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Ordförande under en period - Louise Arbin 
Louise har en kandidat i samhälle och etnografi (antropologi), och en internationell 
master i Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning och har läst flera kurser i 
ledarskap och organisation. Hon har även gjort två utbytesterminer en i Indien och en i 
USA, samt fältarbete för masteruppsats på Galapagos, Ecuador.  
Just nu är Louise miljöhandläggare på Stockholms Länsstyrelse. Louise praktiserade på 
FIAN 2016 och gick sen med i styrelsen och har varit aktiv som ledamot och som 
ordförande. Under den tiden deltog hon i planering och genomförande av två 
projektutvärderingar av samarbetsprojektet med FIAN Andhra Pradesh i Indien med 
urfolket Yanadi.  

- Jag vill hjälpa till att starta upp arbetet för den nya styrelse och bidra till att hitta 
fungerande strukturer och arbetssätt för att tillsammans planera 
verksamhetsåret 2020. Eftersom jag har några års erfarenhet av FIAN:s 
styrelsearbete hoppas jag kunna bidra med den erfarenheten och samtidigt hitta 
nya sätt att arbeta, utifrån intressen, styrkor, önskemål och drivkrafter hos den 
nya styrelsen! 

 
Vice ordförande och personalutskott - Adriana Tovar 
Adriana har en masterutbildning i latinamerikanska studier och skrev masteruppsats 
om landgrabbing och kollektiva territoriella rättigheter i Colombia, där hon också 



kommer ifrån. Adriana har även bott i Ecuador där hon var engagerad i den feministiska 
rörelsen och genomförde flera aktiviteter om genus och jämställdhet med 
urfolksorganisationer. I Ecuador jobbade Adriana på Latinamerikagrupperna med 
urfolks- och bondeorganisationer samt med CLOC-Via Campesina. Nu arbetar Adriana 
som handläggare för Framtidsjordens latinamerikaprogram, ett arbete som innebär 
nära samarbete med flera latinamerikanska miljöorganisationer om frågor kring 
matsuveränitet och kollektiva rättigheter. Inom FIAN:s styrelse har Adriana arbetat 
mest med samarbetet med Ecuador och Colombia, samt med påverkan särskilt i 
samband med besök från partnerorganisationerna.  
 
Sekreterare - Rebecka Bodemar 
Rebecka har studerat u-landskunskap i nära tre terminer, afrikanistik i en termin samt 
swahili i tre terminer vid Uppsala Universitet. Dessutom har hon en magister i svenska 
som andraspråk vid Stockholms Universitet som del av sin lärarutbildning. Hon är nu 
verksam som lärare i svenska för vuxna invandrare. Hon har även lärarbehörighet i 
engelska samt behärskar i olika utsträckning swahili, franska och ryska. 
 
Rebecka har även utbildning och erfarenhet inom teater, främst som 
skådespelare. Hon har sysslat med både amatörteater och professionell teater. 
Under studierna i u-landskunskap intresserade sig Rebecka särskilt för 
bistånd, internationellt utvecklingssamarbete. Hon skrev en liten uppsats efter en resa 
till Tanzania där hon studerade teater för utveckling. 
 
Under studierna i u-landskunskap väcktes övertygelsen om att påverkansarbete i de så 
kallade i-länderna, är något av det viktigaste för att motverka fattigdom. Rätten till mat 
är dessutom en hjärtefråga. Inom FIAN finns därför flera områden för Rebeckas 
engagemang inom samma organisation.  

- Det  kommer att kännas mycket tillfredsställande för mig att bidra till FIAN:s 
arbete. 

 
Kassör - Henrik Anderson 
Henrik har en dubbel kandidatexamen i företagsekonomi och statsvetenskap. Han har 
även gått kurser i redovisning, finansiering och förvaltning och har 
bokföringserfarenhet från tid som egenföretagare samt erfarenhet av att granska/skriva 
avtal.  Tidigare har Henrik engagerat sig som volontär erfarenhet i  Suffolk Refugee 
Support och Läkare i Världen. Just nu läser Henrik en masterutbildning i politices 
(kurser inkl. utveckling, politiska attityder och beteenden). Henrik vill gärna lägga 
mycket tid på FIAN och bidrar med kompetens, god attityd och arbetsmoral.  

- Jag vill lägga fokus på att stötta ekonomiassistenten, dvs se till att styrelsens 
ekonomi skötts ordentligt.  Men då jag vill hjälpa till så mycket som möjligt tar jag 
gärna även andra uppgifter.  



 
Ledamot - Catarina Antikainen 
Catarina är utbildad geovetare och har varit engagerad i FIAN sedan sin praktik på kontoret 
hösten 2016. Hon har även arbetat för FIAN en period i samband med fallstudien FIAN 
International genomförde i Brasilien. Med sitt fokus på aktivism och engagemang vill 
Catarina gärna arbeta med att underlätta för medlemmar, aktivister och andra grupper som 
FIAN vill knyta närmare kontakt med, vilket också är en viktig del i att stärka organisationen. 
Catarina har också kunskap kring situationen med bland annat landgrabbing i 
Brasilien.   

- Jag hoppas vara en kraft i att bygga upp den nya styrelsens kompetens och 
sjävförtroende i att prata om fians frågor internt och i utåtriktat arbete.  

 
Ledamot - Johanna Lidman 
 
Ledamot - Maya Johansson 
Maya har en master i biologi/ekologi och har arbetat i flera år på Sveriges 
lantbruksuniversitet med frågor om jordbruk, ekosystemtjänster och hur jordbrukare 
påverkas av minskning av pollinatörer. Hon är främst intresserad av frågor om 
matsuveränitet. jag har erfarenhet av att arbeta med undervisning och att föreläsa, samt 
att jag varit med i styrelser för Naturskyddföreningen och en swingdansförening i 
Uppsala. Jag är intresserad av konflikthantering och att hitta lösningar på problem. 

- Jag förväntar mig en bra struktur och att arbetet leder till resultat.  

 
Ledamot - Anna Lindström 
Anna gjorde praktik med fokus på matsuveränitet för Latinamerikagrupperna i 
Nicaragua och skrev sedan mastersuppsats om matsystem och klimat. Anna är aktiv och 
engagerad i frågor som rör makten över maten, klimaträttvisa och civilsamhälle, just nu 
mest i gräsrotsrörelser i Norrköping, exempelvis Naturskyddsföreningen. Nyligen 
projektledde Anna ett större evenemang för Vänsterpartiets partiförening i Norrköping, 
med alltifrån budgetansvar till ansvarsfördelning och kommunikation med olika 
samarbetspartner.  Anna bidrar först och främst med engagemang inom och intresse för 
mat och makt, men även med mina erfarenheter från Latinamerika, mina teoretiska 
kunskaper om mat och makt och projektledningserfarenheter från civilsamhället  

- Jag vill bidra till FIANs arbete och lära mig mer om mat och makt. Jag kandiderar 
eftersom jag är nyfiken och vill lära mig ännu mer, och träffa andra med samma 
intressen. Jag förväntar mig också att styra upp och genomföra uppgifter.  
 

Ledamot eller suppleant - Cecilia Davegård 



Cecilias erfarenhet från ideellt arbete är från Schyst Resande där hon bland annat föreläst för 
gymnasieskolor och deltagit i planering och deltagande på mässor t.ex Bokmässan och MR-
dagarna. Hennes utbildning är inom turism och administration där ekonomi har varit en viktig 
del, och hon har en master i Service Management. Cecilia kan flytande spanska och en del 
franska.Hon arbetar heltid så kan delta i FIAN:s arbete utanför arbetstid, och vill då till 
exempel planera aktiviteter och delta på mässor.  

- Jag förväntar mig en möjlighet att utvecklas och lära mig mer om mänskliga 
rättigheter och om styrelsearbete.  

 
Suppleant - Simin Sahbaei 
Simin har en master i internationella relationer och erfarenhet från civilsamhället i både 
Iran och Armenien där hon engagerat sig i föreningar med fokus på mänskliga 
rättigheterna.  Erfarenhet:  
2015- 2017, Iran, Volontär i en organisation som stödde fattiga barn med cancer. 
2010 -2011, Armenien, aktiv i Röda korset 

2008- 2009, Iran, styrelsemedlem i en NGO som arbetade med mänskliga rättigheter 
med fokus på ensamstående mödrar och barn  
2004-2008, Iran Styrelsemedlem i en studentförening. 

- Jag förväntar mig att få ett nytt perspektiv på mänskliga rättigheter i olika 
sammanhang. 

 

Suppleant - Dorsa Molai 
Dorsa har studerat Trädgård & hantverk på folkhögskola och läser nu andra året på 
utbildningen trädgårdens hantverk med inriktning på kulturvård på institutitionen för 
kulturvård på Göteborgs Universitet i Mariestad Därmed har Dorsa kunskaper inom 
kulturvård/inventering av miljöer, och grundläggande kunskap i växtlära och odling av 
sommarblommor & grönsaker på friland. Permakultur och miljöfrågor är stora intressen 
liksom mänskliga rättigheter och rätten till mat och mark. Dorsa vill bland annat bidra 
med att skriva inlägg, vara aktiv på sociala medier och med samarbetsorganisationer, 
engagera mig i frågor i styrelsens dokumentationer och möten och baka fikabröd. I höst 
planerar Dorsa att åka till Ghana i 2 månader för praktik på NKWA-Foundations gård. Planen 
är att skriva en kandidatuppsats om småskaliga jordbruk, kanske med hjälp av FIAN då FIAN 
IS tidigare skrivit om landgrabbing och uttnyttjandet av mark inom guld och kakaoindustrin i 
Ghana.  

- Jag förväntar mig av mig själv en nyfikenhet och vilja i att förbättra situationen för 
småskaliga bönder och att göra ett bra jobb genom att engagera mig i styrelsens 
diskussioner. Mina förhoppningar är att FIAN Sverige ska växa sig starkare och få 
mer stöd globalt nu under den pandemi som pågår.  

 

 


