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Kort om FIAN Sverige 

FIAN Sverige är den svenska sektionen av 
den internationella människorätts-
organisationen FIAN. FIAN grundades 1986 
i Heidelberg i Tyskland och har idag kontor i 
ett 20-tal länder och medlemmar i över 60 
länder, i Sverige sedan 1990. 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.  

Vår vision 

En värld utan hunger där 

varje individ åtnjuter sina 

mänskliga rättigheter med 

värdighet och 

självbestämmande, främst 

rätten till lämplig mat. 

 

Vårt uppdrag 

Att synliggöra kränkningar av människors 

rättigheter till lämplig mat varhelst de 

uppstår. Vi arbetar med gräsrötter och 

människor som står upp mot orättvisa och 

förtryck som förhindrar dem från att försörja 

sig själva.  

Kampen mot diskriminering och andra former 

av exkludering ingår i vårt uppdrag. Vi strävar 

efter att säkra människors tillgång till de 

resurser de behöver för att försörja sig själva, 

nu och i framtiden. 

 

 

Våra fokusområden 

Utrota hunger och undernäring genom att säkra 

den mänskliga rättigheten till lämplig, näringsrik och 

tillräcklig mat. 

Stärka människor, speciellt småskaliga brukare 

och bönder särskilt kvinnor, och urfolk för att 

säkerställa deras suveränitet över livsmedelssystem 

och naturresurser.  

Säkerställa hållbara matproduktionssystem 

genom jordbruksmetoder som ökar produktiviteten 

och produktionen, hjälper till att upprätthålla 

ekosystemen och stärker kapaciteten att anpassa sig 

till klimatförändringar, extremväder och andra 

katastrofer. 

Motarbeta hot mot demokratin och de mänskliga 

rättigheterna, både de individuella och de kollektiva, 

samt motarbeta det krympande utrymmet för 

civilsamhället och aktivister. 
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Hur fungerar FIAN? 
 

Medlemmar 

FIAN Sverige har 200 medlemmar. Tack vare stöd från våra medlemmar kan vi föra en starkare röst 

för allas rätt till lämplig mat. Som medlem i FIAN är du del i kampen för mat rätten till mat och mark. 

Tillsammans har vi större möjlighet att förändra. Som medlem har du också möjligheten att påverka 

organisationen genom motioner och förslag och du kan hjälpa till och bidra genom att medverka i 

olika evenemang och aktiviteter.  

 

Kansli  

Kansliet är navet i organisationen och sköter det dagliga och löpande arbetet. De organiserar 

fallarbeten och projekt, sprider blixtaktioner, håller i utbildningar, arrangerar seminarier och finns på 

plats vid mässor och event. Kansliet arbetar även med informations- och opinionsbildande arbete 

såsom debattartiklar, framtagande av informationsmaterial och inlägg i sociala media. De har 

kontinuerlig kontakt med andra FIAN-sektioner och ser till att organisationen kan arbeta över 

landsgränserna. Kansliet arbetar utifrån de riktlinjer som styrelsen och årsmötet beslutar om och 

bidrar med sin expertis och kompetens inom olika områden. Kansliet finns på Solidaritetshuset i 

Stockholm.  

 

Styrelsen  

Styrelsen stakar ut riktningen för organisationens arbete 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.  
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Verksamhetsområden 

FIANs fallarbeten 

En viktig del i vårt arbete är fallarbetet. Det är genom konkreta fall där människors rätt till mat och 

mark 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. 

 

Ecuador 

I början av 2018 gjorde FIAN Sverige en uppföljningsresa till vår samarbetspartner i Ecuador där vi 

besökte urfolksorganisationer i södra Ecuador som är involverade i gruvdriftsfallen i områdena 

Kimsakocha. Sedan 2009 har FIAN Ecuador och FIAN International samarbetat med befolkningen i 

regionen, och sedan 2013 arbetar FIAN Sverige aktivt med fallet Kimsacocha. 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. Vi deltog dessutom i en nationell kvinnoträff i staden Riobamba 

där en paneldebatt om småbrukarkvinnor, plurinationalitet och matsuveränitet anordnades. Kvinnor 

från bonde- och urfolksorganisationer från Kusten och höglandet var med på träffen. 

 

Fact-finding uppdrag i Colombia och Ecuador 

Fian Sverige deltog i två internationella fact-finding uppdrag i Colombia och i Ecuador som 

samordnades av Fian International tillsammans med Fian Colombia och Fian Ecuador. Syfte var att 

samla in information från lokala samhällen och myndigheter för att följa upp och verifiera situationen 

om risker, hot och kränkningar av rätten till mat; hälsotillståndet; tillgång till dricksvatten; formell 

tillgång till mark samt kriminalisering y förföljelse av människorättsförsvarare i båda länderna. 

Fian Colombias fall gäller bondeorganisationen Apadecors kamp för att rätten till marken och rätten 

till mat ska erkännas av den colombianska staten. Fian Ecuadors fall gäller prospekteringar för 

gruvdrift på hedarna Kimsacocha  samt exploatering av gruvan Rio Blanco i Azuay. Båda fallen 

innebär förstöring av viktiga ekosystem samt att rätten till mat, mark och tillgång till vatten påverkas 

för många urfolkssamhällen och städer i regionen Azuay. 

Under hösten 2018 hade FIAN Sverige även besök av två ledare från urfolksorganisationen FOA från 

Ecuador samt en representant från FianColombia. De deltog på flera event inom ramen för 

Matsuveränitetsveckan. Som en del av påverkansarbetet i Sverige angående fallen i Colombia och i 

Ecuador träffade dem flera riksdagsledamöter samt samer från sametinget. 
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Indien 

Fian har under 2018 påbörjat utfasning av vårt samarbetsprojekt med FIAN Indien Andra Pradesh. 

FIAN Sverige och FIAN Andra Pradesh har tillsammans jobbat med ett projekt med lokalbefolkningen 

Yanadi, som starkt påverkades när bygget av Indiens största privatägda hamn, Krishnapatnam Port, 

gjordes. Detta ledde till både miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Lokalbefolkningen, yanadifolket, fick svårare att försörja sig i och med bygget av hamnen. FIAN 

Sverige har ingått i ett projektsamarbete med FIAN Andhra Pradesh för att bedriva påverkansarbete 

riktat mot lokala makthavare samt informationsarbete till befolkningen i byarna vars 

försörjningsmöjligheter påverkats av anläggandet av hamnen. Efter diskussioner med FIAN Andhra 

Pradesh har FIAN Sverige beslutat att gå ur samarbetet med organisationen, och har under 2018 

påbörjat ett utfasningsprojekt. 

 

Brasilien 

Under januari månad fick FIAN Sverige besök av två brasilianska aktivister från MATOPIBA-fallet och 

FIAN Internationals ständiga representant i Geneve samt expert på företag och mänskliga rättigheter. 

Ett syfte var att framföra ny information om hur (bl.a.) svenska pensionspengar bidrar till korruption, 

landgrabbing och avskogning i Brasilien. Och det andra syftet var att ta reda på hur Andra AP-fonden 

och olika beslutsfattare ställer sig till detta och vilka åtgärder de planerar att ta. Samtalet med Andra 

AP-fonden klargjorde att de fortsätter att hänvisa till lagstiftning som prioriterar vinst framför etik 

och miljö. Bland politikerna var det endast Miljöpartiets representant i Pensionsgruppen som tackade 

ja till ett möte med delegationen och uttryckte sin sympati men sa att det var svårt att driva igenom 

lagförändring gällade den problematiska formuleringen. På Finansdepartementet hänvisade de till 

andra instanser liksom de andra bollar ansvaret mellan sig. Besöket utgjorde den sista delen av en 

forskningsresa som tidigare gått till Nederländerna, Belgien och Tyskland. FIAN Sverige fortsätter att 

följa frågan i Brasilien och påverka svenska makthavare.  

 

FIAN:s informations- och påverkansarbete 2018 

FIAN arbetar med information och påverkansarbete och är aktiv på nationell och internationell nivå. 

Vi för dialog med politiker, tjänstemän och andra beslustfattare i syfte att säkerställa att respekten 

för de mänskliga rättigheterna, särskilt rätten till mat och mark respekteras. 

Ofta lyfter vi upp konkreta fall för att illustrera de orättvisor som finns och som måste bekämpas. Vi 

arbetar ofta i kampanjer och då ofta i samarbete och nätverk med andra organisationer. Genom att 

samarbeta med andra organisationer i viktiga påverkansfrågor kan få ut mer av våra begränsade 

resurser och ett bättre genomslag för våra frågor.  

 

En viktig del av FIAN:s arbetssätt är att synliggöra orsakerna till hunger. Det finns många 

missuppfattningar om orsakerna till hunger och därför är informationsarbete mycket viktigt för det 

arbete vi genomför. Genom att driva kampanjer och 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 sprida information om rätten till mat. Ca 25 aktivister, inklusive styrelseledamöter har varit med 
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och genomfört det praktiska arbetet. Detta har inkluderat både tidigare aktiva och helt nya personer 

som valt att engagera sig i FIAN Sverige under året.  De har gjort fantastiska insatser! 

 

Aktiviteter, events och annat som hänt! 

Här följer ett urval av våra aktiviteter under verksamhetsåret 2018: 

● Års- och medlemsmötet 2018 hölls på underbara Källtorps Trädgård där vi fick lyssna  

på ett inspirerande föredrag av David Jonstad samt såg filmen Sista Skörden och diskuterade den och 

FIAN:s verksamhet. Årsmötet leddes av Anita Klum.  

 

● Blixtaktion (deklaration för småbrukares rättigheter) 

Då det stod klart i november 2018 att Sverige röstat mot Deklarationen för småbrukares rättigheter i 

FN, startade FIAN Sverige en namninsamling för att visa på det breda stödet i Sverige för en sådan 

deklaration. Deklarationen röstades dock igenom ändå! 

 

● Världens längsta bokbord 

En av FIAN:s årligen återkommande insamlingsaktiviteter är att sälja förlagsnya böcker och därför 

deltar vi varje år i Världens längsta bokbord i Stockholm. Så även år 2018. På plats berättade vi om 

FIAN:s verksamhet och om rätten till lämplig mat, och delade ut information om verksamheten och 

de fall vi arbetar med.  

 

● Seminarium 

Seminarium har anordnats i samarbete med bland andra organisationerna inom 

Matsuveränitetsnätverket, Forum Syd och Ordfront.  

 

● Utbildningar 

FIAN har föreläst eller undervisat om rätten till mat på FUF Sommarakademi, Vårdinge By 

folkhögskola och Långholmens folkhögskola.  

 

● Järvaveckan 

Järvaveckan är ett initiativ som sedan två år syftar till att föra politiker och allmänheten, särskilt i 

förorten, närmare varandra. Detta var första gången FIAN deltog på Järvaveckan och under två dagar 

delade FIAN en monter med Real Stars och Greenpeace som uppläts av CSR Sweden. Vi fick chansen 

att nå, för FIAN, nya målgrupper vilket vi bland annat gjorde genom ett nyskapat quiz om Rätten till 

mat som ledde till intressanta diskussione. Vi delade också ut en s.k. goodie-bag med foldrar och 

fröer som pris för deltagande i quizet. Här nådde vi ca 100 personer. 

 

● Trädgårdsmässan 

Trädgårdsmässan 2018, Stockholmsmässan 22-24 mars. 
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FIAN bjöds in att medverka i Permakultur Sveriges monter där vi svarade på besökarnas frågor om 

permakultur men också berättade om hur FIANs arbete kopplar till begreppet, särskilt med de 

permakulturister vi delade montern med. Då FIAN ämnar knyta starkare band till de som odlar med 

hållbarhet i åtanke, är närvaro på denna typ av aktivitet ett steg i rätt riktning. 

 

● Bokmässan 

FIAN deltog endast via länk på ett seminarium i samarbete med föreningen Ordfront på Bokmässan 

detta år till skillnad från tidigare år då vi haft en monter. Seminariet handlade om kampanjen 

Schyssta pensioner.  

 

● FIANmingel november  

För att nå målgruppen potentiella FIAN-medlemmar och aktivister utvecklades After Work-konceptet 

till att bli mer attraktivt genom att bli mer geografiskt tillgängligt, med en liten tävling och gratis 

första drink. Ett förutsättningslöst mingel som fokuserade mycket på nätverkande, inte bara i relation 

till FIAN utan alla MR-intresserade som skulle kunna tycka att Rätten till mat är intressant. Eventet 

var en delaktivitet i Matsuveränitetsveckan och en till höjdpunkt under kvällen var då våra gäster 

från Ecuador presenterade sig själva och sitt fall kort.  

 

● MR-dagarna 

Mänskliga rättighetsdagarna 2018, Stockholmsmässan 15-17 november. 

Syftet med att FIAN medverkade var att nå ut med FIAN:s arbete med mänskliga rättigheter, vilket vi 

gjorde över förväntan! Under MR dagarna arrangerade FIAN ett miniseminarium kallat 

“Markinvesteringar och våld i Brasilien” samt var medarrangörer till seminariet "Violence Against 

Human Rights Defenders - Role of Business.” 

 

● Matsuveränitetsveckan 

Makten över Maten (matsuveränitetsveckan), 2018, 22-28 oktober. Ett samarbete mellan FIAN, 

Afrikagrupperna, Framtidsjorden, Svalorna och Latinamerikagrupperna. För tredje året i rad 

arrangerades denna vecka, som tidigare kallats Matsuveränitetsveckan. Temat för i år var “Hotad av 

transnationella företag eller säkrad av kvinnliga bönder”. FIAN:s kanslichef var med i styrelsegruppen 

och jobbade med att arrangera seminarier, rundabordssamtal, med mera, samt att introducera de 

tre gäster FIAN bjudit in från Colombia och Ecuador. Vi besökte Göteborg, Umeå och Uppsala samt 

Stockholm. Ett av många värdefulla möten under veckan var när gästerna från Ecuador fick träffa 

Marie Persson Njaijta som driver motståndet mot gruva i Rönnbäcksdalen. De fann att situationen 

hade många likheter, bland annat obefintlig respekt för urfolk och deras rättigheter från bolag och 

myndigheter och vikten av bandet till marken 

 

● Informationsmaterial 

I december uppdaterade vi vår folder om deklarationen för småbönders rättigheter eftersom den nu 

röstats igenom i generalförsamlingen! Vi skickade ut foldern till våra medlemmar tillsammans med 

medlemsavin.  
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● Press 

Under året deltog FIAN i sex debattartiklar och några pressmeddelanden. Vi omnämndes eller 

intervjuades i sju nyhetsinslag. Bästa citatet är "Många människor vittnar om att hot och våld ökar 

mot de som motsätter sig utvecklingen. Det finns exempel på företag som använder sig av privata 

säkerhetsstyrkor som finns på plats 24 timmar om dygnet för att övervaka och utöva påtryckningar 

på lokala samhällen, säger Catarina Antikainen, styrelseledamot i FIAN Sverige, som deltagit på en 

undersökningsresa i Brasilien." från Svenska Dagbladets artikel Pensionsfond bidrar till landgrabbing i 

Brasilien. FIAN nämndes också av Aftonbladets ekonomistudio under intervjun med Annelie 

Andersson från Latinamerikagrupperna.   

 

Organisation och verksamhet 

FIANs kansli  

Året har varit turbulent personalmässigt på grund av sjukdom och bristande finansiering. Under 2018 

var Rebecka Mosquera Jalvemyr kanslichef fram tills i november då hon slutade på FIAN Sverige och 

började arbeta på Amnestyfonden. Under stora delar av året var Rebecka sjukskriven och Maja 

Magnusson vikarierade då för henne. Majas tjänst avslutades också efter sommaren när Rebecka 

återkommit till sin tjänst. Under årets sista veckor var vi därför utan anställd. Tara Shoup-Paulsson 

pausade sitt styrelseuppdrag för att ta hand om det utestående kansliarbetet på konsultbasis fram till 

årsskiftet.  

Rebecka Jalvemyr och Maja Magnusson har trots utmaningarna lyckats väl med att genomföra 

kansliets uppgifter. Bland annat har vi sökt och fått finansiering för informationsarbete hos Forum 

Syd 2019-2021, och kunde därmed utlysa tjänsten som kanslichef på nytt.  

Vi har som vanligt haft fantastiska praktikanter. På våren 2018 praktiserade Rickard Norendal på FIAN 

i några veckor och planerade bland annat årsmötet med den äran. På hösten 2018 genomförde 

Emma Ericsson en lysande praktik hela terminen och arbetade bland annat med Makten över Maten-

veckan och MR-dagarna.  

 

FIANs styrelse  
På årsmötet 2018 valdes följande styrelse in: Viktoria Olausson, ordförande, Catarina Antikainen, 

kassör, Sanna Blomgren, sekreterare, Hanna Nelson, Tamara Fenjan, Tara Shoup-Paulsson, Sophie 

Fyrk, ordinarie ledamöter och Adriana Tovar och Louise Arbin som suppleanter. Sanna Blomgren 

avgick tidigt under året och Catarina Antikainen avsade sig rollen som kassör. Rebecka Mosquera 

Jalvemyr adjungerades in i styrelsen som kassör efter att hon avslutat sin tjänst som kanslichef.  

 Vi tackade även avgående ledamöterna Zarah Pittaluga Östman, Matilda Markne, Sofia Myrholm 

McCleallan, Ellen Bohlin, Jenny Sjödin Geraae och Natalie Carranza.  

Under året har styrelsen främst arbetat inåt med FIAN som förening. Vi har grundligt arbetat om den 

5-åriga strategin för 2018-2023. Den uppdaterade strategin ligger bland annat till grund för fortsatt 

arbete med att skapa en stabil och mer diversifierad finansiering för FIAN Sverige.Besked från Forum 

Syd om fortsatt finansiering lade även en grund för detta. En ansökan har skickats till Forum Syd för 

ansökan om medel för förstudie i Colombia.  
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Vi har även bytt system för e-post och dokumenthantering och byggt en ny hemsida. Styrelsen har 

även ägnat mycket tid åt personalhantering och personalrutiner och har påbörjat rekrytering av ny 

kanslisamordnare/chef. Allt detta har underhållit grunden med målet att under 2019 kunna söka 

ytterligare finansiering, öka antalet aktiva medlemmar samt arbeta mer med våra frågor och fall och 

nå ut med dessa till fler.  

Styrelsen har också deltagit i fallstudieresa till Ecuador och Colombia i samarbete med andra FIAN-

sektioner samt i en studieresa till FN i New York. Ledamöter i styrelsen har också deltagit i 

utåtriktade aktiviteter som nämnts här ovan. 
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Adriana Tovar 

Hanna Nelson 

Catarina Antikainen 

Ordförandes rapport: 

Hårt jobb har fixat ett tufft år! 
Styrelsen som valdes vid årsmötet 2018 har gemensamt många års erfarenhet inom civilsamhälle, 

myndigheter, utvecklingssamarbete och av livet självt. Vi har erfarenheter av olika delar av världen 

och talar flera språk. Både gemensamt inom styrelsen, i arbetsgrupper och i utskott visar ledamöter 

upp lysande kompetenser och en hög kapacitet, samtidigt som vi värnar om våra gränser och ett 

hållbart engagemang. FIAN:s år har varit tufft. Men tack vare starka insatser från kansliet och denna 

fantastiska styrelse har vi lyckats genomföra nästan allt vi föresatt oss.  

Att byta dokumenthanteringssystem, rensa i filer och rutiner och uppdatera hemsida är kanske inte 

precis den första associationen till arbete inom en människorättsorganisation. Men med mycket 

sådant arbete gjort har vi nu skapat fina förutsättningar att synas, höras och påverka mer, och ge 

utrymme åt aktivister i och utanför styrelsen som vill driva FIAN:s frågor.  Att deklarationen om 

småbrukares rättigheter antogs i generalförsamlingen ger pepp och inspiration, och att Sverige 

röstade emot den ger på sitt sätt kraft genom ilska!  

Sist men viktigast, utan alla medlemmar som varit med och stöttat FIAN Sverige på olika sätt hade 

inget blivit gjort! Folk har bidragit med gåvor, medlemsavgifter, tid och engagemang. Med er hjälp 

utkräver vi ansvar och står upp för allas rätt till ett liv utan hunger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktoria Olausson 

Sophie Fyrk 

Tara Shoup-Paulsson Rebecka Mosquera 
Jalvemyr 

Louise Arbin Tamara Fenjan 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIAN SVERIGE TEGELVIKSGATAN 40, 3 TR 

116 41 STOCKHOLM 

Telefon: 070 634 93 47 Epost: info@fian.se 
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