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Nominerande till FIAN Sverige styrelse 2019: 
 
Ordförande: Viktoria Olausson 
 
Ordinarie ledamöter:  
Sophie Fyrk 
Hanna Nelson 
Tara Shoup-Paulsson 
Catarina Antikainen  
Lovisa Jakobsson  
Hanin Shakrah  
Mikael Botnen Diamant  
 
Kassör: 
Felicia Granath  

 
Suppleanter: 
Tamara Fenjan 
Adriana Tovar 
 
 

1. Viktoria Olausson 
Jag har varit med i FIAN Sverige i många år och aktiv i några. Jag gick med i styrelsen 2015 
och valdes till ordförande 2018 efter att ha varit tillförordnad ordförande i några månader. 
Jag är 42 år, bor i Stockholm med sambo och gillar friluftsliv, matlagning och att fundera på 
hur det skulle vara att en dag ha en trädgård.  
 
Under verksamhetsåret 2018 har jag fokuserat inåt i organisationen då året varit ganska tufft 
och styrelsen till stor del ny. Nu är det dags att FIAN tar mer plats och lyfter våra frågor utåt, 
både i civilsamhället och i debatten. Som ordförande vill jag skapa trygghet i styrelsen, 



minimera och förenkla rutiner och system och förtydliga vad som gäller. På det viset kan vi 
arbeta långsiktigt och strategiskt istället för att släcka bränder eller fastna i administration. 
FIAN behöver också växa som organisation, och ett mål är att vi har två anställda innan året 
är slut. 
 
Valberedningen föreslår att Viktoria blir återvald som ordförande i FIAN Sverige styrelse 
2019. 
 

2. Sophie Fyrk 
Sophie Fyrk har mer än 10 år erfarenhet av utvecklingssamarbete och har bland annat 
arbetat i Ukraina och Afghanistan. Hon har erfarenhet från Sida och det civila samhället och 
hennes hjärtefrågor är kvinnors aktiva deltagande i ekonomiska och politiska processer. Hon 
har även lett nordisk-ryska kommunsamarbeten och arbetat som analytiker på 
Utrikespolitiska Institutet och Kommerskollegium. Sophie vill under det kommande året 
arbeta för att stärka FIANs strategiska utveckling där fler givare är en del av det viktiga 
arbetet. 
 
Valberedningen föreslår att Sophie Fyrk blir återvald till ordinarie ledamot i FIAN Sverige 
styrelse 2019. 
 

3. Hanna Nelson 
Valberedningen föreslår att Hanna Nelson blir återvald till ordinarie ledamot i FIAN Sverige 
styrelse 2019. 
 

4. Tara Shoup-Paulsson 
Valberedningen föreslår att Tara Shoup-Paulsson blir återvald till ordinarie ledamot i FIAN 
Sverige styrelse 2019. 
 

5. Catarina Antikainen 
Catarina heter jag och är i grunden utbildad geovetare. Jag började på FIAN som praktikant 
hösten 2016 och sedan dess har jag hunnit arbeta en sväng på kansliet och nu senast suttit 
ett år i styrelsen. Under det gångna året har styrelsen avlastat eller tagit över en hel del av 
kansliets (och ev. aktivisters) uppgifter. Detta kommande år behöver vi prioritera en 
diversifiering av våra inkomstkällor för att stärka kansliet och där vill jag vara behjälplig och 
särskilt undersöka möjligheten till större stöd för vår redan existerande verksamhet.  
 
Jag vill också fortsätta det arbete som påbörjats med en strategi för medlemmar, aktivister 
och andra grupper som FIAN vill knyta närmare kontakt med, vilket också är en viktig del i att 
stärka organisationen. Utöver detta vill jag fortsätta följa upp arbetet med kampanjen 
Schyssta pensioner och de samarbeten vi har kring situationen i Brasilien. Ser fram emot ett 
nytt styrelseår med FIAN!  

 
Valberedningen föreslår att Catarina Antikainen blir återvald till ordinarie ledamot i FIAN 
Sverige styrelse 2019. 
 



6. Lovisa Jakobsson 

Jag heter Lovisa Jakobsson och jag läser en master i mänskliga rättigheter vid Uppsala 
universitet. Jag hoppas på att kunna fördjupa mig i frågor om FN:s tilläggsprotokoll och 
deklaration för småbrukare och andra som arbetar på landsbygdens rättigheter. Jag vill 
gärna fokusera på de fall som tagits upp av FN:s kommitté och hur dessa bedömts och följts 
upp, samt effektiviteten av FN:s rättighetsskydd för småbrukare generellt. 
 
Valberedningen föreslår att Lovisa Jakobsson blir vald som ordinarie ledamot i FIAN Sverige 
styrelse 2019. 
 

7. Hanin Shakrah 
Mitt namn är Hanin Shakrah, jag är en 38 år gammal svensk-palestinska född i Syrien. Jag är 
utbildad människorättsjurist men har en bakgrund inom journalistik och utvecklingsfrågor.   
Jag bor numera i Stockholm (men med hjärtat i Mellanöstern/Malmö). Jag har ett tjugoårigt 
engagemang och intresse av internationella frågor och utvecklingsfrågor, särskilt i MENA-
regionen där jag bott och arbetat. 
 
Till vardags arbetar jag som insamlingsansvarig för Läkare i Världen, som kämpar för allas 
rätt till rättvis vård. När jag inte jobbar så pysslar jag med mina plantor, lyssnar på poddar, 
går på intressanta föreläsningar eller umgås med vänner.  
 
Valberedningen föreslår att Hanin Shakrah blir vald till ordinarie ledamot i FIAN Sverige 
styrelse 2019. 
 

8. Mikael Botnen Diamant  
Jag tycker att styrelsearbete är både roligt och viktigt. Jag gillar när det är kniviga frågor att 
hantera och försöker alltid att vara bidragande till att bygga en grupp som jobbar och 
diskuterar bra ihop. Och som tar bra och genomtänkta beslut tillsammans. I och med att jag 
både suttit i olika styrelser i organisationer som har medlemmar och samtidigt i andra 
sammanhang själv varit "kanslichefen" som ska genomföra det som styrelser beslutar, har 
jag en erfarenhet och en förståelse för att besluten som tas i en styrelse måste tas med 
hänsyn till alltifrån sakfrågan i sig, till medlemmarna och den/de på kansliet som ska utföra 
arbetet. Här hoppas och tror jag att jag kan bidra med min erfarenhet. 
 
Jag heter Mikael Botnen Diamant och är en frilansande föreläsare, projektledare, skribent 
och organisations- och ledarskapsutvecklare med särskild kompetens inom globala 
utvecklings- och hållbarhetsfrågor. Jag har en bakgrund som bl.a. generalsekreterare för 
Röda Korsets Ungdomsförbund och nationell verksamhetschef för Sida/ZENIT. Just nu 
arbetar jag bland annat med att verksamhets-/projektleda Sidas program Sida Alumni. Jag 
har även varit engagerad i olika organisationers styrelser i olika roller, senast som 
viceordförande för Svenska Freds. Tack vare mitt dåvarande engagemang där deltog jag 
under en vecka 2015 som sakkunnig i svenska delegationen i FfD-förhandlingarna i FN i New 
York kopplat till Agenda 2030. 
 
Valberedningen föreslår att Mikael Botnen Diamant blir vald till ordinarie ledamot i FIAN 
Sverige styrelse 2019. 
 



9. Felicia Granath 
Sedan ung ålder har jag haft ett stort intresse för mänskliga rättigheter och social rättvisa. 
Detta intresse ledde till att jag i tonåren engagerade mig i Fairtrade, att jag som ung vuxen 
åtog mig parlamentariska uppdrag och att jag sommaren 2018 tog en kandidatexamen i 
Mänskliga rättigheter vid Enskilda högskolan Stockholm. Under den kommande hösten 
ämnar jag påbörja min masterutbildning i mänskliga rättigheter. För mig är det en 
självklarhet att rättigheter, frihet och demokrati aktivt måste beskyddas, bevaras och 
uppmuntras. Jag har sedan fyra år tillbaka arbetat som ekonomiassistent och är för fjärde 
året i rad kassör i Vänsterpartiet Västerås, ett uppdrag som jag funnit oerhört givande och 
utmanande.  
 
Som person är jag ordningsam, organisatorisk och administrativ vilket gör att kassörsrollen 
passar mig väl. Med hjälp av mina tidigare erfarenheter av föreningsarbete, mitt intresse för 
rättvisefrågor och min vetgirighet tror jag att jag kan bidra med engagemang och entusiasm 
till styrelsen samt förvalta uppdraget av att vara kassör med noggrannhet och glädje. 
 
Valberedningen föreslår att Felicia Granath blir vald till kassör i FIAN Sveriges styrelse 2019. 
 

10.  Tamara Fenjan 
Jag har det senaste året suttit med i FIANs styrelse som ordinarie ledamot men fortsätter nu 
mitt engagemang som suppleant pga ändrade familjeförhållanden. Tamara Fenjan heter jag 
och är journalist som arbetat många år med mänskliga rättigheter och globala 
utvecklingsfrågor. Jag har bott och arbetat många år utomlands, bland annat i länder som 
Sydsudan, Palestina och Cuba och är utbildad inom journalistik och internationella relationer 
i Australien. Jag har arbetat inom FN-systemet i olika omgångar och även på Sida där jag 
arbetat med kommunikation och Agenda 2030.   
 
Valberedningen föreslår att Tamara Fenjan blir vald till suppleant i FIAN Sveriges styrelse 
2019. 
 

11.  Adriana Tovar 
Jag heter Adriana och är ursprungligen från Colombia. Jag har en masterutbildning i 
latinamerikanska studier och skrev min masteruppsats om landgrabbing och kollektiva 
territoriella rättigheter i Colombia. Jag har även bott i Ecuador under 2 år och där var jag 
engagerad i den feministiska rörelsen och genomförde flera aktiviteter om genus och 
jämställdhet med urfolksorganisationer. I Ecuador jobbade jag på Latinamerikagrupperna 
och där samarbetade jag med urfolks- och bondeorganisationer samt  med CLOC-Via 
Campesina. För tillfället arbetar jag som handläggare för Framtidsjordens 
latinamerikaprogram, ett arbete som innebär nära samarbete med flera Latinamerikanska 
miljöorganisationer om frågor kring matsuveränitet och kollektiva rättigheter.  
Som medlem i Fians styrelse skulle jag vilja fokusera på påverkan och föreningsfrågor.  
 
Valberedningen föreslår att Adriana Tovar blir återvald till suppleant i FIAN Sveriges styrelse 
2019. 
 
 



Internrevisorer 
Valberedningen föreslår Martin Hedberg som ordinarie revisor och Maria Starck som 
revisorssuppleant.  
 
 
Förslag framlagt på FIAN Sveriges årsmöte 2019 av FIAN Sveriges valberedning 2018:  
Parul Sharma och Marije Raedts 


