

- Klimaatrechtvaardigheid en energiezekerheid; 

- Het stoppen van de Nederlandse en Europese schending van mensenrechten en van 

green washing. 

Deze voorstellen worden per vandaag ondersteund door 27 ontwikkelings-, milieu-, boeren-, 

mensenrechten-, inheemse volkeren- en vrouwenorganisaties én bedrijven, en 161 individuele 

burgers in binnen- en buitenland. Deze worden allemaal genoemd in dat document.  

 

In deze brief vindt u de achtergronden en de inspiratie van de keuze van: 

- een aantal mensen in Nederland en daarbuiten, om deze voorstellen kracht bij te zetten middels 

een vastenactie van 24 uur op Wereldvoedseldag 16 oktober (28 mensen), 1 november (7 

mensen), 20 en 24 november (en 14 december);  

- één individu om deze actie vanaf 1 november voort te zetten middels een veertig-daagse 

vastenactie, waarbij hij niets zal eten en alleen water en kruidenthee zal drinken, aangevuld 

met  zouten op doktersadvies,  

- de keuze van ditzelfde individu om deze actie – afhankelijk van uw reactie op genoemde 

voorstellen – vanaf 11 december mogelijk te vervolgen door een hongerstaking voor 

onbepaalde tijd. 

 

Daarnaast vindt u meer informatie over de overige activiteiten die worden uitgevoerd binnen deze 

actie en de ondersteuning daarvan.  

 

Wij wensen u veel inlevingsvermogen, moed en wijsheid toe. 
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Uit solidariteit met: 

- alle (onnodig) hongerige en ondervoede mensen nu en in de toekomst; 

- alle huidige en toekomstige klimaatvluchtelingen; 

- alle vermoorde, bedreigde en (met geweld) verjaagde boeren, herders, inheemse volkeren en 

milieuactivisten, die hun leefgebied, manier van levensonderhoud en/of natuurgebieden 

willen/wilden beschermen tegen oprukkende monoculturen van soja, palmolie, 

biobrandstoffen en bomen, rundveeranches, fossiele brandstoffenwinning en mijnbouw  – met 

name wanneer deze producten naar Europa worden geëxporteerd; 

- alle boeren in Noord en Zuid die door vrijhandelsverdragen van hun lokale, nationale of 

regionale (b.v. EU) markt verdreven worden; 

- alle inheemse volkeren wiens manier van levensonderhoud en cultuur in de verdrukking komt 

door het huidige op groei, overconsumptie en concurrentie gerichte economische 

ontwikkelingsmodel; 

- alle dieren- en plantensoorten die door toedoen van de mens dreigen uit te sterven; 

- 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 gedurende 24 uur te vasten. Ook op 1 november, 20 november 

(actiedag Hete Herfst in Amsterdam), 24 november (debat over de Klimaattop in Tweede 

Kamer) en 14 december (debat over WTO en handel in de Tweede Kamer), zullen een aantal 

mensen om deze reden 24 uur vasten.  

- start Guus Geurts 1 op 1 november een 40 daagse vastenactie, waarbij hij niets zal eten en 

alleen water en kruidenthee zal drinken. Uit solidariteit met genoemde levende wezens doet 

hij daarmee een dringende oproep aan u om deze voorstellen zo veel mogelijk over te nemen. 

- afhankelijk van uw reactie op deze dringende oproep zal hij deze actie vanaf 11 december 

mogelijk voortzetten middels een hongerstaking voor onbepaalde tijd tot een aantal van 

de genoemde voorstellen zijn overgenomen.  

 

Waarom nu? 

Gedurende de G20-top in Frankrijk op 3 en 4 november, de VN-klimaattop in Durban Zuid-Afrika 

(28 november t/m 9 december), en de WTO-top  (15 t/m 17 december), en de aanstaande 

besprekingen over een nieuw Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode 2014-

2020, zullen er cruciale beslissingen worden genomen over de voorziening in basisbehoeften en 

de toekomst van onze planeet. Daarbij hebben het voorkomen van een desastreuze 

klimaatverandering, de bescherming van het recht op voedsel en het recht op levensonderhoud van 

boeren, herders en inheemse volkeren, alles te maken met de politieke keuze voor concurrentie op 

de wereldmarkt binnen de WTO en andere vrijhandelsverdragen.  

 

Tot nu toe hadden pogingen zoals demonstraties, petities, lobbybrieven aan de politiek, geweldloze 

acties, opinieartikelen in kranten en tijdschriften en andere publicaties hebben weinig tot geen 

effect op het huidige beleid. Argumenten voor een politieke verandering die tot een ecologisch 

verantwoorde en sociaal rechtvaardige toekomst voor een ieder zouden kunnen leiden, schijnen er 

niet toe te doen. De lobbymacht van grote multinationale bedrijven op de (inter)nationale 

overheden is te groot, de moed van politici om te ver af te wijken van Business as Usual is te klein, 

en het geloof in de neoliberale ‘wereldreligie’ is onaangetast ondanks de economische, sociale en 

ecologische crises waar we midden in zitten.  

 

Vandaar dit verzoek om in deze beslissende maanden voor het klimaat, de regulering van de 

wereldhandel en het Europese landbouwbeleid, de zaken goedschiks aan te pakken nu het nog kan. 

En daarmee ook tegemoet te komen aan de ernstige zorgen van vele Nederlandse burgers over de 

voorziening in hun basisbehoeften en die van hun kinderen, in de – nabije – toekomst. 
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Deze vastenactie en hongerstaking worden mede geïnspireerd door: 

- Gandhi, door zijn geweldloze acties (o.a. diverse vastenacties) en zijn pleidooi voor een 

interreligieuze dialoog. Hij zei verder o.a.: ‘De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte maar 

niet voor ieders hebzucht.’  

Verder ontwikkelde hij concepten die nog steeds inspirerend zijn voor een rechtvaardige en 

milieuvriendelijke toekomst zoals Swadeshi (zelfvoorzienendheid, lokalisering), Swarajya 

(zelfredzaamheid, zelfbestuur) en Satyagraha (ultieme waarheid, zielenkracht). 2 

- Drie klimaatrechtvaardigheids-vasters die voor en tijdens de Klimaattop in 2009 in 

Kopenhagen opkwamen voor een rechtvaardig klimaatverdrag, door gedurende 43 dagen niets 

te eten. 3 

- Vertrouwen; met ‘hulp van boven’ zal blijken of we deze actie tot een goed einde kunnen 

brengen. Hopelijk krijgen ook degenen die ervoor kunnen zorgen dat deze eisen worden 

ingewilligd deze ‘hulp’ en zijn ze moedig genoeg om hun verantwoordelijkheid te nemen. Die 

‘hulp’ kan afhankelijk van de persoon uit verschillende bronnen komen zoals Allah, Jahweh, 

God, Brahma, Moeder Aarde, voorouders, zielengroepen, het Achtvoudige pad/Dhamma of 

‘het goddelijke’ in de persoon zelf.  

 

Bewustwordingsactiviteit, manifestatie en stiltedemonstraties, en nationale en 

internationale ondersteuning: 

- Op Wereldvoedseldag 16 oktober werd er een informatie- en bewustwordingsactiviteit 

georganiseerd rond deze vastenactie en hongerstaking in de Dominicuskerk te Amsterdam. 

Zie: www.guusgeurts.nl/wereldvoedseldag  

- Op 1 november zal een petitie met genoemde voorstellen worden aangeboden tussen 13.15 en 

13.45 uur aan de Tweede Kamercommissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dit 

is tevens de eerste dag van de veertigdaagse vastenactie. Van 12.30 tot 14.30 vindt er dan een 

manifestatie plaats op het Plein voor de Tweede Kamer. Zie 

http://www.facebook.com/event.php?eid=274304525933171  

- Iedere dinsdag vanaf 8 november zal Guus Geurts tussen 9 en 18.00 uur op het Plein 

plaatsnemen, waarbij medestanders wordt gevraagd hem voor kortere of langere tijd te 

vergezellen. Het gaat dan om – zo lang dit fysiek mogelijk is – 8, 15, 22, 29 november en 6 

december. Op die dagen zal er tussen 13.30 en 15.00 uur een stilte-actie houden op het Plein, 

met windlichten. Dit met als doel de Tweede Kamerleden op te roepen om in het gelijktijdige 

Vragenuur ook aandacht te schenken aan de ‘vergeten voedsel-, klimaat- en natuurlijke 

hulpbronnencrises’, en wat minder aan hypes en de favoriete onderwerpen van de afgelopen 

10 jaar: criminaliteit, integratie en immigratie. 

- Zowel nationaal als internationaal wordt deze vastenactie en hongerstaking ondersteunt. Zie 

voor de Nederlandse tekst en ondersteuning: http://www.causes.com/causes/634694-steun-

voor-hongerstaking-voor-voedselsoevereiniteit-en-klimaatrechtvaardigheid  

- Voor de Engelse tekst en ondersteuning: http://www.causes.com/causes/635070-support-for-

hunger-strike-for-food-sovereignty-and-climate-justice    

 

 

Hoogachtend, 

 

Guus Geurts, namens Werkgroep Voedselrechtvaardigheid (www.foodjustice.eu), de mee-vasters 

en andere mensen die deze acties op wat voor manier dan ook – moreel – ondersteunen 

 

Beleidsgericht milieukundige, Swadeshi – Bureau van Andersglobalisering 

Betrokken bij XminY Solidariteitsfonds, Vóór de Verandering en Platform Aarde Boer Consument 

Auteur van Wereldvoedsel - Pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening 

(2011) 

 

http://www.facebook.com/event.php?eid=274304525933171
http://www.causes.com/causes/634694-steun-voor-hongerstaking-voor-voedselsoevereiniteit-en-klimaatrechtvaardigheid
http://www.causes.com/causes/634694-steun-voor-hongerstaking-voor-voedselsoevereiniteit-en-klimaatrechtvaardigheid
http://www.causes.com/causes/635070-support-for-hunger-strike-for-food-sovereignty-and-climate-justice
http://www.causes.com/causes/635070-support-for-hunger-strike-for-food-sovereignty-and-climate-justice
http://www.foodjustice.eu/
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Contact:  

Guus Geurts: 

020 – 638 7578 

06 – 4397 9849 

guusgeurts@yahoo.com 

www.guusgeurts.nl  - voor een overzicht van alle documenten 

 

 

 
1 Hij beschouwt deze hongerstaking ook als een spirituele zoektocht en wil deze daarom graag combineren met 

periodes van meditatie. Hij nam van 19 t/m 28 oktober deel aan een tiendaagse Vipassana-meditatie in België. Bij 

deze Vipassana-meditatie werd om 6.30 en om 11.00 uur een maaltijd genuttigd, en na 12 uur ‘s middags werd er 

niet meer gegeten door ‘old-students’ (zie ook: www.dhamma.org).   

Dit betekent dat Guus Geurts 24 uur vast op 16 oktober, gedeeltelijk vast van 19 t/m 28 oktober en vanaf 1 

november de veertig-daagse vastenactie aanvangt. 
2  - Een aanrader op dit gebied: Gandhi´s Swadeshi – The Economics of permanence, Satish Kumar,  

   zie: http://caravan.squat.net/ICC-en/Krrs-en/ghandi-econ-en.htm,  

 - Meer informatie over Swadeshi:  http://www.transitiontownrotterdam.nl/wiki/Swadeshi  

 - Uitleg over Satyagraha: http://en.wikipedia.org/wiki/Satyagraha 
3 Zie voor de doelen, achtergronden, deelnemers en korte-termijn-meevasters : www.climatejusticefast.com  
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