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Kort om FIAN
Sverige
• En expertorganisation inom
matsuveränitet och rätten till mat
• Internationell organisation som
funnits i Sverige sedan 1990
• 165 medlemmar

• Partipolitiskt och religiöst obunden

Våra strategier
Vår värdegrund

• Fallarbeten
• Blixtaktioner
• Information och
påverkan

• Rätten till lämplig mat är
en mänsklig rättighet
• Att verka för global
solidaritet

Våra ändamål
FIAN Sverige ska
• Synliggöra och bekämpa kränkningar av
människors rätt till mat
• Motverka kränkande och orättvis behandling
som hindrar människor att försörja sig själva
• Trygga människors tillgång till de resurser som
behövs för att de ska försörja sig – nu och i
framtiden
• Motverka diskriminering och ojämlik
behandling i vårt uppdrag att främja rätten till
sin försörjning
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Vår verksamhet
Medlemmar
FIAN Sverige har 165 medlemmar. Tack vare stöd från våra medlemmar kan vi föra en starkare röst
för allas rätt till lämplig mat. Som medlem i FIAN blir du del i kampen mot hunger, och tillsammans
har vi större möjlighet att förändra. Som medlem har du också möjligheten att påverka organisationen
genom motioner och förslag och du kan hjälpa oss på olika evenemang och påverkansaktiviteter.

Kansli
Kansliet är navet i organisationen och som får saker att hända. Det är kansliet som sköter det dagliga
och löpande arbetet. De organiserar till exempel fallarbeten, anordnar blixtaktioner, håller i utbildningar
och finns på plats vid mässor och event. De har kontinuerlig kontakt med andra FIAN-sektioner och ser
till att organisationen kan arbeta över landsgränserna. Kansliet arbetar utifrån de riktlinjer som styrelsen
beslutar om, och bidrar med sin expertis och kompetens inom olika områden. Kansliet har under 2017
varit bemannat av två personer som delar på en 180 procentig-tjänst. I mån av intresse från studenter
tar kansliet också emot praktikanter, och under våren har man tagit emot en praktikant som jobbat
fulltid inom organisationen. Under året anställdes dessutom en person för att arbeta sex månader.
Kansliet har sitt säte i Stockholm på Solidaritetshuset.

Styrelsen
Styrelsen pekar ut riktningen för organisationen och beslutar bland annat om hur vi ska arbeta nu och i
framtiden. Det är styrelsen som fattar strategiska beslut om bland annat organisationens ekonomi,
administration och aktiviteter och som har ansvar att de beslut som fattas genomförs. Det är också
styrelsen som har det juridiska ansvaret för organisationen. FIAN Sveriges styrelse består idag av nio
ledamöter.
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Ett axplock från 2017
Under året har FIAN Sverige varit aktiv på många olika arenor och arbetat med en
bredd av frågor. Här är ett urval av aktiviteter som vi har genomfört under 2017!

Internationellt möte i Nepal
Under några dagar i oktober
möttes FIAN-sektioner från 23
länder i Kathmandu för att
diskutera en fortsatt gemensam
riktning för FIAN. Bland annat
antogs en ny strategisk
långtidsplan och det valdes en ny
styrelse för FIAN International.

Staters skyldigheter när
rättigheter kränks
utomlands
FIAN Sverige var med och
diskuterade tillämpningen av
staters extrateritoriella skyldigheter
vid ETO-konsortiet i Bryssel i
Belgien i september.
Finansialisation, land grabbing och
eco-destruction var några av
frågorna som behandlades.

11
utbildningar har vi hållit i
under året, bland annat på
Stockholm Civil Society Days
och på Stockholms universitet

Matkämpar och
bokmalar

16

Under Bok- och
biblioteksmässan i Göteborg i
augusti kunde besökare både
gå på seminarier om
matsuveränitet och besöka
FIAN Sveriges bokbord för att
informeras om vårt arbete för
rätten till lämplig mat.

gånger har vi medverkat i
svensk press

En vecka för matsuveränitet

300
nya följare i sociala medier

Under en hel vecka samlades ideella
organisationer i Jönköping och diskuterade
frågor om mat, mark och makt. Flera
internationella besökare fanns på plats, bland
annat FIAN:s grundare Rolf Künneman. FIAN
var såklart med och bidrog med kunskap och
engagemang.

Vi snackar mat!
Under året har vi medverkat på 16
seminarier runt om i Sverige. Vi har
medverkat bland annat på Stockholm
Civil Society Days, ETC-bokcafé och på
Stockholms universitet.
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infobord har arrangerats,
bland annat på Power Shift i
Östersund och på
Naturbrukskonferensen i
Broddetorp

Schyssta klappar under
granen
FIAN Sverige var såklart med på
Schysst Juls årliga marknad i
Stockholm. Vi pratade mänskliga
rättigheter och matsuveränitet,
och sålde schyssta julklappar.
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Verksamhetsområden
FIAN:s fallarbeten
Hjärtat i vårt arbete är fallarbetet. Det är genom konkreta fall där människors rätt till mat kränks som vi
kan göra störst skillnad. Både genom den faktiska påverkan som vårt arbete har för de människor som
drabbats och fått rätten till mat kränkt eller inskränkt, men även som konkret exempel att använda i
vårt informations- och påverkansarbete.
I september åkte FIAN på en faktainsamlings-resa till regionen Matobipa i nordöstra Brasilien. Under
resan åkte FIAN tillsammans med ett trettiotal andra experter inom mänskliga rättigheter, utveckling
och jordbruk för att dokumentera hur de storskaliga markövertagandena påverkat områdets befolkning
socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I området finns tydliga exempel på markexpropriation, alltså hur
nyttjanderätten över mark tvingas överlåtas till en annan part på ofrivillig väg. Här finns även kopplingar
mellan markövertagandena och de svenska pensionsfonderna genom investeringar i fastigheter. FIAN
fortsätter arbetet i Matobipa genom att genomföra en faktainsamlingsresa i Europa att i början av 2018,
med syfte att undersöka ansvarsfrågan närmare. Under 2018 planerar vi även att släppa en rapport om
fallet.
Under hösten har FIAN haft besök av två jordbrukare från Niassa-provinsen i norra Mocambique, i
samarbete med Afrikagrupperna och Jordens Vänner. FIAN Sverige och FIAN International har sedan
2012 arbetat med ett av de fall av storskaliga markförvärv i Mocambique som har fått uppmärksamhet
i Sverige. De ansvariga var Västerås stift som startat ett bolag för trädplanteringsprojekt i regionen
Niassa. Detta projekt har lett till stora problem för lokalbefolkningen som förlorade odlingsbar mark,
och bidrog till att många jordbrukare riskerar matosäkerhet. Genom besöket från Niassa kunde de
drabbade själva berätta om sina erfarenheter från planteringsprojektet och de negativa konsekvenser
som det haft för lokalbefolkningen.
Under vintern 2017-2018 har FIAN gjort en uppföljningsresa till bergsområdet Kimsakocha i södra
Ecuador. Sedan 2009 har FIAN Ecuador och FIAN International samarbetat med befolkningen i regionen,
och sedan 2013 arbetar FIAN Sverige aktivt med fallet. Här har lokalbefolkningen sedan 2002 bedrivit
protester mot gruvprospekteringar i området, eftersom en framtida gruva hotar tillgången till rent
vatten och rätten till mat. Många demonstranter har kriminaliserats och dömts till fängelsestraff. Den
första, andra, tredje och fjärde svenska AP-fonden hade fram till 2013 mångmiljoninvesteringar i bolaget
IMGOLD, som genom bolaget INV Metals har rättigheter till gruvprospekteringen.
FIAN Sverige har under året arbetat med en omstrukturering av fallet Yanadi i Indien. Fallet rör bygget
av Indiens största privatägda hamn, Krishnapatnam Port, som har lett till miljöförstöring och kränkningar
av mänskliga rättigheter. Lokalbefolkningen, yanadifolket, får allt svårare att försörja sig i och med att
bygget av hamnen fortsätter. FIAN Sverige ingår i ett projektsamarbete med FIAN Andhra Pradesh för
att bedriva påverkansarbete riktat mot lokala makthavare samt informationsarbete till befolkningen i
byarna vars försörjningsmöjligheter påverkas av anläggandet av hamnen. Efter diskussioner med FIAN
Andhra Pradesh har FIAN Sverige under året beslutat sig att gå ur samarbetet med organisationen, och
göra ett utfasningsprojekt som påbörjas under 2018.
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FIAN:s påverkansarbete och kampanjer
Vi arbetar förstås också med påverkansarbete och är aktiva på en nationell och internationell politisk
arena. Vi arbetar mot politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare i frågor som rör rätten till mat. Ofta
lyfter vi upp konkreta fall för att illustrera de orättvisor som finns och som måste bekämpas. Vi arbetar
ofta i kampanjer och samarbete och nätverk med andra organisationer är då en viktig del i vårt
arbetssätt. Genom att samarbeta med andra i viktiga påverkansfrågor kan få ut mer av våra begränsade
resurser och få en större spridning på vårt arbete. Nedan följer ett urval av de samarbeten som vi drivit
tillsammans med andra organisationer under året.
Under året har vi fortsatt vårt arbete med kampanjen Hands on the Land for Food Sovereignty1. Projektet
bedrivs tillsammans med femton andra europeiska organisationer och är en kampanj med syfte att
sprida kunskap om demokratisk kontroll av mark, vatten och andra naturresurser för rätten till lämplig
mat och matsuveränitet. Under 2017 har vi arbetat med kampanjen på olika sätt, bland annat genom
att delta i matsuveränitetsveckan, genom att publicera debattartiklar och insändare samt genom att
delta vid ETO-konsortium i Bryssel.
Som en del av kampanjen Hands on the Land for Food Sovereignty har FIAN Sverige har under året
arbetat aktivt med deklarationen om småbrukares och andra lantarbetares rättigheter. Deklarationen
skulle fungera som ett juridiskt bindande dokument och är därmed ett viktigt verktyg för att stötta
småbrukares och lantarbetares rättigheter. Under året har förslaget till deklarationen diskuterats i FN:s
råd för mänskliga rättigheter där stödet för den har ökat. Under året har det funnits en namnunderskrift
på vår hemsida där man som privatperson har haft möjlighet att skriva under digitalt och därmed visa
sitt stöd för deklarationen.
Samarbetet kring kampanjen Schyssta Pensioner har fortsatt. FIAN Sverige har tillsammans med de
andra organisationerna2 i kampanjen skrivit debattartiklar och deltagit i nätverk för att stärka intresset
för frågan om svenska pensionsfonders inblandning i internationella projekt som påverkar människors
möjlighet till försörjning och att inte få sina rättigheter kränkta. FIAN:s faktainsamlings-resa till Brasilien
under hösten hade delvis som syfte att få mer information kring de svenska pensionsfondernas
inblandning i övertagande av mark och kränkningar av mänskliga rättigheter.
Under året har vi även fortsatt vårt arbete med det internationella nätverket Treaty Alliance. Nätverket
syftar till att stödja framtagandet av ett internationellt bindande regelverk för transnationella företag.
FIAN samarbetar med över 600 civilsamhällesorganisationer genom nätverket och samarbetar i Sverige
med tre organisationer3.

FIAN som informatör
En viktig del av FIAN:s arbetssätt är att göra regeringar, media och allmänheten medvetna om orsakerna
till hunger. Det finns en bred missuppfattning bakom orsakerna till hunger och därför är
informationsarbete mycket viktigt för det arbete vi genomför. Genom att driva kampanjer och
1

Samarbetet drivs av den nederländska organisationen Transnational Institute och innefattar 16 organisationer
runtom i Europa: European Coordination Via Campesina, Eco Ruralis, EHNE Bizkaia, Crocevia,
Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile -Lateinamerika, Instytut Globalnej Odpowiedzialnosci,
Terra Nuova, Védegylet, ZaZemiata samt FIAN-sektioner i Europa.
2
Kampanjen ”Schyssta pensioner” bedrivs i samarbete mellan FIAN Sverige, Afrikagrupperna, Amnesty
International, Emmaus Stockholm, Forum Syd, Fossil Free Sweden, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och
Frihet, Jordens Vänner, Klimataktion, Kristna Fredsrörelsen, Latinamerikagrupperna, Ordfront, och Svenska
Läkare Mot Kärnvapen.
3
Jordens vänner, Latinamerikagrupperna och Afrikagrupperna.
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utbildningar, medverka på seminarier och i paneldebatter tror vi att vi kan bidra till en ökad förståelse
för hur mänskliga rättigheter och rätten till en lämplig försörjning går hand i hand. Under året som gått
har vi bidragit med vår kunskap och att spridit information om rätten till mat genom bland annat
aktiviteterna Power Shift i Östersund, Civil Society Days i Stockholm, Bok- och Biblioteksmässan i
Göteborg, Världens längsta bokbord i Stockholm, Schysst Jul i Stockholm, MR-dagarna i Jönköping,
Naturbrukskonferensen i Broddetorp, Filmfestivalen för mänskliga rättigheter i Stockholm.

FIAN i media
Att synas i media och att ta debatten är viktigt. Det är ett sätt att väcka uppmärksamhet och skapa
opinion kring frågor som annars lätt hamnar utanför mediebruset. De frågor som inte automatiskt
hamnar på förstasidorna. Genom att själva och i samarbete med andra organisationer skriva artiklar och
medverka i podcasts och genom andra medier ser vi till att hålla debatten i liv. Vi ser till att det inte är
färdigdiskuterat kring mat, klimat, mänskliga rättigheter och företags och staters skyldigheter att
upprätthålla dessa förrän vi ser en hållbar förändring.
Det har varit ett bra år för FIAN i media. Vi växer ständigt i sociala medier och får allt fler följare i samtliga
digitala kanaler. Vi har dessutom nått ut brett med de artiklar och debatter vi skrivit och medverkat till
och har blivit publicerade vid 16 enskilda tillfällen i svensk media. Vi har skrivit tio debattartiklar och
blivit publicerade i t.ex. Omvärlden, DN, SvD, GP, ETC, ATL och ett antal länstidningar. Vi har också pratat
om klimatförändringarna och dess påverkan på småbrukares möjlighet att försörja sig i CSR Swedens
podd ”Vems Agenda”, medverkat i diverse artiklar om rätten till mat och småbrukares rättigheter. FIAN
Sverige blev även rådfrågad som expertorganisation vid fem tillfällen under året, bland annat av TV4:s
undersökande journalistiska program Kalla Fakta, av Forum Syd, och av SVT Nyheter.
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Hej medlem!
FIAN Sverige är beroende av våra medlemmar. Medlemmarna stöttar vårt arbete och gör det möjligt
för oss att synliggöra när människors rätt till mat kränkts, att påverka makthavare, och att vara aktiva
informations- och utbildningskampanjer. Fler medlemmar ger oss en starkare röst och förbättrar våra
möjligheter att påverka och utkräva ansvar.
Många medlemmar bidrar utöver sitt medlemskap genom att vara aktivist för FIAN och hjälpa oss vid
olika mässor och informationsbord.
Vi har frågat ett antal medlemmar varför de är medlemmar i FIAN Sverige och vad som får dem att
lägga ner tid och engagemang för organisationen. Här är deras svar!

ROLF, volontär på Schysst Jul och
Världens längsta bokbord
Jag är med i FIAN för att jag tycker det är
viktigt att engagera sig ideellt och för att
frågorna som ni driver är viktiga. Under sju
eller åtta år har jag varit volontär och då jag
har kunnat bidra mycket genom mitt
litteraturintresse. Jag får läsexemplar av nya
böcker från Aftonbladets kulturredaktion
som vi sedan kan sälja på marknader och
mässor, och många tycker att det är kul att
både prata om böcker och om FIAN:s
verksamhet. Man lär sig mycket genom att
vara volontär och det är roligt att umgås
med andra engagerade!

VIKTORIA, styrelsemedlem
Det är lätt att lägga tid på sånt som är roligt
och där det känns möjligt att skapa förändring.
I FIAN är det lätt att bidra och lätt att påverka.
Jag är medlem i FIAN Sverige för att vara med
och försvara rätten till en vettig försörjning,
mat och jordbruk. Vi måste prata mer om hur
vi alla ska försörja oss med vettig och nyttig
mat istället för att ödelägga jorden. Att tänka
globalt och agera lokalt handlar numera också
om att stoppa händerna i jorden.

ARANTZA, medlem i
valberedningen
FIAN kämpar för otroligt viktiga frågor. Att
människor ska ha möjlighet att själva påverka
sina liv, sin hälsa och sin försörjning är
centralt och det är mänskliga rättigheter som
ständigt hotas och som ständigt måste
försvaras. Jag är engagerad i FIAN för att jag
lär mig så mycket och inspireras av alla
fantastiska och kunniga människor som finns
inom FIAN. Det är roligt, spännande,
utmanande och väldigt lärorikt.

MARIJE, volontär på bland annat
Bok- och Biblioteksmässan och
Världens längsta bokbord
Jag känner till FIAN:s arbete för rätten till
lämplig mat och småbrukares rättigheter
sedan några år tillbaka, när jag läste social och kulturantropologi. Jag gjorde mitt
fältarbete i Etiopien där jag intervjuade
många småbönder. Jag vill gärna vara med
och bidra till att sprida mer kunskap om de
viktiga ämnena FIAN jobbar med och därför
engagerar jag mig ideellt i FIAN Sverige.
Dessutom tycker jag att det är roligt att få
träffa andra aktivister som också brinner för
rätten till mat!
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Styrelsen rapporterar:
inåtblick och framtidsutsikt
Styrelsen som valdes vid årsmötet i april 2017 består av en bra blandning av kompetenta personer med
bakgrund inom bland annat människorätt, naturresurshantering, kommunikation och kulturgeografi.
För fyra av nio styrelsemedlemmar som valdes in var styrelsearbetet ett nytt uppdrag att axla. Med
detta följde att styrelsen har lagt mycket tid och energi på intern organisering. Genom att lägga ned tid
på internt har vi byggt upp en bra grund för ett fortsatt stabilt och framåtblickande styrelsearbete.
Vi välkomnar Louise Arbin som FIAN Sveriges nya ordförande! Under året valde ordinarie ordförande
att avgå från sitt engagemang, och under hösten hölls ett extrainsatt årsmöte där en ny ordförande
valdes in. Under året fick vi även tillskott till styrelsen genom att Sophie Fyrk valdes in som ny medlem.
Vi vet att Louise och Sophie har mycket att tillföra till styrelsens arbete och organisation, och vi ser fram
emot att tillsammans arbeta framåt med ny skärpa och motivation.
På tal om framåtblickar så har en viktig del av styrelsens arbete under året bestått i att ta fram en ny
strategisk långtidsplan. I den nya planen definieras de viktiga områdena vi ska kämpa för och är alltså
ett viktigt styrdokument för riktningen för organisationen i framtiden. Den nya långtidsplanen utgår ifrån
den plan som antogs på det internationella mötet i Kathmandu under oktober, där FIAN-sektioner från
hela världen deltog. Genom att FIAN Sveriges plan blir mer lik den internationella långtidsplanen tror vi
att FIAN som organisation kan stärkas: vi ser det som en styrka att kunna tala med en mer enad röst och
att arbeta mot samma mål.
Vi vill slutligen tacka alla er medlemmar som varit med och stöttat FIAN Sverige på olika sätt! Oavsett
om det har varit genom ekonomiskt stöd, genom tid och engagemang, eller genom att lyfta upp vårt
arbete i diskussioner om människorätt och matsuveränitet. Med er hjälp utkräver vi ansvar och står upp
för allas rätt till ett liv utan hunger.

Louise Arbin

Jenny Sjödin Geraae

Viktoria Olausson

Ellen Bohlin

Matilda Markne

Sofia Myrholm McCleallan

Sophie Fyrk

Natalie Carranza

Adriana Tovar
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FIAN SVERIGE
TEGELVIKSGATAN 40, 3 TR
116 41 STOCKHOLM
Telefon: 070 634 93 47
Epost: info@fian.se
PG: 433 11 47 – 1
SWISH: 123 – 006 93 10
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