
   
 

FIAN Sveriges Verksamhetsplan 2017  

 

Om FIAN 

FIAN Sverige är den svenska sektionen av den internationella människorätts-

organisationen FIAN (Food First Information & Action Network). 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. Genom fallarbetet arbetar FIAN med 

gräsrotsorganisationer i hela världen. FIAN har även 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 arbetar 

FIAN för att främja rätten till mat genom utbildningar, opinions-, informations- och 

påverkansarbete på lokal, regional och internationell nivå.  

 

All verksamhet utgår från FIAN:s vision och uppdrag. 

 

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 såväl som i andra internationella mänskliga rättigheters konventioner. 

 

Uppdrag 

• 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.  

 

Verksamhetsområden 2017 

I den strategiska plan som FIAN International antog år 2010 och som är giltig till och med 

2017 finns det fem program/verksamhetsområden varav de två första är obligatoriska för 

alla FIAN-sektioner. Programmen handlar om: 

 

1. Organisations- och kapacitetsutveckling 

2. Fallarbete 

3. Tillgång till naturresurser 

4. Inkomst, nutrition och relaterade offentliga program 

5. Ansvarsutkrävande för rätten till mat 

 

FIAN Sverige kommer under 2017 främst att fokusera på program 1, 2, 3 och 5.  

 

Inom ramen för program 1, organisations- och kapacitetsutveckling, kommer en ny 

strategisk långtidsplan arbetas fram. Detta kommer göras parallellt med att ta fram en 

kommunikationsstrategi och ett varumärkesarbete. Övriga teman kommer vara att främja 

aktivism samt utveckla den interna styrningen.  

 

Inom program 2, Fallarbete, kommer vi fortsätta följa fallen ”Kimsakocha” Ecuador och 

”Yanadi” Indien. Under 2017 kommer vi även att följa fallen ”Guaraní Kaoiwa” och ”Piauí 

och Marhãnao” i Brasilien samt ”El Hatillo” i Colombia. 

 



   
 
Under program 3, tillgång till naturresurser, kommer arbetet inom den europeiska 

kampanjen Hand on the land for food sovereignty fortsätta. Projektet har fokus på just 

rätten till naturresurser samt matsuveränitet. FIAN Sveriges arbete under program tre har 

länge haft fokus på landgrabbing. Vi kommer fortsätta arbeta med detta under årets men 

vill även lyfta andra former av naturresurs-grabbing, alltså rofferiet av andra 

naturresurser så som vatten, skog och mineraler. En stor del av det arbetet kommer ligga 

på att sprida kunskap om ”Deklarationen om småbrukares och landsbygdsarbetares 

rättigheter” och ”Riktlinjerna för ansvarsfull förvaltning av mark, fiske och 

skogsrättigheter” både på europeisk och global nivå. Vi kommer arbeta för att visa på de 

globala strukturerna genom att även lyfta svenska exempel, som gruvnäringen i Sapmí 

och de svenska småbrukarnas situation.  

 

Arbete inom program 5 - ansvarsutkrävande för rätten till mat, fokuserar till stor del på 

staters extraterritoriella skyldigheter och görs främst genom stödja processen med 

utvecklandet av ett internationellt fördrag (bindande regelverk) för företag och mänskliga 

rättigheter. Men också genom kampanjen Schyssta Pensioner för en förändring av AP-

fondernas regelverk. Vi kommer även fortsätta påverkan för att Sverige ska skriva under 

tilläggsprotokollet till ESK-konventionen. 

 

Genomgående i all FIAN Sveriges verksamhet är att lyfta fram genusperspektiv och alltid 

lyfta fram samtliga grupper vi arbetar med, urfolk, småbrukare, kvinnor m.fl. som starka 

aktörer för förändring.  

 

Finansiering 

 

Projektbidrag 
 

FIAN Sveriges finansiering 2017 kommer från projekt finansierade av Forum Syd/Sida 

och Europeiska Kommissionen.  



   
 
 

1) Ett tvåårigt informationsprojekt finansierat av Forum Syd. 

Första året av ett tvåårigt informationsprojekt. 

 Total projektkostnad: 640 000 kr 

 Varav bidrag: 640 000 kr 

 Varav egeninsats: 0 kr 

 

2) Rätten till mat i Ecuador 

Första året av ett tvåårigt utvecklingssamarbete finansierat av Forum Syd. Merparten av 

bidraget går till FIAN Ecuador. 

 Total projektkostnad 2017: 290 000 kr (FIAN Ecuador: 210 000 kr)  

 Varav bidrag: 263 000 kr 

 Varav egeninsats: 27 000 kr 

 

3) Right to Food, Andhra Pradesh 

Första året av ett tvåårigt utvecklingssamarbete finansierat av Forum Syd. Merparten av 

bidraget går till FIAN Andhra Pradesh.  

 Total projektkostnad 2017: 253 500kr (FIAN Andhra Pradesh: 186 500kr) 

 Varav bidrag: 241 000kr 

 Egeninsats: 26 000kr 

 

 

4) Hands on the land for food sovereignty 

Tredje året på ett treårigt informationsprojekt finansierat med medel Europa 

Kommissionen, som ska genomföras tillsammans med FIAN-sektioner och andra 

samarbetspartners i Europa, Sydostasien, Afrika och Latinamerika. 

 Total projektkostnad 2017: €80458 

 Varav bidrag: € 68389 

 Egeninsats: € 12068 (betalas av Sida) 



   
 

 

Finansiering av egeninsatser 
FIAN Sverige skall bidra med totalt 52000 kr i egeninsats för projekten. Dessa kommer att 

samlas in via medlemsintäkter, gåvor, försäljningar och annan insamlingsverksamhet. 

 

Finansiering av verksamhet utöver projekten 
Medlemsintäkter, insamlade medel, arvoden för kurshållare under året kommer att täcka 

eventuella administrativa kostnader som inte täcks av projektbidrag samt det årliga bidraget 

till FIAN International (20 % av gåvor och medlemsavgifter). 

 

Finansiering kommande år 
För att säkra vidare verksamhet efter 2018 ska vi söka efter alternativa finansiärer till 

Forum Syd och Europeiska Kommissionen. 

 

 

Mål för verksamhetsåret 2017 

 

Medlemsvärvning och fundraising 
 

Mål 1: FIAN Sverige har minst 245 medlemmar vid årets slut, motsvarande en 

medlemsökning med knappt 10 procent under året. 

 

Mål 2: FIAN Sverige har samlat in 100 000 kronor för att täcka egeninsatser till Forum 

Syd-projekt, administrativa kostnader, bidrag till FIAN International och en utökning av 

FIAN Sveriges finansiella buffert med 25 000 kronor. 

 

Mål 3: Finansiellt säkra FIAN Sveriges verksamhet för de kommande året/en.  

 

 



   
 
Aktiviteter: 

1. I början av året skicka påminnelse om medlemsavgift för 2017. 

2. I april och maj ringa medlemmar vi tappat i syfte att återvärva dessa samt ringa 

autogiro-medlemmar för att be dessa att höja upp månadsgivande.  

3. Aktivt värva medlemmar i sociala medier. 

4. Aktivt värva medlemmar när vi är ute och föreläser/ står vid infobord samt 

erbjuda välkomstpremie ex armband. 

5. Utskick av två insamlingsbrev till FIAN Sveriges medlemmar en i november 

och en i februari med påminnelse att förnya medlemskap och möjlighet av att 

ge gåva. 

6. Ta fram ett digitalt material om hur man kan engagera sig vidare i FIAN 

7.  Under aktivisthelg involvera medlemmar i fundraisingaktiviteter. Och fånga 

engagemang till lokalgrupp. 

8. Sälja böcker på Världens längsta bokbord, minst två loppmarknader och 

arrangera minst två afterwork för bokförsäljning samt försäljning av utvalt 

hantverk. 

9. Sälja hantverk och böcker vid Schysst jul och minst en julmarknad till. 

10. Att anta en intäktsbudget och utarbeta former för kontinuerlig uppföljning 

under året. 

11. I samarbete med Folkuniversitetet sälja föreläsningar i mänskliga rättigheter.  

12. Sälja utvald hantverk vid olika deltagande av infobord. 

13. Skapa tygpåsar för försäljning 

14. Styrelsen skall se över gåvobutiken – sortiment, utformning etc. 

15. Delta i nya mässor för att utöka FIAN Sveriges medlemsantal och även nå ut 

med information till en större allmänhet. 



   
 

Organisationsutveckling 

 

Mål 1: FIAN Sverige har stärkt den interna demokratin och har förbättrat styrningen av 

organisationen genom bättre uppföljningsmekanismer. 

 

Mål 2: FIAN Sverige har förbättrat informationen till potentiella medlemmar om vad som 

är på gång inom organisationen.  

 

Mål 3: FIAN Sverige har stärkt interna strukturer och skapat en plattform för att ta tillvara 

engagemang och ökat antalet aktiva medlemmar inom föreningen och därigenom stärkt 

kapaciteten att nå ut med de frågor vi arbetar med.  

 

Mål 4: FIAN har nått ut till nya målgrupper som normalt inte hittar vår förening. Särskilt 

fokus på människor med intresse för odling, mat och miljö. Särskilt fokus på nya 

målgrupper 

 

Aktiviteter:  

1. Anta en verksamhetsplan för 2017. 

2. Använda projektplaneringsverktyget Podio för kontinuerlig uppföljning av 

verksamhetsplanen och aktiviteter under året.  

3. Göra en avstämning av den strategiska långsiktsplanen under hösten.  

4. Hålla en styrelseutbildning för den nya styrelsen vid tillträde i anslutning till 

årsmöte. 

5. Insatser för att förbättra informationen till potentiella medlemmar genom Facebook 

och mejl. 

6. Öka antalet prenumeranter på FIAN:s nyhetsbrev. 

7. Att skriva verksamhetsplan för 2018 i september med ett utkast i november. 



   
 

8. Att upprätta en styrelsemöteskalender på det konstituerande mötet. 

9. Ta fram informativt material om hur man kan engagera sig i FIAN. 

10. Starta en lokalgrupp för aktiva medlemmar med träffar minst en gång i månaden. 

11. Öka närvaro i sociala medier med information om möjlighet till aktivism. 

12. Öka närvaro på olika mässor och festivaler med infobord med hjälp av aktivister 

från lokalgruppen. 

 

Utbildning   

 

Mål 1: FIAN-Sverige har bidragit till att stärka kunskapen om rätten till mat hos egna 

medlemmar, studenter och en intresserad allmänhet. 

 

Aktiviteter: 

1. Anordna minst 6 utbildningar och seminarier om rätten till mat på olika orter i landet. 

Seminarier, After Work, utbildningar på gymnasieskolor, universitet, folkhögskolor och 

studieförbund. Möjliga tillfällen är kvinnodagen 8-mars, Småbrukarnas kampdag 23 

april, Urfolkens kampdag 12 oktober, Världshungerdagen 16 oktober. 

2. Anordna två utbildningar för utbildare (aktivister) som kan hålla utbildningar för andra 

intresserade. 

3. Ta fram fördjupande utbildningsmaterial som kan användas av t ex skolor. 

4. Delta på mässor eller likande event med minst två seminarier och ett infobord. Möjliga 

tillfällen är t.ex. Almedalen, Urkult, Bokmässan och. Medverkan på MR-dagarna.  

5. Arrangera en utbildningshelg för medlemmar, aktivister och rätten till mat-

ambassadörer i Stockholm i samband med årsmötet med fokus på Naturresursgrabbing 

och Deklarationen om småbrukares rättigheter. 



   
 
6. Ta fram fact-sheet (kortfattat faktablad) om fallet gällande landgrabbing i Brasilien. 

7. Översätta film från Ecuador ”Vivientes” med svensk eller engelsk undertext 

8. Arrangera utbildnings och aktivisthelg under hösten 2017. 

 

Kommunikation och opinion 

 

Mål 1: En intresserad allmänhet, journalister och beslutsfattare har nåtts av information om 

rätten till mat och centrala frågor som påverkar denna rättighet. 

 

Mål 2: Stärkt samverkan med andra organisationer och aktörer kring rätten till mat för ökat 

genomslag och stärkt kunskap kring denna våra frågor. 

 

Aktiviteter:   

 

1. Ta fram en kommunikationsstrategi för FIAN Sverige som inkluderar 

kommunikationsplan och går i linje med varumärkesstrategin 

2. Löpande spridning av information om rätten till mat via hemsida och sociala medier 

som Facebook och Twitter.   

3. Skicka 12 digitala nyhetsbrev till medlemmar och prenumeranter. 

4. Producera 7 artiklar/texter för egna kanaler som hemsida, blogg och sociala medier. 

5. Synliggöra frågor relaterade till rätten till mat och FIAN:s arbete i svensk dagspress 

genom redaktionellt material, spridning av pressmeddelanden vid strategiska 

tillfällen och publicering av minst 4 insändare och 4 debattartiklar. 

6. Ta fram Informationsmaterial (folder) om vattengrabbing 

7. Synas och sprida information om FIAN och rätten till mat vid minst tre 

informationsbord. Möjliga tillfällen är t.ex. Bokmässan (internationella torget), 



   
 

Schysst jul, MR-dagarna, och Urkult (vid flera av dessa tillfällen arrangeras också 

seminarier, se rubriken Utbildning).  

8. Arrangera Matsuveränitetsveckan för andra året tillsammans med de andra 

organisationerna i nätverket. 

9. Regelbundet delta i nätverksmöten inom nätverk som feministisk-/kvinnokamp i 

Latinamerika, Schyssta pensioner, ECCJ, Treaty Alliance och Jordbrukspolitisk 

arbetsgrupp (se även påverkan). 

10. Hålla presskonferens i samband med besök från fall. 

 

Påverkan 

Mål 1: Stärkt stöd bland beslutsfattare för rätten till mat i allmänhet och i synnerhet 

Sveriges extraterritoriella skyldigheter.  

 

Mål 2: Stärka samarbete för påverkan i utvalda nätverk i Sverige. 

 

Aktiviteter: 

 

1. Genomföra påverkansmöten med beslutsfattare och intervjuer med 

journalister i samband med besök från fall.  

2. Bidra till samordning och genomförandet av kampanjen Schyssta Pensioner 

om AP-fondernas regelverk i samverkan med andra organisationer inom 

kampanjen. 

3. Arbeta för att Sverige ska delta och stödja resolutionen om ett fördrag för 

företag och mänskliga rättigheter. 

4. Arbeta för att Sverige ska stödja framtagandet av en deklaration om 

småbrukares rättigheter och andra som arbetar på landsbygden. 



   
 

5. Tillsammans med ESK-nätverket trycka på för att Sverige ska skriva under 

och ratificera tilläggsprotokollet för de ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheterna. 

6. Genomföra tre blixtaktioner eller påverkansbrev. 

7. Genomföra en större aktion. 

8. Söka finansiering att kunna ta fram skuggrapport på mål 2 för Agenda 2030 

– Sverige kommer rapportera om detta i juni 2017. Om finansieringen 

beviljas, skriva rapporten och sprida den. 

 

Rätten till mat i Indien och Ecuador 

Mål 1: FIAN Sverige har tillsammans med FIAN Ecuador och FIAN Andhra Pradesh 

arbetat för att stärka rätten till mat i Ecuador och Indien.  

 

Mål 2: Bidra till att öka medvetenheten om kränkningar av rätten till mat i Ecuador och 

Indien i Sverige 

 

Aktiviteter: 

1. Genomföra planerat projektsamarbetet med FIAN Ecuador och FIAN Andhra 

Pradesh som finansieras genom Forum Syd. 

2. Genomföra uppföljningsresor till Ecuador och Andhra Pradesh.  

3. Synliggöra kränkningar av rätten till mat i Ecuador och Indien i FIAN Sveriges 

kommunikations- och utbildningsarbete (aktiviteter specificeras under rubrikerna 

Utbildning och Kommunikation och påverkan).  

 

 



   
 

Fallarbete 
 

Mål 1: Bidragit till ökad synlighet av kränkningar av rätten till mat i utvalda länder (främst 

Ecuador, Indien, Brasilien, Etiopien, Mocambique). 

 

Aktiviteter: 

1. Arrangera och delta i en fact- findingresa till Brasilien med syfte att stärka 

påverkansarbetet gällande Andra AP-fondens markinvesteringar. Resan genomförs 

i större delegation tillsammans med andra europeiska och brasilianska 

civilsamhälles organisationer.  

2. Uppföljning av fact- findingresa till Brasilien i form av utåtriktade aktiviteter 

eventuellt i samband med besök från Brasilien, samt att försöka få in ett par 

intervjuer/artiklar i svensk media. 

3. Aktivt undersöka möjligheten att påbörja arbetet med ett svenskt fall utifrån den 

förstudie som genom fact- findingresan tagits fram. 

4. Uppföljning av rapportering av Niassa-fallet i Mocambique. Dela i ett 

rundabordssamtal om skogsexploatering. 

 

 


