Verksamhetsplan 2021

Om FIAN

FIAN Sverige är den svenska sektionen av den internationella människorättsorganisationen FIAN (Food First 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

I den strategiska plan som FIAN International antog år 2018 och som är giltig till och med 2023 finns det fem kampeller verksamhetsområden.
FIAN ska arbeta FÖR:
1) Tillräcklig och lämplig mat och näring och hälsosam kost i hållbara och lokala livsmedelssystem
2) Folkets suveränitet över livsmedelssystem och naturresurser och främjande av agroekologi.
FIAN ska arbeta MOT:
3) Att företag tar kontroll över livsmedelsproduktion och kommersialisering av resurser.
4) Nedmontering av demokrati och mänskliga rättigheter, både individuella och kollektiva, och kriminalisering av
sociala och politiska kamper och aktörer
5) Miljö- och klimatförstörelse
FIAN Sveriges fokusområden är baserade på de fem kamperna i FIAN Internationals strategiska plan för 2018-2023,
samt FIAN Sveriges strategiska plan 2018-2023. Fokusområdena är även baserade på en 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.
1. Utrota hunger och undernäring genom att säkra den mänskliga rättigheten till
lämplig, näringsrik och tillräcklig mat.
2. Stärka människor, främst småbrukare och med särskilt fokus på kvinnor och urfolk, i kampen för människors rätt
till 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 2021
Under 2021 har Covid-19-pandemin fortsatt att allvarligt påverka det svenska samhället och världen. Detta gör att
mål är modifierade för att minska föreningens sårbarhet samt att anpassa oss till begränsade möjligheter till fysiska möten samt ekonomisk ovisshet.

Delmål 1) Verksamhet i Sverige
Delmål 2) Projektsamarbeten
Delmål 3) Föreningsutveckling
Delmål 1 – Verksamhet i Sverige

FIAN Sverige har ett pågående Informationsprojekt med stöd från Forum Syd tills 2021. Målet med detta projekt
är: “att genom effektiva kommunikationsinsatser bidra till att öka kunskapen kring- och förståelsen för alla människors rätt till mat. Detta för att öka engagemanget som krävs för att förändra hur mat produceras och konsumeras
utan att kränka mänskliga rättigheter.”

1.1 – Ökad kunskap och engagemang

Mål: Att bidra till ökad kunskap om rätten till mat för att öka engagemanget hos målgrupperna för
de frågor FIAN arbetar med under 2019-2021.
Aktiviter
1. Arrangera utbildningar och seminarier om rätten till mat på olika orter i Sverige samt online.
2. Medverka på mässor och event kopplade till de frågor som FIAN jobbar med.
3. Arrangera utbildningshelger på teman om rätten till mat.

1.2 – Stärkt kommunikation

Mål: En intresserad allmänhet med fokus på nya målgrupper och koncept har tagit del av information och
ökat sin kunskap kring frågor som rör rätten till mat, hållbar produktion och konsumtion av mat, jordbrukets inverkan på klimatförändringar, den biologiska mångfalden och jämställdhet - särskilt i de fall FIAN
arbetar med.

Aktiviteter:
1. Extern utvärdering av kommunikationsarbetet utifrån plan och info-projektets avtal.
2. Löpande spridning av information om rätten till mat via hemsida, sociala medier som
Facebook, och nyhetsbrev (1 gång/mån) med hjälp av praktikanter med fokus kommunikation.
3. Producera 4 insändare och debattartiklar till svensk press.
4. Producera 6 texter för egna kanaler såsom hemsida/sociala medier.
5. Utskick av infomaterial till medlemmar.
6. Publicera minst fyra pressmeddelande per år vid strategiska tillfällen.
7. Ta fram ett informativt digitalt material kring frågor som rör rätten till mat.

1.3 – Stärkt samverkan

Mål: Stärkt samverkan med andra organisationer och aktörer kring rätten till mat för ökat genomslag och stärkt kunskap kring denna fråga.
Aktiviteter:
1. Samarrangera 3 seminarier.
2. Producera 3 debattartiklar tillsammans med andra organisationer.
3. Delta i nätverksmöten: FIAN IS, Schyssta pensioner, Makten över Maten, The Treaty Alliance, samt två
möten i nya sammanhang.
4. Aktivt undersöka möjligheten att påbörja arbetet med ett svenskt fall.

1.4 – Påverkansarbete

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. Genomföra 1 större aktion.
2. Genomföra 2 blixtaktioner / skriva påverkansbrev.
3. Dialog med svenska beslutsfattare.
4. Skriva remissvar till myndigheter och regering när vi erbjuds möjlighet.
5. Genomföra ett panelsamtal/seminarium med beslutsfattare.

Delmål 2) Projektsamarbeten
2.1 FIAN Ecuador

Mål: FIAN Sverige har tillsammans med FIAN Ecuador arbetat för att stärka rätten till mat och matsuveränitet i Ecuador
Aktiviteter:
1. Godkänd slurapportering av Forum Civ för projekt med FIAN Ecuador (för projekt 2019-20).
2. Genomföra planerat projektsamarbete med FIAN Ecuador (nytt projekt 2021-22).
3. Koordination av projekt och stöd till organisationen.
4. Uppföljningsresa till Ecuador för uppföljning och utvärdering och planering av framtida samarbete och ansökan.
5. Synliggöra kränkningar av rätten till mat internationellt i FIAN Sveriges kommunikations- och utbildningsarbete.

2.2 FIAN Colombia

Mål: FIAN Sverige har tillsammans med FIAN Colombia arbetat för att stärka rätten till mat och matsuveränitet i Colombia (ettårigt utvecklingsprojekt).
Aktiviteter:
1. Genomföra planerat projektsamarbete med FIAN Colombia.
2. Koordination av projekt och stöd till organisationen.
3. Uppföljningsresa till Colombia för stärkt koordinering och planering av framtida samarbeta och ansökan.
4. Synliggöra kränkningar av rätten till mat internationellt i FIAN Sveriges kommunikations-och utbildningsarbete.

Delmål 3- Föreningsutveckling

Prio är att säkra FIAN Sveriges verksamhet för det/de kommande året/en, utifrån medlemmar, finansiering
och stärkt organisation.

3.1 Medlemmarna

Mål: Ökat engagemang, antal medlemmar och stärkt medlemsvård.
Aktiviteter:
1. Erbjud regelbundna medlemsmöten.
2. Utföra en värvningskampanj.
3. Stärka struktur och rutiner för medlemsvärvning och medlemsvård med en fungerande autogirotjänst.

3.2 Finansiering

Mål: Insamling i covid19-tider - 72 000 kronor under 2021 för att täcka bidrag till FIAN International och en
utökning av FIAN Sveriges finansiella buffert.
Mål: Minska sårbarhet i post-covid19 kontext genom diversifiering och ökning av projektmedel.
Mål: Höjd kunskapsnivå i styrelsen gällande finansiering och föreningsekonomi
Mål: Arbeta strategiskt med finansiering
Aktiviteter:
1. Digital och coronasäker insamling i covid19-tider.

2. Undersöka vägar för fortsatt bokförsäljning.
3. Ansökan om nytt informationsprojekt (2022-).
4. Ansökan tillsammans med FIAN IS och andra FIAN-sektioner om EU-bidrag.
5. Undersöka andra möjligheter för ansökningar om projektmedel.
6. Tillhandahålla interna, kunskapshöjande utbildningsaktiviteter för i första hand styrelsens finansieringsgrupp.
7. Skapa en strategisk plan för finansiering.

3.3 Organisationsutveckling

Mål: Förstärka styrelsens strategiska roll och arbete.
Aktiviteter:
Fort- och utbildningsaktiviteter för styrelsen.

