
Verksamhetsplan 2018 – FIAN Sverige 

  

Om FIAN 
FIAN Sverige är den svenska sektionen av den internationella människorättsorganisationen 
FIAN (FoodFirst 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. 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 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 2018-2023 
 
I den strategiska plan som FIAN International antog år 2018 och som är giltig till och med 
2023 finns det fem kamp- eller verksamhetsområden. 
FIAN ska arbeta FÖR: 
  
1) Tillräcklig mat och näring och hälsosam kost i hållbara och lokala livsmedelssystem 
2) Folkets suveränitet över livsmedelssystem och naturresurser och främjande av 
agroekologi/permakultur. 
 
FIAN ska arbeta MOT: 
 
3) Att kontroll över livsmedelsproduktion övergår till företag och att resurser 
kommersialiseras. 
4) Nedmontering av demokrati och mänskliga rättigheter, både individuella och kollektiva, 
och kriminalisering av sociala och politiska kamper och aktörer 
5) Hotet mot klimatet och miljön 
  



FIAN Sveriges verksamhetsmål 
I enlighet med den strategiska långtidsplanen 2018-2023 kommer FIAN Sverige under 2018 
främst att fokusera på kunskap och kapacitetsutveckling för att stärka människors 
möjligheter att utkräva ansvar för kränkningar av rätten till lämplig mat samt att säkra 
organisationens fortlevnad.  
 

FIAN Sveriges utvecklingsprojekt 2018 

Vad gäller utvecklingsprojekten kommer vi att fortsätta samarbeta med FIAN Ecuador och 
FIAN Andra Pradesh. I Ecuador kommer det sista året på ett tvåårigt projekt nu att 
genomföras.  Fokus för året är Kimsakochafallet där gruvindustrin hotar rätten till mat för 
lokalbefolkningen. En forskningsresa är planerad att genomföras i juli.  
 
I Andra pradesh i Indien startar under året ett utfasningsprojekt. Projektet har som 
huvudfokus att nu avsluta det 10 år långa samarbetet mellan de två FIAN sektionerna och 
Yanadi folket. Fokus kommer här vara att skapa förutsättningar för Yanadi att föra sin kamp 
utan FIAN:s inblandning.  
 
Under 2018 kommer vi även att följa fallen med Guaraní Kaoiwa i Mato Groso do Sul samt 
urfolk och småbrukare i Piauí och Marhãnao i Brasilien lite närmare än de andra. 
 
Genomgående i all verksamhet kommer vara att särskilt lyfta fram genusperspektiv, inte 
bara kvinnor som offer utan även män som ansvarsbärare. Viktigt att lyfta samtliga grupper 
(urfolk, småbrukare, kvinnor m.fl.) som starka aktörer för förändring. 
 

Mål för verksamhetsåret 2018 

1. Rätten till mat och fallarbete 

  
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 i Sverige om kränkningar av rätten till mat i andra 
länder och regioner samt globalt. 
  
Aktiviteter: 
1.  Genomföra planerat projektsamarbete med FIAN Ecuador och den utfasning av 
samarbetet med FIAN Andhra Pradesh som finansieras genom Forum Syd. 
2.  Synliggöra kränkningar av rätten till mat internationellt i FIAN Sveriges kommunikations- 
och utbildningsarbete 
3.   Uppföljning av fact-finding resa till Brasilien i form av utåtriktade aktiviteter eventuellt i 
samband med besök från Brasilien, samt press och påverkansarbete i samband med detta. 
4.   Aktivt undersöka möjligheten att påbörja arbetet med ett svenskt fall utifrån den 
förstudie som genom fact-finding resan tagits fram. 
 



 
 
2. Organisationsutveckling 

  
Mål 1: FIAN Sverige har stärkt den interna demokratin och har förbättrat styrningen av 
organisationen genom bättre rutiner för planering och uppföljning. 
Mål 2: FIAN Sverige har stärkt interna strukturer för att ta tillvara engagemang och 
medlemsaktivitet inom föreningen. 
Mål 3: FIAN Sverige har internt stärkt kapaciteten att genomföra effektiva och väl 
genomarbetade kommunikationsinsatser. 
Aktiviteter: 

1. Se över och uppdatera rutiner för planering och uppföljning.  
2. Analysera engagemang och medlemsaktivitet och åtgärda brister.   
3. Ta fram fördjupande utbildningsmaterial (som även kan användas av skolor). 
4. Fortbilda kansli och styrelse i kommunikation i sociala medier. (för att bidra till 

kommunikations- och påverkansmål). 
5. Utvärdera kommunikationsinsatser inom ramen för kommunikationsplanen. 

 

3. Kommunikation 

Mål:  En intresserad allmänhet med fokus på nya målgrupper har tagit del av information 
och ökat sin kunskap om rätten till mat, orsaker till hunger och kränkningar av rätten till mat, 
särskilt i de fall FIAN arbetar med. 
Aktiviteter: 

1. Ta fram en kommunikationsstrategi för FIAN Sverige som inkluderar 
kommunikationsplan och går i linje med varumärkesstrategin och löpande genomföra 
och uppdatera den. 

2. Utökad och löpande spridning av kvalitativ information om rätten till mat via digitala 
kanaler (hemsida, blogg, sociala medier) 

3. Utveckla och utöka spridning av nyhetsbrev (minst 1/mån) via e-post till att omfatta 
fler än medlemmar 

4. Producera tre debattartiklar/insändare som publiceras i svensk dagspress. 
5. Producera sex artiklar/texter för egna kanaler som hemsida, blogg och sociala 

medier. 
6. Arrangera workshops kring FIAN:s frågor 
7. Publicera minst tre pressmeddelanden vid strategiska tillfällen. 
8. Utvärderingar av kommunikationsinsatser inom ramen för kommunikationsplanen. 

 

4. Utbildning  
FIAN-Sverige har bidragit till att öka kunskapen om rätten till mat hos våra målgrupper (egna 
medlemmar, studenter och en intresserad allmänhet). 
  
Mål:  Medlemmar, aktivister och studenter har ökat sin kunskap och sitt engagemang för 
rätten till mat och kränkningar av rätten till mat, särskilt om de fall FIAN arbetar med. 
Aktiviteter: 
1. Arrangera två utbildningar och seminarier på olika orter i Sverige 



2. Medverkan på mässor och event kopplade till de frågor FIAN arbetar med genom 
seminarier och infobord. 
3.  Arrangera minst tre infobord på strategiska event och temadagar. 
4.  Bjuda hit personer kopplade till FIAN-fall för att medverka vid seminarier och 
utbildningar. 
 

5. Samverkan  

Mål: Stärkt samverkan med andra organisationer och aktörer kring rätten till mat för ökat 
genomslag och stärkt kunskap kring denna fråga.  

Aktiviteter: 
1. Arrangera minst två seminarier i samverkan med andra organisationer i samband 

med större mässor och event. (se delmål 1 och 2) 
2. Skriva och publicera minst tre debattartiklar i samverkan med andra organisationer 

(se delmål 2). 
3. Regelbundet delta i nätverksmöten inom nätverk som är kopplade till frågor som rör 

rätten till mat. 
4. Nå ut till nya grupper av intresserad allmänhet och aktiva inom civilsamhället genom 

att delta i ett annat nätverksmöte än våra egna redan befästa. 

6. Påverkan 

Mål: Beslutsfattare ska ha nåtts av information rörande de frågor som FIAN arbetar med, 
med särskilt fokus på frågor där deras beslut riskerar bidra till kränkningar av rätten till mat. 

Aktiviteter: 
1. Skriva remissvar till myndigheter och regering när vi erbjuds möjlighet. 
2. Genomföra tre Blixtaktioner/ skriva påverkansbrev 
3. Genomföra ett panelsamtal/seminarium med beslutsfattare. 

7. Medlemsvärvning och fundraising 

Mål 1: FIAN Sverige har minst 300 medlemmar vid årets slut. 

Mål 2: FIAN Sverige har samlat in 110 000 kronor för att täcka egeninsatser till Forum 
Syd-projekt, administrativa kostnader, bidrag till FIAN International och en utökning av FIAN 
Sveriges finansiella buffert. 
Mål 3: Säkra FIAN Sveriges verksamhet för de kommande året/en. 
  
Aktiviteter: 
1.  Skapa en plan för värvning med detaljerade aktiviteter inklusive återvärvning samt 
värvning i nya målgrupper.  
2.  Skapa en plan för insamling med detaljerade aktiviteter 
3.  Ta fram ett informativt digitalt material om hur man kan engagera sig vidare i FIAN. 
4. Arrangera en utbildnings-/aktivisthelg för nya medlemmar  
 

Finansiering 2018 
  

Projektbidrag 



FIAN Sveriges finansiering 2018 kommer från projekt finansierade av Forum Syd.   
  
1) Ett tvåårigt informationsprojekt  
Andra året av ett tvåårigt informationsprojekt. 
Total projektkostnad: 475 000 kr 
Varav bidrag: 475 000 kr 
Varav egeninsats: 0 kr 
  
2) Rätten till mat i Ecuador 
Andra året av ett tvåårigt utvecklingssamarbete finansierat av Forum Syd. Merparten av 
bidraget går till FIAN Ecuador. 
Total projektkostnad 2018: 290 000 kr (FIAN Ecuador: 210 000 kr) 
Varav bidrag: 263 000 kr 
Varav egeninsats: 13 000 kr 
 
3) Right to Food, Andhra Pradesh 
Utfasning av ett utvecklingssamarbete finansierat av Forum Syd, som var avsett att löpa över 
två år. Merparten av bidraget går till FIAN Andhra Pradesh. 
Total projektkostnad 2018: 497 600 (FIAN Andhra Pradesh: 373 600kr) 
Varav bidrag: 497 600 kr 
Egeninsats: 25 000kr  

Finansiering av egeninsatser 

FIAN Sverige skall bidra med totalt ca 40 000 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 procent av gåvor och medlemsavgifter). 
  

Finansiering kommande år 

För att undvika att minskade resurser riskerar att påverka kapaciteten att genomföra 
projektet arbetar FIAN för att skapa långsiktigt finansiering. Vi arbetar för att hitta fler 
lämpliga sätt att finansiera verksamheten och nya typer av bidrag hos nya och gamla 
finansiärer.  
 
 


