
 

 

Verksamhetsplan 2019 – 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 

En värld utan hunger där varje individ åtnjuter sina mänskliga rättigheter med värdighet och 

självbestämmande, främst rätten till lämplig mat. 

  

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 av jämställdhet 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. 

 

Fokusområden 
FIAN Sverige arbetar inom fyra fokusområden. De är baserade på de fem kamperna i FIAN 

Internationals strategiska plan för 2018-2023, samt FIAN Sveriges svagheter och fortsatta 

arbete. Fokusområdena är även baserade på e analys av hur FIAN Sverige kan bidra till att 

uppfylla Agenda 2030. Fokusområdena bidrar direkt till Mål 2 - Ingen hunger, matsuveränitet, 

förbättrat näringsintag och ett hållbart jordbruk. Det bidrar även till Mål 1 - Ingen fattigdom; Mål 

3 - Hälsa och välbefinnande; Mål 5 - Jämställdhet; Mål 10 - Minskad ojämlikhet; Mål 13 - 

Bekämpa klimatförändringen, samt Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.   



 

 

Fokusområden 

1. Utrota hunger och undernäring genom att säkra den mänskliga rättigheten till 

lämplig, näringsrik och tillräcklig mat. 

2. Stärka människor, speciellt småskaliga brukare och bönder särskilt kvinnor, och 

urfolk för att säkerställa deras suveränitet över livsmedelssystem och 

naturresurser. 

3. 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. 

4. Motarbeta hot mot demokratin och de mänskliga rättigheterna, både de 

individuella och de kollektiva, samt motarbeta det krympande utrymmet för 

civilsamhället och aktivister. 

 

Mål för verksamhetsåret 2019 

Medlemsvärvning och fundraising 

Mål:  

1. FIAN Sverige har minst 259 medlemmar vid årets slut 

2. FIAN Sverige har samlat in 120 000 kronor för att täcka egeninsatser till Forum Syd-

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

Sveriges finansiella buffert. 

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. Kartlägg finansiärer och skicka ansökningar 

 

Organisationsutveckling 

 Mål:  

1. Styrelse och kansli har de kompetenser som krävs för att genomföra verksamhetsplan 

och strategisk plan.  

2. Organisationen har en struktur som möjliggör effektiv planering, genomförande och 

uppföljning av verksamheten.  

Aktiviteter: 

1. Se över och uppdatera rutiner för planering och uppföljning.  

2. Se över och uppdatera rutiner för styrelsemöten, dokumentation och arbetsfördelning i 

styrelsen 

3. Kartlägg kompetenser inom styrelse och kansli 

 

Utbildning  

Mål:  

FIAN-Sverige har bidragit till att öka kunskapen om rätten till mat och mark. 
 

Aktiviteter: 

1. Utbildningar och seminarier om rätten till mat på olika orter i Sverige. 

2.  Medverkan på mässor och event. 

3.  Arrangera tre utbildningshelger på teman kring rätten till mat. 

 

Kommunikation 

Mål: 

Intresserad allmänhet med fokus på nya målgrupper och koncept 

En intresserad allmänhet med fokus på nya målgrupper har tagit del av information och ökat sin 

kunskap om rätten till mat och mark, orsaker till hunger och kränkningar av rätten till mat. 

 

Aktiviteter: 

1. Löpande spridning av information om rätten till mat via hemsida, sociala medier som 

Facebook, och nyhetsbrev  

2. Producera insändare och debattartiklar till svensk dagspress. 

3. Producera artiklar och texter för egna kanaler som hemsida, och sociala medier.  

4. Ta fram och distribuera tryckt informationsmaterial. 



 

 

5. Utskick av infomaterial till medlemmar 

 

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. Kommunikativa insatser (se kommunikation) 

2. Dialogmöten med svenska beslutsfattare 

3. Remissvar  

4. Internationella påverkan insatser 

5. Blixtaktioner 

6. Seminarier 

 

Rätten till mat och fallarbeten 

FIAN Ecuador 

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. 

 

FIAN Indien Andra Pradesh 

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. 

 

FIAN Colombia 

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

rätten till mat ska erkännas av den colombianska staten. Fallet innebär förstöring av viktiga 

ekosystem samt att rätten till mat, mark och tillgång till vatten för många urfolkssamhällen och 

städer i regionen Azuay. 

 

Mål: 



 

 

1. FIAN Sverige har tillsammans med FIAN Ecuador arbetat för att stärka rätten till mat och 

mark i Ecuador 

2. FIAN Sverige har tillsammans med FIAN Andhra Pradesh gjort en utfasning av projektet 

med att stärka rätten till mat och mark med Yanadi i Indien. 

3. Påbörja pilot-projekt med Colombia 

4. Bidra till att öka medvetenheten i Sverige om kränkningar av rätten till mat i andra 

nationellt och internationellt 

5. Bidragit till ökad synlighet av kränkningar av rätten till mat nationellt och internationellt 

  

Aktiviteter: 

1. Genomföra planerat projektsamarbete med FIAN Ecuador. 

2. Genomföra utfasning av samarbetet med FIAN (Indien) Andhra Pradesh. 

3. Göra en uppföljningsresa till Indien 

4. Påbörja pilotprojekt i Colombia 

5. Synliggöra kränkningar av rätten till mat internationellt i FIAN Sveriges kommunikations- 

och utbildningsarbete. 

6. Aktivt undersöka möjligheten att påbörja arbetet med ett svenskt fall. 


