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Ontwikkelingsbanken hebben geen zaken in het 
financierenvan agro-industrie

Meer dan 450 Publieke Ontwikkelingsbanken (POB’s) van over heel de wereld komenvan 19
tot 20 Oktober 2021 samen in Rome voor een tweede internationale top, genaamd Finance
in  Common.  Tijdens  de  eerste  top  in  Parijs  in  2020,  publiceerden  meer  dan  80
maatschappelijke organisaties een gezamenlijke verklaring , waarin ze eisten dat de POB’s
stoppen  met  investeringen  in  agro-industriële  ondernemingen  en  projecten  die  land  en
natuurlijke  hulpbronnen wegnemen van lokale gemeenschappen.  Dit  jaarmaakten POB’s
van landbouw en agro-industrie,  echter,  de  prioriteit   van hun tweede top.  Dit  baart  de
ondertekenende groepen grote zorgen gezien de lange lijst van investeringen door POB’s  in
landbouw gunstig voor de private belangen van agro-industriële bedrijven, maar ten koste
van  boerinnen  en  boerenen,  herders,  vissers,  voedselwerkers  en  Inheemse
Gemeenschappen. De investeringen ondermijnen hun voedselsoevereiniteit,  ecosystemen
en mensenrechten. 

Onze zorgen

BOB's  zijn  openbare  instellingen  die  door  nationale  regeringen  of  multilaterale
agentschappen zijn  opgericht  om overheidsprogramma's  en privébedrijven te  financieren
waarvan  wordt  gezegd  dat  de  activiteiten  bijdragen  tot  de  verbetering  van  de
levensomstandigheden op de plaatsen waar zij actief zijn, met name in het globale zuiden.
Veel multilaterale ontwikkelingsbanken, een belangrijke subgroep van de PDB's, verstrekken
daarnaast ook technisch en beleidsadvies aan regeringen, waarmee ze een aanpassing van
hun wetten en beleid beogen om buitenlandse investeringen aan te trekken. 

Als publieke instellingen zijn POB’s verplicht tot het respecteren, beschermen en realiseren
van  mensenrechten  en  zouden  ze  publieke  verantwoording  moeten  afleggen  voor  hun
acties. Vandaag spenderen ontwikkelingsbanken gezamenlijk meer dan 2 triljoen USD per
jaar aan het financieren van publieke en private bedrijven voor de bouw van onder meer
wegen, energiecentrales, industriële landbouwondernemingen, en plantages in de naam van
‘ontwikkeling’.Naar  schatting  gaat  er  1.4  triljoen  USD  alleen  naar  de  landbouw-  en
voedselsector.  Hun  financiering  van  privébedrijven,  via  schulden  of  de  aankoop  van
aandelen, wordt geacht winst op te leveren, maar veel van hun uitgaven worden gesteund
en gefinancierd door het publiek – door mensen hun arbeid en  belastingen .  

Het aantal POB's en de financiering die zij ontvangen, neemt toe. Ook het bereik van deze
banken neemt toe, aangezien zij  steeds vaker overheidsmiddelen kanaliseren via  private
equity,  "green  finance"  en  andere  financiële  regelingen  om de  beoogde  oplossingen  te
leveren,  in  plaats  van  de  meer  traditionele  steun  aan  overheidsprogramma's  of  non-



profitprojecten. Geld van een ontwikkelingsbank biedt een soort garantie voor bedrijven die
uitbreiden naar zogenaamde risicolanden of  -industrieën.  Dankzij  deze garanties kunnen
bedrijven  meer  middelen  aantrekken  bij  particuliere  kredietverstrekkers  of  andere
ontwikkelingsbanken, vaak tegen gunstige tarieven. Ontwikkelingsbanken spelen dus een
cruciale rol bij het mogelijk maken van verdere expansie van multinationale ondernemingen
op  markten  en  in  gebieden  over  de  hele  wereld  -  van  goudmijnen  in  Armenië tot
controversiële hydro-elektrische dammen in  Colombia en rampzalige aardgasprojecten in
Mozambique - op manieren die normaal niet mogelijk zouden zijn.

Daarnaast  geven  veel  multilaterale  ontwikkelingsbanken  expliciet  vorm  aan  nationale
wetgeving en beleid via hun technisch advies aan regeringen en ranglijstsystemen, zoals de
Enabling the Business of Agriculture van de Wereldbank. Het beleid dat zij in belangrijke
sectoren  ondersteunen  –  zoals  gezondheidszorg,  water,  onderwijs,  energie,
voedselzekerheid en landbouw – heeft de  neiging om de rol van grote ondernemingen en
elites te bevorderen. En wanneer getroffen lokale gemeenschappen protesteren, waaronder
ook de Inheemse Bevolking en kleine boer.inn.en, wordt er vaak niet naar hen geluisterd of
worden zij geconfronteerd met represailles. In India bijvoorbeeld adviseerde de Wereldbank
de regering om hde landbouwmarkt te dereguleren. Toen de regering dit advies uitvoerde
zonder overleg met boeren en hun organisaties, leidde dat tot massale protesten.

Openbare  ontwikkelingsbanken  beweren  dat  zij  alleen  investeren  in  "duurzame"  en
"verantwoordelijke" bedrijven en dat hun betrokkenheid het gedrag van bedrijven verbetert.
Maar deze banken hebben een ernstige geschiedenis van investeringen in bedrijven die
betrokken  zijn  bij  landroof,  corruptie,  geweld,  milieuvernietiging  en  andere  zware
schendingen van mensenrechten, waarvoor zij geen enkele betekenisvolle verantwoording
hebben  moeten  afleggen.  De  toenemende  afhankelijkheid  van  ontwikkelingsbanken  van
offshore  private  equity-fondsen  en  complexe  investeringswebben,  met  inbegrip  van
zogenaamde financiële tussenpersonen om hun investeringen te kanaliseren, maakt het nog
moeilijker om verantwoording af te dwingen. Dit stelt een kleine en machtige financiële elite
in staat om de vruchten ervan te plukken.

Het  is  alarmerend  dat  Publieke  Ontwikkelingsbanken  nu  een  meer  gecoördineerde  en
centrale rol op zich nemen als het gaat om voedsel en landbouw. Zij maken deel uit van de
mondiale  financiële  architectuur  die  onteigening  en  ecologische  vernietiging  in  de  hand
werkt en die voor een groot deel wordt veroorzaakt door de agro-industrie. In de loop der
jaren zijn hun investeringen in de landbouw bijna uitsluitend gegaan naar bedrijven die zich
bezighouden  met  monocultuurplantages,  contractteeltregelingen,  industriële  veeteelt,  de
verkoop  van  hybride  en  genetisch  gemodificeerde  zaden  en  pesticiden,  en  digitale
landbouwplatforms  die  worden  gedomineerd  door  Big  Tech.  Zij  hebben  geen  enkele
belangstelling  getoond  voor  of  vermogen  tot  investeren  in  de  boeren-,  vissers-  en
bosgemeenschappen die momenteel het merendeel van 's werelds voedsel produceren. In
plaats  daarvan financieren  ze  bedrijven  die  zich  schuldig  maken  aan landroof  en agro-
industrieën en vernietigen ze lokale voedselsystemen.



Pijnlijke voorbeelden

Belangrijke voorbeelden van investeringen door  Publieke Ontwikkelingsbanken: 
De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Europese Investeringsbank
hebben royale financieringen verstrekt aan de agro-industriële bedrijven van enkele van de
rijkste oligarchen van Oekraïne, die honderdduizenden hectaren land in handen hebben. 
Het Luxemburgse SOCFIN en het Belgische SIAT, de twee grootste eigenaars van oliepalm-
en rubberplantages in Afrika, hebben talrijke  leningen gekregen van ontwikkelingsbanken,
ondanks  het  feit  dat  hun  dochterondernemingen  betrokken  zijn  bij  landroof,
corruptieschandalen en schendingen van de mensenrechten.

Meerdere  ontwikkelingsbanken  (waaronder  Swedfund,  BIO,  FMO  en  DEG)  hebben  de
mislukte suikerrietplantage van  Addax Bioenergy in Sierra Leone gefinancierd, dat na het
vertrek van het bedrijf een spoor van verwoesting heeft achtergelaten voor de plaatselijke
gemeenschappen.

De Britse CDC Group en andere Europese ontwikkelingsbanken (waaronder  BIO,  DEG,
FMO en Proparco) hebben meer dan 150 miljoen dollar gepompt in de palmolieplantages
van het  nu failliete  Feronia Inc in  de DR Congo,  ondanks langdurige conflicten met  de
plaatselijke gemeenschappen over land- en arbeidsomstandigheden, beschuldigingen van
corruptie en ernstige schendingen van de mensenrechten van dorpsbewoners.

Het Gemeenschappelijk Grondstoffenfonds van de Verenigde Naties heeft geïnvesteerd in
Agilis  Partners,  een  Amerikaanse  onderneming,  die  betrokken  is  bij  de  gewelddadige
uitzetting van duizenden dorpelingen in Oeganda voor een grootschalige graanboerderij.
Norfund en Finnfund zijn eigenaar van Green Resources, een Noors bosbouwbedrijf dat in
Oeganda  dennenbomen  plant  op  land  dat  is  afgenomen  van  duizenden  plaatselijke
boer.inn.en, met verwoestende gevolgen voor hun levensonderhoud.  

De Japanse Bank voor Internationale Samenwerking en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank
hebben geïnvesteerd in een spoorweg- en haveninfrastructuurproject dat het Japanse Mitsui
en het Braziliaanse Vale in staat moet stellen steenkool te exporteren uit  hun mijnen in
Noord-Mozambique.  Het  project,  dat  verband  houdt  met  het  controversiële  agro-
industrieproject  ProSavana,  heeft  geleid  tot  landroof,  gedwongen verhuizingen,  dodelijke
ongevallen en de detentie en foltering van tegenstanders van het project.

De Chinese Ontwikkelingsbank heeft de ecologisch en sociaal rampzalige  Gibe III-dam in
Ethiopië  gefinancierd.  Deze  dam,  ontworpen  voor  de  opwekking  van  elektriciteit  en  de
irrigatie  van  grootschalige  suiker-,  katoen-  en  palmolieplantages  (zoals  het  reusachtige
Kuraz Sugar Development Project) heeft de rivierstroom afgesneden waarvan de Inheemse
Bevolking van de Beneden-Omovallei afhankelijk was voor de natuurlijke irrigatie van hun
landbouw.

In  Nicaragua  financierden  FMO  en  Finnfund  MLR  Forestal,  een  bedrijf  dat  cacao-  en
teakplantages  beheert  en  dat  wordt  gecontroleerd  door  goudmijnbelangen  die
verantwoordelijk zijn voor de ontheemding van Afro- en inheemse gemeenschappen en de
aantasting van het milieu.  



De Internationale  Financieringsmaatschappij  en  de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank
Invest hebben onlangs leningen aan Pronaca goedgekeurd, het vierde grootste bedrijf van
Ecuador, voor de uitbreiding van de intensieve productie van varkens en pluimvee, ondanks
het  verzet  van  internationale en  Ecuadoriaanse  groeperingen,  waaronder  plaatselijke
Inheemse gemeenschappen, wier water en land door de expansieve activiteiten van het
bedrijf zijn vervuild.

De  Inter-Amerikaanse  Ontwikkelingsbank  Invest  overweegt  een  nieuwe  lening  van  43
miljoen dollar aan Marfrig Global Foods, 's  werelds op één na grootste rundvleesbedrijf,
onder het mom van de bevordering van "duurzaam rundvlees". Talrijke  rapporten hebben
aangetoond dat de toeleveringsketen van Marfrig rechtstreeks verband houdt met  illegale
ontbossing in  het  Amazonegebied  en  de  Cerrado  en  met  schendingen  van  de
mensenrechten. Het bedrijf  is ook beschuldigd van  corruptie. Een wereldwijde campagne
roept  de  POB's  nu  op  om  onmiddellijk  afstand  te  doen  van  alle  industriële
veeteeltactiviteiten.

We hebben betere mechanismen nodig om voedselsoevereiniteit 
op te bouwen

Regeringen en multilaterale agentschappen beginnen eindelijk te erkennen dat het huidige
mondiale voedselsysteem er niet in is geslaagd honger aan te pakken en een belangrijke
drijfveer is van meerdere crises, van pandemieën tot de ineenstorting van de biodiversiteit
en de klimaatcrisis. Maar ze doen niets om de bedrijven die het industriële voedselsysteem
en zijn model van productie, handel en consumptie domineren, aan te pakken. Integendeel,
zij  dringen  aan  op  meer  bedrijfsinvesteringen,  meer  publiek-private  partnerschappen  en
meer aalmoezen voor de agro-industrie.  
De jaarlijkse top van ontwikkelingsbanken  treedt dit jaar met opzet in de voetsporen van de
UN  Food  Systems  Summit.  Deze  top  werd  aangekondigd  als  een  mondiaal  forum  om
oplossingen te vinden voor de problemen die het mondiale voedselsysteem teisteren, maar
werd gekaapt door de belangen van de private sector en werd weinig meer dan een ruimte
voor  greenwashing  door  het  bedrijfsleven  en  het  in  de  kijker  zetten  van  de  industriële
landbouw.  Er  werd  tegen  het  evenement  geprotesteerd  en  sociale  bewegingen  en  het
maatschappelijk middenveld riepen op tot een boycot. Ze organiseerden de Global People's
Summit en de  Autonomous People's  Response to the UN Food Systems Summit  .     Ook
academici van over de hele wereld spraken zich uit tegen de top.

De "Finance in Common" top, met een nadruk op landbouw en agro-industrie, zal hetzelfde
scenario volgen. Financiers die toezicht houden op onze publieke fondsen en mandaten
zullen samenkomen met elites en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven om strategieën
uit te stippelen over hoe het geld kan blijven stromen naar een voedsel- en landbouwmodel
dat leidt  tot  klimaatvernieling,  toenemende armoede en verergering van alle vormen van
ondervoeding.  Weinig of  geen vertegenwoordigers  van de gemeenschappen die worden
getroffen door de investeringen van de ontwikkelingsbanken, mensen die in de frontlinie
staan en voedsel proberen te produceren voor hun gemeenschappen, worden uitgenodigd
of gehoord. POB's zijn niet geïnteresseerd. Zij proberen agro-industrieën te financieren die
goederen produceren voor de handel en financiële plannen met oog op winst, in plaats van
voedzame voeding.



Vorig  jaar  heeft  een  grote  coalitie  van  maatschappelijke  organisaties  zich  enorm
ingespannen om de ontwikkelingsbanken zover te krijgen zich in te zetten voor een aanpak
gebaseerd op de mensrechten en ontwikkeling geleid door de gemeenschap. Het resultaat
was slechts wat beperkte taal in de slotverklaring, die niet in daden is omgezet. 
Wij  willen  niet  dat  nog  meer  van  ons  overheidsgeld,  overheidsmandaten  en
overheidsmiddelen  worden  verspild  aan  agro-industriële  bedrijven  die  land,  natuurlijke
hulpbronnen en bestaansmiddelen weghalen bij de plaatselijke gemeenschappen. 

Wij roepen op tot een onmiddellijke stopzetting van de financiering van agro-
industriële bedrijfsactiviteiten en speculatieve investeringen door openbare 
ontwikkelingsbanken. 

Wij roepen op tot de invoering van volledig openbare en verantwoordelijke 
financieringsmechanismen ter ondersteuning van de inspanningen van volkeren om 
voedselsoevereiniteit op te bouwen, het mensenrecht op voedsel te realiseren, 
ecosystemen te beschermen en te herstellen, en de klimaatcrisis aan te pakken.

We roepen op tot de implementatie van sterke en effectieve mechanismen die 
gemeenschappen rechtstoegang bieden , in het geval van negatieve impact op 
mensenrechten of schade op vlak van milieu en samenleving veroorzaakt door POB-
investeringen.

--
Fundación Plurales - Argentina

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) - Argentina

Foro Ambiental Santiagueño - Argentina 

Armenian Women For Health &Healthy Environment NGO /AWHHE/ - Armenia

Australian Food Sovereignty Alliance - Australia

SunGem - Australia

Welthaus Diözese Graz-Seckau - Austria

Turkmen Initiative for Human Rights - Austria

FIAN Austria - Austria

Oil Workers' Rights Protection Organization Public Union - Azerbaijan

Oil Workers' Rights Protection Organization Public Union - Azerbaijan

Initiative for Right View - Bangladesh

Right to Food South Asia - Bangladesh



IRV - Bangladesh

Bangladesh Agricultural Farm Labour Federation [BAFLF] - Bangladesh 

NGO "Ecohome" - Belarus

Eclosio - Belgium

AEFJN - Belgium

FIAN Belgium - Belgium

Entraide et Fraternité - Belgium

Africa Europe Faith & Justice Network (AEFJN) - Belgium

Coalition for Fair Fisheries Arrangements - Belgium

Eurodad - Belgium

Friends of the Earth Europe - Belgium 

Alianza Animalista La Paz - Bolivia

Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) - Brazil

Centro Ecologico - Brazil

FAOR Fórum da Amazônia Oriental - Brazil

Articulação Agro é Fogo - Brazil

Campanha Nacional de Combate e Prevenção ao Trabalho Escravo - Comissão 

Pastoral da Terra/CPT - Brazil

Clínica de Direitos Humanos da Amazônia  -PPGD/UFPA - Brazil

Universidade Federal Fluminense IPsi - Brazil

Associação Brasileira de Reforma Agrária - Brazil

Rede Jubileu Sul Brasil - Brazil

Alternativas para pequena agricultura no Tocantins APATO - Brazil

CAPINA Cooperação e Apoio a Projetos de Inspiração Alternativa - Brazil

Marcha Mundial por Justiça Climática / Marcha Mundial do Clima - Brazil

MNCCD - Movimento Nacional Contra Corrupção e pela Democracia - Brazil



Marcha Mundial por Justiça Climática/Marcha Mundial do Clima - Brazil

Support Group for Indigenous Youth - Brazil

Comissão Pastoral da Terra -CPT - Brazil

Equitable Cambodia - Cambodia

Coalition of Cambodian Farmers Community - Cambodia

Struggle to Economize Future Environment (SEFE) - Cameroon

Synaparcam - Cameroon

APDDH -ASSISTANCE - Cameroon

Inter Pares - Canada

Vigilance OGM - Canada

SeedChange - Canada

Place de la Dignité - Canada

National Farmers Union - Canada

Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales- PRODETER - 

Colombia

Grupo Semillas - Colombia

Groupe de Recherche et de Plaidoyer sur les Industries Extractives (GRPIE) - Côte 

d'Ivoire

Réseau des Femmes Braves (REFEB) - Côte d'Ivoire 

CLDA - Côte d’Ivoire

Counter Balance - Czech Republic

AfrosRD - Dominican Republic

Conseil Régional des Organisations Non gouvernementales de Développement - DR

Congo

Construisons Ensemble le MONDE - DR Congo

Synergie Agir Contre la Faim et le Réchauffement Climatique , SACFRC. - DR 

Congo



COPACO-PRP - DR Congo

AICED - DR Congo

Réseaux d'informations et d'appui aux ONG en République Démocratique du Congo 

( RIAO - RDC) - DR Congo

Latinoamérica Sustentable - Ecuador

Housing and Land Rights Network - Habitat International Coalition - Egypt

Pacific Islands Association of Non-Governmental Organisations (PIANGO) - Fiji

Internationale Situationniste - France

Pouvoir d’Agir - France

Europe solidaire sans frontières (ESSF) - France

Amis de la Terre France - France

Médias Sociaux pour un Autre Monde - France

ReAct Transnational - France

CCFD-Terre Solidaire - France

CADTM France - France

Coordination SUD - France

Движение Зеленных Грузии - Georgia

NGO "GAMARJOBA" - Georgia

StrongGogo - Georgia

FIAN Deutschland - Germany

Rettet den Regenwald - Germany

Angela Jost Translations - Germany

urgewald e.V. - Germany

Abibinsroma Foundation - Ghana

Alliance for Empowering Rural Communities - Ghana

Organización de Mujeres Tierra Viva - Guatemala



Campaña Guatemala sin hambre - Guatemala 

PAPDA - Haïti

Centre de Recherche et d'Action pour le Developpement (CRAD) - Haiti 

Ambiente, Desarrollo y Capacitación (ADC ) - Honduras

Rashtriya Raithu Seva Samithi - India

All India Union of Forest Working People AIUFWP - India

Centre for Financial Accountability - India

People First - India

Environics Trust - India

ToxicsWatch Alliance - India

Food Sovereignty Alliance - India 

Indonesia for Global Justice (IGJ) - Indonesia

kruha - Indonesia

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) - Indonesia

JPIC Kalimantan - Indonesia

منظمه شؤوـن المراه والطفل/تانيا جمعه   - Iraq

ICW-CIF - Italy

PEAH - Policies for Equitable Access to Health - Italy

Focsiv Italian federation christian NGOs - Italy

Schola Campesina APS - Italy

Casa Congo- Italy

ReCommon - Italy

Schola Campesina - Italy

Japan International Volunteer Center (JVC) - Japan

Team OKADA - Japan

taneomamorukai - Japan



VoiceForAnimalsJapan - Japan

Keisen University - Japan

000 PAF NPO - Japan

Missionary Society of Saint Columban, Japan - Japan

Migrants around 60 - Japan

Mura-Machi Net (Network between Villages and Towns) - Japan

Japan Family Farmers Movement (Nouminren) - Japan

Pacific Asia Resorce Center(PARC) - Japan

A Quater Acre Farm-Jinendo - Japan

Friends of the Earth Japan - Japan

Alternative People's Linkage in Asia (APLA) - Japan

Mekong Watch - Japan

Family Farming Platform Japan - Japan

Africa Japan Forum - Japan

ATTAC Kansai - Japan

ATTAC Japan - Japan

Association of Western Japan Agroecology (AWJA) - Japan

Mennovillage Naganuma - Japan 

Phenix Center -  Jordan

Mazingira Institute - Kenya

Dan Owala - Kenya

Jamaa Resource Initiatives - Kenya

Kenya Debt Abolition Network - Kenya

Haki Nawiri Afrika - Kenya

Euphrates Institute-Liberia - Liberia

Green Advocates International (Liberia) - Liberia



Sustainable Development Institute (SDI) - Liberia

Alliance for Rural Democracy (ARD) - Liberia

Frères des Hommes - Luxembourg

SOS FAIM - Luxembourg

Collectif pour la défense des terres malgaches - TANY - Madagascar

Third World Network - Malaysia

Appui Solidaire pour le Développement de l'Aide au Développement - Mali 

Réseau CADTM Afrique - Mali 

Lalo - Mexico

Tosepanpajt A.C - Mexico

Maya sin Fronteras - Mexico

Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio Ambiente, A.C. - Mexico

Mujeres Libres COLEM AC - México

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas AC - México

Colectivo Educación para la Paaz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH) - 

México

Red Nacional de Promotoras Rurales - México

Dinamismo Juvenil A.C - México

Cultura Ambiental en Expansión AC - México

Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de 

Guanajuato - México

Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Alternativo U Yich Lu'um AC - 

México

The Hunger Project México - México 

Americas Program/Americas.Org - México 

Association Talassemtane  pour l'Environnement et Développement (ATED) - 

Morocco 



Espace de Solidarité et de Coopération de l'Oriental - Morocco 

LVC Maroc - Morocco 

EJNA - Morocco 

NAFSN - Morocco 

Fédération nationale du secteur agricole - Morocco 

Association jeunes pour jeunes - Morocco 

Plataforma Mocambicana da Mulher e Rapariga Cooperativistas/AMPCM - 

MOZAMBIQUE - Mozambique

Justica Ambiental - JA! - Mozambique 

Community Empowerment and Social Justice Network (CEMSOJ) - Nepal

WILPF NL - Netherlands

Milieudefensie - Netherlands

Platform Aarde Boer Consument - Netherlands

Both ENDS - Netherlands

Foundation for the Conservation of the Earth,FOCONE - Nigeria

Lekeh Development Foundation (LEDEF) - Nigeria

Nigeria Coal Network - Nigeria

Spire - Norway

Pakistan Fisherfolk Forum - Pakistan

Gaza Urban Agriculture Platform (GUPAP) - Palestine

Union of Agricultural Work Committees - Palestine

WomanHealth Philippines - Philippines

Agroecology X - Philippines

SEARICE - Philippines

Alter Trade Foundation for Food Sovereignty, Inc - Philippines

Association pour la défense des droits à l'eau et à l'assainissement - Sénégal



Biotech Services Sénégal - Sénégal

Association Sénégalaise des Amis de la Nature - Sénégal 

Alliance Sénégalaise Contre la Faim et la Malnutrition - Sénégal 

Association Sénégalaise des Amis de la Nature - Sénégal 

Alliance Sénégalaise Contre la Faim et la Malnutrition - Sénégal 

Green Scenery - Sierra Leone

Land for Life - Sierra Leone

JendaGbeni Centre for Social Change Communications - Sierra Leone

Sierra Leone Land Alliance - Sierra Leone

African Centre for Biodiversity - South Africa

African Children Empowerment - South Africa

Cooperative and Policy Alternative Centre - South Africa

Fish Hoek Valley Ratepayers and Residents Association - South Africa

Consciously Organic - South Africa

Wana Johnson Learning Centre - South Africa

Aha Properties - South Africa

Sacred Earth & Storm School - South Africa

Earth Magic - South Africa

Oasis - South Africa

Envirosense - South Africa

Greenstuff - South Africa

WoMin African Alliance - South Africa

Seonae Eco Centre - South Africa

Eco Hope - South Africa

Kos en Fynbos - South Africa

Ghostwriter Grant - South Africa



Mariann Coordinating Committee - South Africa

Khanyisa Education and Development Trust - South Africa

LAMOSA - South Africa

Ferndale Food Forest and Worm Farm - South Africa

Mxumbu Youth Agricultural Coop - South Africa 

PHA Food & Farming Campaign - South Africa 

SOLdePAZ.Pachakuti - Spain

Amigos de la Tierra - Spain

Sindicato Andaluz de Trabajadores/AS - Spain

Salva la Selva - Spain

Loco Matrifoco - Spain

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobs/Herriarte - Spain

National Fisheries Solidarity(NAFSO) - Sri Lanka

Movement for Land and Agricultural Reform (MONLAR) - Sri Lanka

Agr. Graduates Cooperatives Union - Sudan

FIAN Sweden - Sweden

FIAN Suisse - Switzerland

Bread for all - Switzerland

Foundation for Environmental Management and Campaign Against Poverty - 

Tanzania

World Animal Protection - Thailand

Asia Indigenous Peoples Pact - Thailand

PERMATIL - Timor-Leste

Afrique Eco 2100 - Togo

AJECC - Togo

ATGF - Tunisia



Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux - Tunisia

Agora Association - Turkey

Uganda Land Rights Defenders - Uganda

Centre for Citizens Conserving Environment (CECIC) - Uganda

Hopes for youth development Association - Uganda

Uganda Consortium on Corporate Accountability - Uganda

Centre for Citizens Conserving Environment &Management (CECIC) - Uganda

Buliisa Initiative for Rural Development Organisation (BIRUDO)) - Uganda

Twerwaneho Listeners Club - Uganda

Alliance for Food Soverignity in Africa - Uganda 

Global Justice Now - UK

Friends of the Earth International - UK

Compassion in World Farming - UK

Environmental Justice Foundation - UK

Fresh Eyes - UK

War on Want - UK

Friends of the Earth US - US

A Growing Culture - US

Center for Political Innovation - US

GMO/Toxin Free USA - US

Friends of the Earth US - US

Thousand Currents - US

Local Futures - US

National Family Farm Coalition - US

Community Alliance for Global Justice/AGRA Watch - US

Bank Information Center - US



Seeding Sovereignty - US

Yemeni Observatory for Human Rights - Yemen

Zambia Alliance for Agroecology and Biodiversity - Zambia

Zambian Governance Foundation for Civil Society - Zambia 

Urban Farming Zimbabwe - Zimbabwe

Centre for Alternative Development - Zimbabwe

FACHIG Trust - Zimbabwe

Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social - Latindadd - América Latina

European Coordination Via Campesina - Europe

Arab Watch Coalition  - Middle East and North Africa

FIAN International - International

ESCR-Net - International

International Alliance of Inhabitants - International

Society for International Development - International

ActionAid International - International

International Accountability Project - International

Habitat International Coalition - General Secretariat - International

CIDSE - International

Transnational Institute - International

World Rainforest Movement - International

GRAIN - International


