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Bakgrund	  
	  	  	  	  	  	  FIAN	  International	  grundades	  1986	  som	  den	  första	  internationella	  
människorättsorganisationen	  som	  kämpar	  för	  rätten	  till	  lämplig	  mat	  och	  näring.	  Organisationen	  
arbetar	  genom	  nationella	  sektioner	  och	  grupper	  i	  cirka	  25	  länder	  i	  Asien,	  Afrika,	  Europa	  och	  
Latinamerika,	  samt	  har	  medlemssektioner	  och	  partners	  i	  fler	  än	  60	  länder	  världen	  över.	  Vidare	  
har	  FIAN	  en	  rådgivande	  status	  till	  FN:s	  ekonomiska	  och	  sociala	  råd(	  ECOSOC).	  FIAN	  
International	  arbetar	  nära	  det	  mänskliga	  rättighetssystemet	  genom	  sitt	  internationella	  
sekretariat	  (IS)	  med	  säte	  i	  Heidelberg	  och	  permanent	  representation	  i	  Genève.	  Organisationen	  
finansieras	  av	  statliga	  och	  icke-‐‑statliga	  medel	  såväl	  som	  genom	  medlemmar.	  Sektionerna	  
förenar	  sig	  i	  Internationella	  rådet	  (IC)	  och	  väljer	  den	  internationella	  styrelsen,	  International	  
Board	  (IB).	  FIAN	  Internationals	  övergripande	  mål,	  uttryckt	  i	  den	  strategiska	  planen	  2018-‐‑2023,	  
är	  att	  stärka	  människors	  kamp	  för	  rätten	  till	  mat	  och	  näring	  och	  tillhörande	  mänskliga	  
rättigheter.	  Gemensamma	  internationella	  områden	  för	  kamp	  eller	  mobilisering	  som	  har	  
strategisk	  betydelse	  för	  rätten	  till	  mat	  och	  näring	  har	  stakats	  ut	  inom	  denna	  plan.	  

Rätten	  till	  mat	  och	  näring	  (RtFN)	  är	  en	  del	  av	  de	  mänskliga	  rättigheterna	  inom	  en	  bredare	  ram.	  
Dessa	  har	  kommit	  till	  stånd	  genom	  människors,	  sociala	  gruppers	  och	  folks	  kamp	  mot	  krig,	  
förtryck,	  utnyttjande,	  diskriminering	  och	  maktmissbruk,	  både	  från	  regeringar	  och	  andra	  starka	  
ekonomiska,	  politiska	  och	  religiösa	  aktörer.	  De	  mänskliga	  rättigheterna	  är	  inget	  perfekt	  
ramverk	  och	  måste	  ständigt	  utvecklas	  för	  att	  kunna	  användas	  som	  verktyg	  för	  social	  kamp	  och	  
mot	  koloniala,	  patriarkala	  och	  imperialistiska	  strukturer,	  såväl	  som	  nya	  hot	  mot	  människors	  
frihet.	  Därför	  förespråkar	  FIAN	  International	  och	  därmed	  FIAN	  Sverige	  människors	  rätt	  till	  
lämplig	  mat	  och	  näring	  på	  grundval	  av	  den	  internationella	  människorättsagendan.	  Därtill	  
använder	  vi	  konventioner	  om	  mänskliga	  rättigheter,	  till	  exempel	  konventionen	  om	  att	  eliminera	  
alla	  former	  av	  diskriminering	  mot	  kvinnor	  (CEDAW)	  och	  konventionen	  om	  barns	  rättigheter	  
(CRC).	  

FIAN	  Sverige	  grundades	  1990	  och	  är	  en	  sektion	  inom	  FIAN	  International.	  FIAN	  Sveriges	  
Strategiska	  Långtidsplan	  2018-‐‑2023	  antogs	  på	  årsmötet	  2018	  och	  ligger	  mycket	  nära	  FIAN	  
Internationals	  Strategic	  Plan.	  	  

Verksamhetsområden	  
FIAN	  Sverige	  kommer	  att	  arbeta	  FÖR:	  

1)	  Tillräcklig	  mat	  och	  näring	  och	  hälsosam	  kost	  i	  hållbara	  och	  lokala	  livsmedelssystem	  

Kränkning	  av	  rätten	  till	  lämplig	  mat	  drabbar	  värst	  de	  grupper	  som	  redan	  är	  utsatta	  för	  andra	  
former	  av	  diskriminering.	  Dessa	  bör	  därför	  prioriteras.	  	  

Idag	  subventioneras	  produktion	  och	  konsumtion	  av	  hårt	  processad	  mat	  	  ”skräpmat”	  vilket	  leder	  
till	  försämrad	  hälsa.	  I	  rika	  såväl	  som	  fattiga	  länder	  är	  det	  denna	  typ	  av	  mat	  som	  finns	  att	  tillgå	  
för	  grupper	  med	  lägst	  inkomst,	  antingen	  det	  gäller	  billig	  mat	  eller	  rentav	  mat	  som	  delas	  ut	  i	  
nödsituationer.	  Detta	  försämrar	  folkhälsan	  bland	  dessa	  grupper,	  medan	  mat	  med	  hög	  kvalitet	  
främst	  finns	  att	  tillgå	  för	  privilegierade	  grupper.	  En	  avreglerad	  livsmedelsindustri	  tar	  ifrån	  



människor	  möjligheten	  att	  veta	  vad	  som	  finns	  i	  deras	  mat.På	  jordbrukssidan	  hotar	  
monokulturer	  biodiversiteten	  även	  på	  våra	  tallrikar	  eftersom	  småskaliga	  lokala	  grödor	  slås	  ut	  
till	  förmån	  för	  dem	  som	  är	  möjliga	  att	  odla	  i	  stor	  skala	  centralt.	  	  

2)	  Folkets	  suveränitet	  över	  livsmedelssystem	  och	  naturresurser	  och	  främjande	  av	  
agroekologi/permakultur.	  

Land,	  hav,	  floder,	  skogar	  och	  vildmark	  är	  mycket	  mer	  än	  bara	  produktionsmedel.	  De	  utgör	  själva	  
grunden	  för	  liv,	  kultur	  och	  identitet	  och	  uppfyller	  viktiga	  sociala,	  kulturella,	  andliga	  och	  
miljömässiga	  funktioner.	  Människor,	  samhällen	  och	  folk	  har	  rätt	  till	  självbestämmande	  vilket	  
inbegriper	  makten	  över	  sin	  egen	  mark,	  naturresurser,	  och	  utrymme.	  Hållbar	  försörjning	  är	  
beroende	  av	  småskalig,	  diversifierad	  och	  agroekologisk	  produktion,	  något	  som	  idag	  är	  grunden	  
för	  världens	  försörjning,	  då	  större	  delen	  av	  den	  mat	  vi	  äter	  globalt	  produceras	  på	  detta	  vis.	  FIAN	  
vill	  alliera	  sig	  med	  urfolk,	  bönder	  och	  samhällen	  som	  kämpar	  för	  att	  kontrollera	  mark	  vatten	  och	  
skog	  i	  syfte	  att	  skapa	  hållbar	  försörjning,	  och	  förespråka	  deras	  rättigheter.	  

FIAN	  Sverige	  kommer	  att	  arbeta	  MOT:	  

3)	  Att	  kontroll	  över	  livsmedelsproduktion	  övergår	  till	  företag	  och	  att	  resurser	  
kommersialiseras.	  

Transnationella	  företag	  förstör	  lokala	  och	  nationella	  sätt	  att	  organisera	  livsmedelsproduktion,	  
marknader	  och	  lokal	  ekonomi.	  Styrningen	  av	  livsmedelssystem	  tas	  idag	  över	  av	  privata	  
intressen	  istället	  för	  offentliga.	  Regeringar	  har	  gett	  upp	  möjligheterna	  att	  begränsa	  
transnationell	  handel	  vilket	  ökar	  landgrabbing	  och	  andra	  olagliga	  markövertag.	  Därmed	  
försämras	  livsmedelskvaliteten	  och	  de	  internationella	  marknaderna	  blir	  mer	  oförutsägbara.	  Vi	  
motsätter	  oss	  finansbranschens	  ökade	  inflytande	  inom	  alla	  sektorer	  av	  ekonomi	  och	  samhälle	  
vilket	  yttrar	  sig	  genom	  att	  naturen	  själv	  värderas	  i	  ekonomiska	  termer.	  FIAN	  kämpar	  för	  att	  
reglera	  transnationella	  företag	  och	  andra	  affärsmonopol	  genom	  bindande	  avtal.	  Vi	  kämpar	  för	  
demokratisering	  av	  livsmedelssystemen	  både	  ekonomiskt	  och	  politiskt	  för	  att	  därigenom	  
diversifiera,	  inte	  koncentrera	  livsmedelsmarknader.	  
	  

4)	  Nedmontering	  av	  demokrati	  och	  mänskliga	  rättigheter,	  både	  individuella	  och	  
kollektiva,	  och	  kriminalisering	  av	  aktivister	  och	  av	  social	  och	  politisk	  kamp	  

FIAN	  kämpar	  mot	  den	  nedmontering	  av	  ansvarstagande	  från	  offentliga	  institutioner	  och	  
regeringars	  och	  myndigheters	  demokratiska	  uppdrag	  att	  respektera,	  skydda	  och	  uppfylla	  
mänskliga	  rättigheter.	  Den	  avsiktliga	  försvagningen	  av	  de	  offentliga	  institutionerna	  som	  
ansvarar	  för	  socialt	  välbefinnande	  och	  omfördelning	  av	  rikedom	  skapar	  ojämlikhet	  och	  social	  
instabilitet.	  Kronisk	  fattigdom,	  strukturellt	  våld	  och	  konflikter	  leder	  till	  flykt	  och	  ofrivillig	  
migration,	  förstör	  social	  sammanhållning	  och	  och	  tron	  på	  att	  ett	  bra	  liv	  är	  möjligt.	  I	  stora	  delar	  
av	  världen	  kriminaliseras	  motståndet	  mot	  dessa	  orättvisor	  och	  möts	  med	  brutalt	  förtryck.	  Detta	  
drabbar	  allvarligt	  människors	  möjligheter	  att	  uppfylla	  sin	  rätt	  till	  lämplig	  mat.	  
	  

5)	  Hotet	  mot	  klimatet	  och	  miljön	  

FIAN	  motsätter	  sig	  utvinning,	  industri	  och	  jordbruk	  som	  förorenar,	  förstör	  och	  försämrar	  
vatten,	  mark,	  luft	  och	  biologisk	  mångfald.	  Bördig	  mark	  och	  goda	  fiskevatten	  förstörs.	  



Sammantaget	  förstör	  dessa	  processed	  jordens	  förmåga	  att	  läka	  sig	  själv.	  De	  bidrar	  direkt	  till	  
växthuseffekter	  och	  stör	  ekosystem	  och	  hållbara	  miljöer	  som	  människor	  behöver	  för	  sin	  
överlevnad.	  

	  	  

Strategisk	  plan	  -‐	  mål	  
	  

Övergripande	  mål:	  	  
Att	  stärka	  människors	  kamp	  för	  rätten	  till	  lämplig	  mat	  och	  näring	  (RtFN)	  	  

och	  relaterade	  mänskliga	  rättigheter	  

Särskilt	  mål	  1:	  	  
Människor	  har	  en	  ökad	  förståelse	  för	  RtFN	  och	  använder	  den	  mer	  effektivt	  i	  sin	  kamp.	  

Delmål	  1.1	  Kunskapsuppbyggnad	  och	  kapacitetsutveckling	  -‐‑	  Människor	  (FIAN	  Sverige,	  
partnerorganisationer,	  målgrupper,	  drabbade	  etc.)	  känner	  till	  och	  förstår	  RtFN	  inom	  ramen	  för	  
matsuveränitet	  och	  hur	  de	  hänger	  ihop	  med	  dagens	  utmaningar	  

Aktiviteter:	  	  
1.1.1	  Kontinuerligt	  bedöma	  behov	  av	  kapacitetsuppbyggnad.	  
1.1.2	  Genomföra	  utbildningar	  och	  regelbundet	  lärande	  /	  reflekterande	  baserat	  på	  metoder,	  
verktyg	  och	  material	  som	  utvecklats	  av	  FIAN	  International	  eller	  som	  vi	  kan	  ta	  del	  av	  på	  annat	  vis	  	  
1.1.3	  Kontinuerligt	  utvärdera	  resultat.	  	  

Delmål	  1.2:	  Falldokumentation	  och	  analys	  används	  mer	  som	  grund	  för	  att	  utkräva	  ansvar	  	  
-‐‑	  FIAN	  och	  partners	  använder	  RtFN	  i	  analys	  och	  dokumentation	  av	  brott	  mot	  mänskliga	  
rättigheter.	  Detta	  arbete	  används	  som	  grund	  för	  juridiskt,	  politiskt,	  offentligt	  och	  
kommunikativt	  arbete.	  

Strategier:	  	  
-‐‑	  Stärka	  expertis	  och	  kapaciteten	  inom	  FIAN	  Sverige	  kring	  fallarbete	   
-‐‑	  Dokumentera	  och	  analysera	  fall	  utifrån	  RtFN,	  de	  fem	  gemensamma	  verksamhetsområderna	  
och	  kvinnors	  rättigheter	  
-‐‑	  Uppmärksamma	  kränkningar	  av	  mänskliga	  rättigheter	  och	  kampen	  mot	  dessa	  kränkningar.	  	  

Aktiviteter:	  
1.2.1.	  Dokumentera	  och	  analysera	  projektarbete	  och	  fall	  av	  överträdelser	  av	  RtFN	  (t.ex.	  FFM,	  
partnerbesök,	  besök	  hos	  nätverkspartner	  och	  kunskap	  från	  dessa)	  
1.2.2	  Ta	  del	  av	  forskning	  och	  annan	  dokumentation	  från	  FIAN	  International	  	  
1.2.3	  	  Kommunicera	  FIANs	  arbete	  baserat	  på	  konkreta	  fall	  och	  kamp	  mot	  kränkningar,	  med	  
fokus	  på	  bakomliggande	  orsaker	  
1.2.4	  Integrera	  kommunikationsarbetet	  i	  falldokumentation	  (t.ex.	  FFM,	  partnerbesök,	  besök	  hos	  
nätverkspartner	  och	  kunskap	  från	  dessa)	  när	  så	  är	  möjligt.	  	  
1.2.5	  Sträva	  efter	  att	  röster	  från	  berörda	  samhällen	  ska	  höras	  i	  medier	  

Delmål	  1.3	  Följ	  upp	  och	  analysera	  statliga	  policys	  -‐‑	  Människor	  och	  deras	  organisationer	  (FIAN	  
Sverige,	  partnerorganisationer,	  målgrupper,	  drabbade	  etc.)	  använder	  sin	  kunskap	  och	  
kompetens	  för	  att	  påverka	  och	  följa	  upp	  politiska	  beslut	  och	  åtgärder.	  



Strategier:	  	  
-‐‑	  Ytterligare	  utveckla	  förmågan	  för	  uppföljning	  och	  policyanalys	  kring	  RtFN	  genom	  FIAN	  
Internationals	  uppdaterade	  RtFN-‐‑tillvägagångssätt	  och	  de	  fem	  gemensamma	  kamperna	  
-‐‑	  Använda	  RtFN:s	  huvudbegrepp	  för	  att	  påverka	  den	  allmänna	  opinionen	  

Aktiviteter:	  	  
1.3.1	  Ta	  del	  av	  FIAN	  Internationals	  arbete	  och	  utbildningar	  inom	  uppföljning	  och	  analys	  
1.3.2	  Ta	  upp	  RtFN	  i	  nätverk,	  allianser	  och	  samarbeten	  för	  att	  även	  dessa	  ska	  kunna	  använda	  
verktygen.	  
1.3.3	  Ta	  hjälp	  av	  FIAN	  Internationals	  arbete	  med	  att	  popularisera	  RtFN	  	  
1.3.4	  Se	  över	  kommunikationsarbetet	  för	  att	  nå	  ut	  till	  en	  bred	  publik	  med	  begrepp	  kopplade	  till	  
RtFN	  

Särskilt	  mål	  2:	  
Människor	  har	  ökad	  kapacitet	  att	  utkräva	  RtFN	  och	  relaterade	  mänskliga	  rättigheter	  

Delmål	  2.1	  Människor	  använder	  oftare	  och	  på	  effektivare	  sätt	  befintliga	  ansvarsmekanismer	  för	  
att	  hävda	  sin	  RtFN	  
Strategier:	  	  
-‐‑	  Stödja	  gräsrotsgrupper,	  solidaritetsrörelser	  och	  sociala	  rörelser	  så	  att	  de	  kan	  utnyttja	  
befintliga	  mekanismer	  för	  ansvarsskyldighet	  strategiskt	  
-‐‑	  Utifrån	  fallarbete,	  policyanalys	  och	  uppföljningsarbete	  (SM1)	  arbeta	  för	  ett	  starkare	  politiskt	  
och	  juridiskt	  försvar	  för	  RtFN	  
	  
Aktiviteter:	  
2.1.1	  Använda	  guider,	  strategier,	  verktyg	  och	  material	  från	  FIAN	  International	  för	  att	  utveckla	  
kapaciteten	  hos	  FIAN	  Sverige	  och	  partnerorganisationer	  samt	  målgrupper	  i	  att	  utkräva	  
ansvarskyldighet	  
2.1.2	  Stödja	  samhällen	  i	  att	  utkräva	  ansvar	  	  t.ex.	  gentemot	  regeringar,	  parlament,	  nationella	  
människorättsinstitutioner,	  nationella	  rättsliga	  mekanismer,	  regionala	  organ,	  inklusive	  
människorättssystem,	  FN:	  s	  klagomål	  och	  rapporteringsmekanismer,	  andra	  inblandade	  
regeringar	  genom	  ETO	  	  
2.1.3	  Stödja	  grupper,	  samhällen	  och	  aktivister	  i	  att	  använda	  nya	  metoder	  för	  att	  kräva	  
ansvarsskyldighet	  (mobilisering,	  påverkan	  av	  den	  allmänna	  opinionen,	  visuell	  aktivism	  etc)	  
2.1.4	  Kontinuerligt	  reflektera	  kring,	  utvärdera	  och	  rapportera	  om	  strategier	  för	  
ansvarsutkrävande	  
2.1.5	  Bedriva	  påverkansarbete	  mot	  för	  att	  lagstiftning	  och	  politik	  ska	  vara	  i	  enlighet	  med	  RtFN	  
och	  relaterade	  mänskliga	  rättigheter	  	  
2.1.6	  Bedriva	  påverkansarbete	  mot	  människorättsinstitutioner	  för	  att	  stärka	  sitt	  arbete	  med	  
RtFN;	  arbeta	  för	  att	  förbättra	  det	  rättsliga	  skyddet	  för	  RtFN	  
2.1.7	  Arbeta	  för	  samordnade	  kampanjer,	  kommunikation	  och	  pressarbete	  före,	  under	  och	  efter	  
politiska	  händelser	  och	  processer	  för	  att	  skapa	  uppmärksamhet	  och	  opinion.	  	  	  

Delmål	  2.2	  FIAN	  bidrar	  till	  att	  vidareutveckla	  RtFN	  och	  mänskliga	  rättigheter	  för	  att	  dessa	  ska	  
bättre	  kunna	  användas	  för	  att	  besvara	  dagens	  utmaningar	  
Strategier:	  	  
-‐‑	  Kämpa	  för	  bönders	  och	  lokalsamhällens	  rättigheter	  (rätten	  till	  mark	  och	  naturresurser,	  frön	  
och	  biologisk	  mångfald,	  vatten),	  med	  särskilt	  fokus	  på	  kvinnors	  rättigheter.	  	  



-‐‑	  Förbättra	  befintliga	  system	  för	  mänskliga	  rättigheter,	  särskilt	  på	  grundval	  av	  ETOs	  som	  
försöker	  bidra	  till	  kampen	  för	  människors	  livsmedelssuveränitet	  och	  att	  kämpa	  för	  en	  värld	  som	  
styrs	  utifrån	  	  mänskliga	  rättighetser	  

Aktiviteter:	  
2.2.1	  Stödja	  påverkansarbete	  på	  lokal,	  nationell,	  regional	  och	  internationell	  nivå	  för	  att	  erkänna	  
bönders	  och	  andra	  rurala	  gruppers	  rättigheter,	  med	  särskild	  uppmärksamhet	  på	  kvinnors	  
rättigheter.	  
2.2.2	  Införliva	  bönders	  och	  andra	  rurala	  gruppers	  rättigheter,	  med	  särskild	  uppmärksamhet	  på	  
kvinnor,	  i	  fallarbete,	  policyanalys,	  kapacitetsutveckling,	  kommunikation	  och	  uppföljning	  	  
2.2.3	  Kommunicera	  bönders	  och	  lokalsamhällens	  rättigheter,	  om	  sambandet	  mellan	  dem	  och	  
om	  den	  senaste	  utvecklingen	  på	  politisk	  och	  politisk	  nivå.	  
2.2.4	  Samverka	  med	  med	  sociala	  rörelser,	  civilsamhälle	  och	  akademi	  i	  kampen	  för	  människors	  
livsmedelssuveränitet	  och	  en	  värld	  som	  styrs	  utifrån	  mänskliga	  rättigheter	  
2.2.5	  Uppmärksamma	  de	  utmaningar	  som	  mänskliga	  rättigheter	  står	  inför	  och	  de	  förslagen	  och	  
alternativen	  som	  kan	  stärka	  RtFN	  och	  relaterade	  mänskliga	  rättigheter.	  

Särskilt	  mål	  3:	  
FIAN	  Sverige	  stärks	  som	  organisation	  och	  bygger	  strategiska	  allianser	  med	  organisationer,	  
rörelser	  och	  nätverk	  som	  kämpar	  för	  att	  förverkliga	  RtFN	  och	  relaterade	  mänskliga	  rättigheter	  
och	  för	  matsuveränitet	  

Delmål	  3.1	  FIAN	  Sverige	  stärks	  genom	  en	  aktiv	  och	  varierad	  medlemsbas,	  tryggad	  finansiering	  och	  
hållbar	  tillväxt	  
Strategier:	  	  
-‐‑	  Stödja	  organisationsstruktur	  och	  hållbar	  tillväxt	  genom	  att	  söka	  medlemmar	  på	  ett	  aktivt	  och	  
varierat	  sätt	  	  
-‐‑	  Öka	  självständigheten	  från	  projektfinansiering	  genom	  donationer	  och	  andra	  
finansieringskällor	  
Aktiviteter:	  	  
3.1.1	  Strategiskt	  arbeta	  för	  att	  hitta	  och	  ansöka	  om	  finansiella	  medel 
3.1.2	  Skapa,	  genomföra	  och	  följa	  upp	  en	  plan	  för	  insamlingsaktiviteter 
3.1.3	  Öka	  kompetensen	  om	  insamling	  inom	  organisationen	  	  

Delmål	  3.2	  FIAN	  Sverige	  stärks	  som	  organisation	  genom	  bättre	  synlighet,	  kommunikation	  och	  
transparens	  
Strategier:	  	  
-‐‑	  Använd	  extern	  kommunikation	  på	  ett	  sätt	  som	  ger	  mer	  synlighet	  till	  FIAN	  Sveriges	  arbete	  och	  
påverkan	  
-‐‑	  Utveckla	  projektledningskapaciteten	  genom	  intern	  och	  extern	  kapacitetsutveckling	  	  
-‐‑	  Upprätthålla	  tydlighet	  och	  transparens	  inom	  FIAN	  Sverige	  
Aktiviteter:	  
3.2.1	  Revidera	  och	  tillämpa	  en	  kommunikationsstrategi	  med	  hänsyn	  till	  genusperspektiv	  	  
3.2.2	  Omvärldsbevaka	  och	  utbilda	  kring	  nya	  och	  kreativa	  kommunikationsverktyg	  och	  -‐‑kanaler	  
3.2.3	  Utveckla	  och	  tillämpa	  -‐‑	  även	  internt	  -‐‑	  en	  sammanhängande	  organisationsidentitet	  i	  hela	  
organisationen.	  
3.2.4	  Undersök	  möjligheter	  till	  samarbete	  med	  övriga	  	  FIAN-‐‑sektioner	  kring	  
kapacitetsutveckling	  och	  kommunikation	  	  



3.2.5	  Utarbeta	  goda	  rutiner	  för	  intern	  styrning	  med	  ett	  genderperspektiv,	  och	  regelbundet	  
uppdatera	  och	  följa	  upp	  dessa	  
3.2.6	  Regelbundet	  stämma	  av	  rutiner	  och	  arbetsordningar	  med	  styrelse	  och	  kansli	  
3.2.7	  Underhålla,	  utnyttja	  och	  främja	  en	  virtuell	  dokumentplattform	  där	  intern	  styrning	  och	  
strategiska	  dokument	  delas	  

Delmål	  	  3.3	  FIAN	  Sverige	  samarbetar	  strategiskt	  med	  organisationer,	  rörelser	  och	  nätverk	  
Aktiviteter:	  
3.3.1	  Förbättra	  samarbetet	  med	  det	  globala	  nätverket	  för	  rätten	  till	  mat	  och	  näring	  
3.3.2	  Förbättra	  samarbetet	  med	  lokala	  och	  nationella	  organisationer	  med	  samma	  mål	  som	  FIAN	  


