
Verksamhetsberättelse FIAN-Sverige 2015 
Om FIAN 
FIAN Sverige är den svenska sektionen av den internationella människorättsorganisationen FIAN 

International. FIAN grundades 1986 i Heidelberg i Tyskland och har idag kontor i ett 20-tal länder och 

medlemmar i över 60 länder i Afrika, Asien, Amerika och Europa. FIAN har rådgivande status i FN och 

i Europarådet. FIAN:s arbete grundar sig på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

och på konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, ESK-konventionen. 

FIAN Sverige startades 1990 och är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation. 

Förutom arbete med enskilda fall vill FIAN främja rätten till mat genom utbildningar, 

opinionsbildning, informations- och påverkansarbete på lokal, regional och internationell nivå. 

Vision 
FIAN:s vision är en värld utan hunger där varje individ åtnjuter sina mänskliga rättigheter med 

värdighet, främst rätten till mat, såsom den är inskriven i Förenta Nationernas allmänna förklaring 

om de mänskliga rättigheterna och i andra internationella konventioner om mänskliga rättigheter. 

Uppdrag 
För att uppnå vår vision har FIAN Sverige valt att arbeta på följande sätt: 

 Synliggöra och bekämpa kränkningar av människors rätt till mat var de än sker. 

 Motverka all orättvis och kränkande behandling som hindrar människor från att försörja sig 

själva. 

 Sträva efter att trygga människors tillgång till de resurser som de behöver för att försörja sig, 

nu och i framtiden. 

 Integrera kampen mot könsdiskriminering och andra former av ojämlik behandling i vårt 

uppdrag för att främja rätten att försörja sig. 

Organisation 

Omorganisering av styrelse efter avhopp 

På styrelsemötet den 3 oktober 2015 meddelade dåvarande ordförande Parul Sharma, sekreterare 
Mariana Vikström och styrelseledamöterna Anna Mlynska och Gustaf Lindskog att de tänkte avgå 
med omedelbar verkan.   

Den resterande styrelsen valde att gå vidare med den del av styrelsen som fanns kvar. Samtliga 
suppleanter gick in som ordinarie och tillförordnad ordförande och sekreterare valdes för att täcka 
upp för tiden fram till årsmötet. Maja Magnusson valdes som tillförordnad ordförande och Viktoria 
Olauson valdes som tillförordnad sekreterare.  

 

Årsmötet 2015 
Årsmötet ägde rum den 10 maj på Skeppsholmens folkhögskola i Stockholm. I samband med mötet 

arrangerades även en utbildningshelg. 17 personer närvarade på årsmötet, samtliga medlemmar 

med rösträtt. Två personer, Rebecka Jalvemyr och Mikael Jonsson, valde att avstå sin röst.  

Val av styrelse: 

Parul Sharma, Ordförande 

Mariana Vikström, Sekreterare 



Haidar Shaker, Kassör 

Anna Mlynska, Vice sekreterare 

Ida Niskanen, Ordinarie 

Viktoria Olausson, Ordinarie 

Adriana Tovar, Ordinarie 

Gustav Lindskog, Ordinarie 

Brinda Gangopadhya Lundmark, Ordinarie 

Maja Magnusson, Suppleant 

Daniella Sjöqvist, Suppleant 

Sofia Myrholm, Suppleant 

Marco Espvall, Suppleant 

 

Val av internrevisor 

Årsmötets deltagare valde Åsa Callmer till internrevisor och Therese Ydremark som suppleant.  

Val av valberedning 

Årsmötet valde Sofia Larsson (sammankallande) och Maria Starck till valberedning med Najite Ukale 

som suppleant.  

 

Styrelsearbetet 
 
Styrelsen har haft totalt nio protokollförda styrelsemöten varav ett konstituerande under 2015.  
I november avgick fyra ledamöter från styrelsen. Dessa utgjorde hela det verkställande utskottet. 
I valet mellan att utlysa extra årsmöte eller fortsätta med reducerad styrelse och utan VU fram till 
ordinarie årsmöte valde styrelsen det sistnämnda. Suppleanter har kunnat gå in som ordinarie 
ledamöter och ansvarsområden fördelas om. Under återstoden av 2015 fokuserade styrelsen på 
insamling, och målet nåddes nästan. 

 

Medlemmar 

Vid början av 2015 hade FIAN 220 registrerade medlemmar. Målsättningen för året var att höja 
medlemsantalet till 300 vid årets slut. På grund av avhopp och omorganisering i styrelsearbetet har 
medlemsvärvande aktiviteter, så som telefonkampanjer och utvecklandet av en rutin för 
medlemsvärvning nedprioriterats, och det uppsatta målet därmed ej uppnåtts. Föreningen hade i 
slutet av året 218 registrerade medlemmar. 

FIAN har informerat om medlemskap vid insamlings- och informationsaktiviteter. Flera medlemmar 
värvades eller visade intresse för medlemskap vid bland annat Bokmässan, Vegoforum och Schysst 
jul. I samband med FIAN Sveriges 25-årsfirande skickades ett insamlingsbrev till samtliga medlemmar 



samt tappade medlemmar med uppmaningen att höja sin medlemsavgift samt förnya 
medlemskapet. 
 

Kontor och kanslipersonal 
FIAN har under året haft två anställda, en kanslichef på heltid och en projektsamordnare på 70 %. 

Kanslichefen ansvarar för organisationens administration och genomförande av påverkans och 

informationsprojektet finansierat av Europeiska kommissionen, samarbetet med FIAN Ecuador 

finansierat av Forum Syd och bitar av informationsprojektet. Projektsamordnaren ansvarar för 

samarbetet med FIAN Andhra Pradesh och utvalda aktiviteter inom informationsprojektet, båda 

finansierade av Forum Syd. Under vårterminen hade vi en praktikant på heltid på kansliet som främst 

ansvarade för att anordna årsmöte och medlemshelg men som var stort stöd i det dagliga arbetet på 

kansliet. 

 

Aktivister 
FIAN har under året haft omkring 20 aktiva medlemmar som bidragit med tid och stort engagemang. 
De har hjälpt till med allt från att hålla i utbildningar till att bära på lådor med material till våra 
marknader och infobord. Aktiva medlemmar fanns under året främst i Stockholm, Uppsala och 
Göteborg.   
 
Under 2015 bestämde den sittande styrelsen att ta bort en ensamt ansvarig för aktivisterna och har 
istället låtit det falla under alla styrelsemedlemmars ansvar.  
 
Nätverksrollen är fortfarande mycket viktig för hela föreningens verksamhet. När vi behöver hjälp så 
publicerar vi efterfrågan bland annat på FIAN:s aktivistgrupp på Facebook, som i dagsläget har 112 
medlemmar. Detta är en liten ökning från förra året. Gruppen är också ett bra forum för 
diskussioner, tips och efterlysningar av intresserade till olika arrangemang.  
Vi har försökt matcha våra aktiviteter med deras intresseområden och relevanta erfarenhet. Under 
året har aktivisterna deltagit i utåtriktade aktiviteter som t ex informationsbord, bokförsäljning, 
utbildningar, skrivande av debattartiklar, blogginlägg, insändare samt att sammanfatta och översatta 
texter till hemsidan.  
 
Bokmässan i Göteborg, Vegoforum och Schysst Jul i Stockholm och Uppsala i december var bra 
tillfällen för att synas och nå ut till nya aktivister. Bokmässan i Göteborg, resulterade i att vi fick nya 
medlemmar och aktivister under samma helg. På aktivisthelgen i Göteborg hade vi ett intressant 
program tillsammans med vår vän och kollega Ravi Kumar från FIAN-Andra Pradesh. Vi diskuterade 
bland annat olika metoder och strategier för aktivism och för att sprida information om vårt arbete 
och våra fallarbeten till allmänheten.  
 
Vi hoppas på att fortsätta samarbeta med FIAN: s aktivister då vi märker att vi som ideell 
organisation är i ständigt behov av personer som vill hjälpa till i verksamheten. Vi märker att minsta 
lilla engagemang i FIAN faktiskt gör skillnad.  
 

Verksamheten år 2015 
Den största delen av verksamheten år 2015 har genomförts inom ramen för fyra olika projekt. Två av 

dessa är informationsinsatser, varav en finansierad av Forum Syd/Sida och en av Europeiska 

kommissionen. Den senare är ett treårigt samarbete med ett flertal europeiska organisationer. FIAN 



Sverige har också fortsatt att bedriva samarbetsprojekt med FIAN Ecuador och FIAN Andhra Pradesh 

(AP) i Indien som båda finansierades av medel från Forum Syd/Sida. 

I vårt arbete med utbildning, kommunikation, opinion och påverkan i Sverige har några teman varit 

särskilt framträdande: 

AP-fonderna. Tillsammans med organisationerna bakom kampanjen Schyssta Pensioner fortsatte vi 

arbetet för att påverka regelverket kring AP-fondernas investeringar så att dessa ska ske med respekt 

för mänskliga rättigheter i enlighet med staters extraterritoriella skyldigheter (ETOs). Frågan om AP-

fondernas regelverk fick fortsatt uppmärksamhet under året och i juni presenterade 

Finansdepartementet ett förslag om nya regler för fonderna. Förslaget innehöll många viktiga 

förbättringar och visade på att frågan om hållbarhet tas på ett större allvar. Även om förslaget inte 

var perfekt bör det ses som en delseger för kampanjen Schyssta Pensioner. I oktober lämnade 

organisationerna bakom kampanjen ett remissvar med förslag på vidare förbättringar. I december 

bestämde dock Regeringen att skjuta upp beslut om förslaget om nya regler för AP-fonderna. 

Kampanjen kommer fortsätta även under 2016. 

Landgrabbing. Problematiken med storskaliga markförvärv har fortsatt uppmärksammats i FIAN 

Sveriges arbete under 2015. Vi har arrangerat ett flertal seminarier och utbildningar som belyste fall 

och aspekter av landgrabbing kopplat till rätten till lämplig mat och försörjning. Landgrabbing 

adresseras inom båda våra informationsprojekt, och är en fråga som genomsyrar det mesta av vårt 

arbete. 

Mänskliga rättigheter i Indien. I september besökte FIAN AP:s styrelseordförande Ravi Kumar 

Sverige. Med anledning av detta har mycket fokus i år legat på mänskliga rättigheter i Indien. I 

huvudsak har två frågor belysts under seminarier och utbildningar samt i debattartiklar. Det 

pågående samarbetet FIAN Sverige och AP har med urfolksgruppen Yanadi lyftes upp bland annat 

under seminarier vid Bok- och Biblioteksmässan samt MR-dagarna i Göteborg. Under året har även 

arbetet kring jordbrukskrisen i Indien och den symptomatiska självmordsvågen bland småbrukare 

fortsatt. FIAN Sverige och AP lämnade i september in en ansökan om bidrag för en förstudie till 

Forum Syd. Ansökan blev godkänd i december och förstudien kommer genomföras under våren 

2016. Under året har FIAN Sverige lyft frågan vid seminarier och i debattartiklar. 

Seminarier och utbildningar 
Under året genomfördes 28 seminarium, föreläsningar och workshops i Stockholm, Göteborg, Visby, 

Bryssel och Guayakil, Ecuador. Totalt deltog omkring 959 personer vid dessa aktiviteter. Några av 

utbildningarna hölls vid större arrangemang såsom Bokmässan och MR-dagarna i Göteborg, 

Vegoforum i Stockholm och Almedalsveckan i Visby. Seminarier och utbildningar hölls också i skolor 

såsom Folkuniversitetet och Röda Korsets Folkhögskola. 13 av dessa utbildningar genomfördes i egen 

regi, medan resterande genomfördes i samarbete med andra organisationer. Arrangemangen har 

främst berört teman såsom landgrabbing och naturresursexploatering, AP-fondernas investeringar, 

urfolks och småbrukares rättigheter samt kvinnors rättigheter kopplade till rätten till mat. 

FIAN har under året även funnits representerade i fem paneldiskussioner och -samtal. 

Paneldiskussionerna arrangerades av Utrikespolitiska Föreningen vid Umeå Universitet, Stockholms 

Läns Landsting, Samar, Svalorna Indien Bangladesh och FIAN Ecuador. 

Under året spred FIAN information vid monter och infobord vid sex tillfällen, bland annat under 

Bokmässan, Schysst Jul, Glocal Development Days och Vegoforum. Totalt nådde vi ut till över 1095 

personer med våra infobordsaktiviteter. 



Informationsmaterial 
Under året trycktes bokmärken med information om FIAN inför Bok- och Biblioteksmässan i 

Göteborg. I december trycktes även en ny folder upp, som kommer ersätta den äldre basfoldern som 

trycktes 2012. Det informationsmaterial som främst använts under året är Mat Mark Makt-

broschyren som trycktes 2013. 

Digitala och traditionella medier 
Under året har FIAN använt sig av hemsida, e-postutskick, brevutskick, blogg, Twitter och framför allt 

Facebook för att sprida information om aktuella aktiviteter och våra frågor. Den 25 november 

lanserades FIAN Sveriges nya hemsida som är responsiv och därmed anpassad för att lätt kunna läsas 

både i läsplatta, mobil och på datorskärm. Strukturen av innehållet i den nya sidan gör den mer 

användarvänlig och att information om vårt arbete, kränkningar kring rätten till mat och användbara 

instrument är lätt att hitta. Under året har antalet besökare på FIAN:s hemsida ökat med 34 %, 

medan antalet gilla-markeringar på Facebook ökat med 21 % och antalet följare på Twitter med 26 %. 

FIAN Sverige har också varit synliga i traditionella medier, både genom debattartiklar och 

nyhetsrapportering om FIAN-relaterade frågor och fall. Under året publicerades 12 debattartiklar 

som FIAN Sverige undertecknat, varav två egna, i tidningar med såväl lokal som nationell räckvidd. 

Fem av dessa berörde AP-fondernas investeringar medan de resterande fokuserade på teman som 

internationellt bindande regelverk för företag och mänskliga rättigheter, tilläggsprotokollet till ESK-

konventionen, klimat och landgrabbing. FIAN Sverige publicerade åtta pressmeddelanden under 

2015. Ett utav dem genererade en notis i MiljöRapporten. FIAN deltog även i OmVärldens podcast, 

Utvecklingssamtalet, när de tog upp temat landgrabbing. 

 

Påverkan 
Under året har FIAN:s påverkansarbete i huvudsak fokuserat på fyra olika områden: 1) AP-fonderna 

och Sveriges extraterritoriella skyldigheter (ETOs), 2) Bindande regelverk för företagande och 

mänskliga rättigheter, 3) FN-deklarationen om småbrukares rättigheter, samt 4) Svensk ratificering av 

tilläggsprotokollet. 

1) Arbetet med AP-fonderna har fortsatt och FIAN har haft en framträdande roll i kampanjen 

Schyssta Pensioner. FIANs främsta aktiviteter har varit: 

 

Remissvar: Den 17 juni lade Riksdagens Pensionsgrupp och Finansdepartementet fram ett 

nytt förslag om nya regler för AP-fonderna. Förslaget innehöll många förbättringar och bör 

ses som ett tecken på att kampanjen gett resultat. Den 28 oktober lämnade organisationerna 

bakom kampanjen ett remissvar till Finansdepartementet med förslag på ytterligare 

förbättringar. 

 

Parallellrapport till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter: I 

oktober presenterade Anna Mlynska från FIAN Sverige vår lista på förslag på frågor, även 

kallad List of Issues, som kommittén borde ställa till Sverige rörande AP-fonderna. Kommittén 

hörsammade FIAN och inkluderade AP-fonderna i sin lista med frågor till Sverige inför 

granskningen som sker i juni 2016. Den lyder: 

“Please provide information on the legal framework governing investments in projects 

outside the State party, including by the Swedish National Pension Funds, indicating how 

http://www.fian.se/
http://fian.se/pressrum/
http://www.va.se/nyheter/2015/06/23/det-ar-hog-tid-att-satta-stopp-for-foretagens--krakningar-av-manskliga-rattigheter/
http://www.aftonbladet.se/debatt/article20337822.ab
http://www.aftonbladet.se/debatt/article20337822.ab
http://www.unt.se/asikt/debatt/dags-att-prata-klimat-och-mat-4009650.aspx
http://www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/sverige-maste-jobba-for-att-stoppa-landgrabbing/
http://www.omvarlden.se/utvecklingssamtalet/avsnitt-3-landgrabbing-i-den-globala-utvecklingens-namn/


human rights impact assessments are carried out prior to the commencement of such 

investment.” 

I maj 2016 kommer FIAN tillsammans med Latinamerikagrupperna och Kristna Fredsrörelsen 

släppa en rapport om Sveriges Extraterritoriella Skyldigheter i relation till AP-fondernas 

investeringar. Rapporten kommer presenteras för FN:s kommitté. 

2) Under året har FIAN Sverige även bedrivit påverkansarbete för ett svenskt deltagande i den 

arbetsgrupp inom FN som ska ta fram ett bindande regelverk för företag och mänskliga 

rättigheter. Ett möte hölls med Utrikesdepartementets enhet för internationell handel i maj, 

och ett påverkansbrev skickades till utrikesminister Margot Wallström och näringsminister 

Mikael Damberg i slutet av juni. Dessutom publicerades en debattartikel på ämnet. 

Utrikesminister Wallström och näringsminister Damberg svarade på brevet den 6 juli. 

 

3) Tillsammans med Afrikagrupperna, Latinamerikagrupperna och Nordbruk har 

påverkansarbete bedrivits för att Sveriges regering ska stötta framtagandet av en FN-

deklaration om småbrukares rättigheter. Ett påverkansbrev skickades den 2 september till 

utrikesminister Margot Wallström, som gav svar på brevet den 9 oktober. 

 

4) FIAN har även, i samarbete med MR-fonden och Amnesty, bedrivit påverkansarbete för att 

Sverige ska ratificera tilläggsprotokollet till ESK-konventionen. Under året har fokus främst 

legat på utbildning och opinionsbildning, samt strategisk planering för framtida påverkan. 

FIAN-aktivisten och den före detta styrelseordföranden Lena Klevenås har bedrivit 

påverkansarbete inom Svenska Kyrkan för att de ska ta ställning för svensk ratificering. Den 

16-18 november beslutade kyrkomötets ledamöter att bifalla Klevenås motion, som innebär 

att Svenska Kyrkan framöver kommer arbeta aktivt för att sätta press på regeringen i frågan. 

 

Fallarbete 
Kimsakocha 

FIAN fortsätter att följa Kimsakochafallet i Ecuador där planeringen av en gruva i våtmarkerna 

Kimsakocha riskerar förorena vatten för drygt 2 000 småbrukare och urfolk. Gruvbolagets 

prospektering i området är nu klart och nästa steg är att starta utvinningen. Protesterna i området 

fortsätter dock och i slutet av året anordnade lokala myndigheter en folkomröstning om 

gruvetableringen. Redan på förhand sa regeringen att gruvplanerna kommer fortgå oavsett resultat. 

Yanadi  

FIAN fortsätter att följa och stötta Yanadifolket i Indien som fått sina mänskliga rättigheter kränkta i 

och med byggandet av Krishnapatnam Port (Indiens största privatägda hamn). Byggandet av 

Krishnapatnam Port har lett till att många Yanadifamiljers försörjning försvunnit då många haft fiske 

som inkomstkälla. Indiska staten har misslyckats med att respektera och skydda Yanadifolkets rätt till 

lämplig mat eftersom Yanadifolkets försörjningsmöjligheter försvann och inte har kompenserats i 

samband med hamnbygget. Detta beror på ren diskriminering då fiskebyar i närheten som inte tillhör 

urfolk fick kompensation redan under hamnbyggnadsprocessen. Yanadifolkets vardag präglas av 

diskriminering, de lever ofta avskilt och under svåra förhållanden. Många hungrar nu som ett resultat 

av brist på utbildning, mark och vatten och därför även försörjningsmöjligheter. FIAN har arbetat 

med att bistå familjer i att kräva tillgång till de indiska hjälp-program som redan borde vara 

tillgängliga även för dem.  



Blixtaktioner 
Inga blixtaktioner från FIAN International har genomförts under året. Detta beror delvis på att det är 

färre av de drabbade som vill att blixtaktioner ska genomföras vilket är en direkt konsekvens av den 

ökande kriminaliseringen av och hot mot människorättsförsvarare. FIAN har istället skickat 

påtryckningsbrev till ambassader för att uppmärksamma olika fall. Exempel på ett sådant är fallet 

Curuguaty i Paraguay där vi skickat brev till svenska ambassaden för att be dem bevaka rättegången 

mot de småbrukare som sitter godtyckligt fängslade. 

FIAN International har också arbetat med att ta fram ett större blixtaktionssystem för flera 

civilsamhällesorganisationer som kämpar i mark och vatten frågor. Detta kommer bli klart under 

2016. 

Däremot har vår mailkampanj på www.schysstapensioner.nu fortsatt och under året har 148 

personer skickat mail till pensionsgruppen med krav på ett nytt regelverk för våra svenska allmänna 

pensionsfonder. Sedan mailkampanjen började i maj 2014 har totalt 972 mail skickats. 

Inom kampanjen Hands on the land har vi även lanserat en webbenkät rörande vad som är 

ansvarsfull markpolitik. Sammanställning av enkäten är ännu inte avslutad. 

 

Nätverk och samarbeten 
Samarbeten med andra organisationer och nätverk är avgörande för FIAN Sveriges arbete då det gör 

att vi får ut mer av våra begränsade resurser och når ut bredare med våra frågor. 

Samarbetet kring kampanjen Schyssta Pensioner har fortsatt och nått framgångar när 

Finansdepartementet och Riksdagens Pensionsgrupp presenterade förslaget om nya regler för AP-

fonderna i juni. Under året har organisationerna bakom kampanjen även skrivit debattartiklar och 

arrangerat flertalet seminarier, däribland ett större riksdagsseminarium. 

Under början av året påbörjades samarbetet inom det nya EU-finansierade projektet Hands on the 

Land for Food Sovereignty. Samarbetet leds av den nederländska organisationen Transnational 

Institute och innefattar 16 organisationer runtom i Europa; European Coordination Via Campesina, 

Eco Ruralis, EHNE Bizkaia (Euskal Horriko Nekazarien Elkartasuna), Crocevia, FDCL (Forschungs- und 

Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika), IGO (Instytut globalnej odpowiedzialnosci), Terra 

Nuova, Védegylet, ZaZemiata samt FIAN sektioner i Europa. 

FIAN Sverige har deltagit aktivt idet internationella nätverket Treaty Alliance. Nätverket syftar till att 

stödja framtagandet av ett internationellt bindande regelverk för företag och mänskliga rättigheter 

utifrån en resolution i FN:s råd för mänskliga rättigheter i juni 2014.  I juli deltog FIAN Sverige vid en 

större mobilisering i FN i Genève då den arbetsgrupp som har till uppgift att ta fram ett bindande 

regelverk för företag och mänskliga rättigheter hade sitt första möte. FIAN Sverige deltog även vid en 

konferens i Marseille, Frankrike, och har varit drivande i arbetet med Treaty Alliance i Sverige. 

Samarbeten inom nätverket European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) har fortsatt. I nätverket 

deltar Amnesty, Diakonia, FIAN, Latinamerikagrupperna, Swedwatch och Svenska Kyrkan. Fokus 

under året har legat på Sveriges nationella handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, 

samt arbetet inom FN för ett bindande regelverk. 

Samarbetet inom det informella ESK-nätverket, bestående av Amnesty och MR-fonden, har fortsatt. 

Syftet med samarbetet är att trycka på svenska regeringen att ratificera tilläggsprotokollet till de 

http://www.schysstapensioner.nu/ta-stallning/
http://fian.se/nyhet/din-asikt-gor-skillnad-fyll-i-var-undersokning-om-markpolitik/


ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Under året har nätverket arrangerat ett seminarium 

och publicerat en debattartikel. 

I maj under Feministiskt Forum lanserades även ett nytt samarbete med Latinamerikagrupperna, 

Svalorna Latinamerika och Färnebo Folkhögskola. Nätverket kallas Feminism utan gränser och 

samarbetar i frågor som rör feminism och global solidaritet. 

Under hösten har FIAN Sverige även varit med och startat Jordbrukspolitiska Arbetsgruppen, som 

består av Latinamerikagrupperna, Jordens Vänner, NOrdbruk och Småbrukarna. Arbetsgruppen 

samarbetar om frågor som rör bland annat småbrukares rättigheter, klimat och jordbruksfrågor både 

i Sverige och globalt. 

Under 2015 gick FIAN Sverige med i Globalportalen som samlar 58 organisationer som arbetar med 

globala utvecklingsfrågor. 

FIAN har fortsatt medlemskap i Forum Syd och Svenska FN-förbundet. 

Enskilda aktiviteter har även genomförts med samarbetspartners såsom Forum Syd, Folkuniversitetet, 

Färnebo Folkhögskola, Jordens Vänner, Svalorna Indien Bangladesh, Afrikagrupperna och NOrdbruk 

Projektsamarbeten med FIAN Andhra Pradesh och FIAN Ecuador 
Under 2015 har FIAN Sverige fortsatt att bedriva samarbeten med FIAN Ecuador och FIAN AP genom 

utvecklingsprojekt finansierade av medel från Forum Syd. Båda projekten syftar till att bygga 

kapacitet inom organisationerna och lokalsamhällena, öka medvetenheten kring rätten till mat och 

att påverka myndigheterna att stoppa pågående kränkningar. 

FIAN AP fortsätter att stärka Yanadifolkets förmåga att ställa myndigheterna till svars för de 

kränkningar de utsätts för, samt att de ska få tillgång till de sociala skyddsnät som alla indiska 

medborgare har rätt till. FIAN AP har fortsatt utbilda byborna och stötta dem när de skickar in klagan 

till myndigheter. Många av byarna drabbades i december av monsunregnen och översvämningarna i 

sydöstra Indien. FIAN AP har stöttat i kontakt med myndigheter såväl som hjälporganisationer. 

Under året har FIAN Sverige och AP ansökt om och beviljats bidrag från Forum Syd/Sida för att utföra 

en förstudie om jordbrukskrisen i Indien och självmordsvågen bland småbrukare och lantarbetare. 

Projektet kommer påbörjas under vintern 2016. I september besökte Ravi Kumar, ordförande för 

FIAN AP, Sverige i syfte att informera om självmordsvågen bland småbrukare i Indien samt arbetet 

som pågår tillsammans med Yanadifolket. 

FIAN Ecuador har fortsatt arbeta med kränkningar av rätten till mat i de tre fallen Kimsakocha, La 

Toglla och Tierra y Vida med särskilt fokus på kvinnors rättigheter. I oktober gjordes en 

uppföljningsresa till FIAN Ecuador. Då genomfördes en tre dagar lång fact-finding resa till fallet Tierra 

Y Vida. Tierra y Vida är en bondeorganisation med 32 basorganisationer som representerar olika 

samhällen utmed stillahavskusten. Tierra y Vida är en av FIAN Ecuadors närmaste 

samarbetsorganisationer och tillsammans har de arbetat väldigt mycket med jordreformsfrågan i 

Ecuador. I slutet av 2009 började den ecuadorianska regeringen implementera ett 

jordreformsprogram som populärt kallas ”Plan Tierra”. Men hittills har programmet omfattats av 

osäkerhet som lett till svåra konflikter. Det finns starka ekonomiska intressen både inom regeringen 

samt stora markägare som ser en möjlighet att påverka processen och få till en minskning av antalet 

hektar mark som ska fördelas samt försvåra implementeringen av programmet. Samtidigt kämpar 

småbrukarorganisationer för att få mark hotas de till tystnad genom våld, trakasserier och 

förföljelser. 



Under FIAN Sveriges besök anordnades även en workshop med kvinnor från olika delar av Ecuador. 

Totalt deltog cirka 40 kvinnor från Kimsakocha och Cotacachi (höglandet), Yasuní (amazonas), Tierra y 

Vida (kusten), Landsbygden utanför Quito. Syftet med mötet var att ge kvinnorna möjlighet att byta 

erfarenheter och diskutera frågor som mark, vatten, produktion och deltagande utifrån deras 

perspektiv. Samtliga kvinnor var från större organisationer i huvudsak ledda av män. Detta möte gav 

de en möjlighet att formulera en egen politisk agenda för vilka politiska åtgärder som behövs för att 

nå matsuveränitet och uppfylla deras mänskliga rättigheter. 

Fundraising 
2015 har i det stora hela varit ett svagt år på insamlingsfronten. Det var ett måste att samla in 

111 000 kronor för att täcka egeninsatsen och målet var att toppa detta med att samla in 170 000. 

Tyvärr samlades endast 105 493 kronor in vilket gör att vi fick täcka upp med eget kapital. De mesta 

av medlen samlades in genom medlemsavgifter och gåvor till organisationen.  

Trots att intäktsbudget och aktivitetskalender gjordes för att täcka och planera för insamling målet, 

genomfördes inte alla aktiviteter. Det aktiviteter som ändå genomfördes var väl genomförda även 

om vissa inte blev så välbesökta som hade kunnat önskas.   

För att samla in pengar till organisationen har vi under 2015 samlat in pengar genom följande 

aktiviteter: 

 FIAN Sveriges 25 års fest  

 Utskick av gåvobrev  

 Digitala insamlingskampanjer 

 Schysst jul Stockholm 

 Schysst jul Uppsala 

 Utbildning på folkuniversitetet  

 Vegoforum 

 

Vi har beslutat om att ta alla möjligheter som finns och alltid sälja hantverk och eller böcker på event 

och liknande. Detta har gjort i stor utsträckning. Vi har under året använt två helt nya kanaler, 

folkuniversitetet och GE projektet. Bokmässan i Göteborg gav inte så mycket i insamlade medel men i 

framtiden kommer vi utnyttja denna tillställning även till försäljning av hantverk och liknande.  

 

3. Ekonomi 
 

FIAN Sverige har under verksamhetsåret 2015 haft omsättningen 1 727 020 kronor. Intäkterna har 

uppgått till 1 727 020 kronor och kostnaderna till 1 742 799 kronor.  Fian Sverige samlade in 105 493 

kronor genom medlemsavgifter, gåvor och försäljning, vilket är en minskning jämfört med 

föregående år.  Egeninsatserna för de projekt som Fian Sverige genomförde uppgick till 98 981 kr. Till 

FIAN:s internationella solidaritetsfond har avsatts 15 367 kronor för år 2015. Fian Sveriges resultat 

för år 2015 blev minus 15 779 kronor. 

Under verksamhetsåret har FIAN förändrat bokföring och årsbokslut efter revisorns 

rekommendationer. Egeninsatsen är därför inte redovisad som intäkt som tidigare år. 

 


