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FIAN är en internationell människorättsorga-
nisation som arbetar för att synliggöra och 
bekämpa kränkningar av människors rätt till 
lämplig mat och försörjning.

FIAN grundades i Heidelberg, Tyskland 1986 och 
har funnits i Sverige sedan 1990. Vi utgörs av na-
tionella sektioner och individuella medlemmar 
i över 50 av världens länder. FIAN är en partipo-
litiskt och religiöst obunden ideell organisation. 
FIANs vision är en värld utan hunger där varje 
individ åtnjuter sina mänskliga rättigheter med 
värdighet och självbestämmande, främst rätten 
till lämplig mat och nutrition.

Vårt uppdrag är att över världen bidra till imple-
menteringen av deklarationen av de mänskliga 
rättigheterna genom att arbeta för respekt, 
skydd och uppfyllande av den mänskliga rättig-
heten till lämplig mat och nutrition för individer 
och grupper som hotas eller lider av hunger och 
undernäring. Det gör vi genom att synliggöra 
och bekämpa kränkningar av människors rätt till 
lämplig mat och försörjning var de än sker.

I vårt arbete motverkar vi orättvis och kränkan-
de behandling som hindrar människor från att 
försörja sig själva, och strävar mot lika tillgång 
till resurser för att alla ska kunna försörja sig 
själva nu och i framtiden. Vårt uppdrag inklude-
rar även att integrera kampen mot könsdiskrimi-
nering och andra former av ojämlik behandling 
i vårt arbete.

FIAN Sverige
Tegelviksgatan 40 3tr
116 41 Stockholm
070 634 93 47
info@fian.se
Org.nr: 817603-0065

Swish: 123-006 93 10
PG: 433 11 47-1

Omslagsbild: Från rapporten ”Right to Food and 
Nutrition Watch 2020. Overcoming Ecological 
Crises: Reconnecting Food, Nature and Human 
Rights” (Global Network for the Right to Food 
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Härmed avger styrelsen för FIAN-Sverige (organisationsnum-
mer: 817603-0065) årsredovisning för verksamhetsåret 1 
januari – 31 december 2020.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten 

FIAN Sverige 
FIANs vision är en värld utan hunger där varje 
individ åtnjuter sina mänskliga rättigheter med 
värdighet och självbestämmande, främst rätten till 
lämplig mat.

FIAN arbetar för 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 förhin-
drar dem från att försörja sig själva. FIAN kämpar för 
jämställdhet och mot diskriminering och exklude-
ring. Vi strävar efter att säkra människors tillgång till 
de resurser de behöver för att försörja sig själva, nu 
och i framtiden.
 
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 förkla-
ring om de mänskliga rättigheterna och på Konven-
tionen 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-, informa-
tions- och påverkansarbete på lokal, regional och 
internationell nivå.

Styrelsen 
Styrelsen stakar ut riktningen för organisationens 
arbete nu och i framtiden. Det är styrelsen som 
fattar strategiska beslut om bland annat organisa-
tionens ekonomi, administration och aktiviteter och 
som har ansvar att de beslut som fattas genomförs. 
Det är också styrelsen som har det juridiska ansva-
ret för organisationen. 

Medlemmar
FIAN Sverige hade 157 medlemmar under 2020. Det 
var en ökning i jämförelse med 2019 då vi hade 136 
medlemmar. Tack vare stöd från medlemmarna kan 
FIAN föra en starkare röst för allas rätt till lämplig 
mat. Dessutom hjälper medlemsavgiften att samla 
in egeninsats till projekten. 

FIAN har också som tidigare en aktivistgrupp på 
Facebook. Gruppen fungerar som ett forum för 
diskussion och en kanal där vi söker stöd av med-
lemmar och aktivister för olika evenemang och 
aktiviteter. Gruppen har 156 medlemmar vilket är 
en liten ökning jämfört med 2019 då den hade 148 
medlemmar.

Årsmötet 2020
Ordinarie årsmöte hölls digitalt  den 26 april, men 
på grund av att alla årsmötespunkter inte hanns 
med ajournerades mötet till den 10 maj. Vid årsmö-
tet valdes en styrelse bestående av ordförande, sju 
ledamöter och tre suppleanter:

Louise Arbin, ordförande
Adrian Tovar, vice ordförande
Henrik Andersson, kassör
Rebecka Bodemar, sekreterare
Anna Lindström
Catarina Antikainen
Johanna Lidman
Maya Johansson
Cecilia Davegård, suppleant
Simin Sahbaei, suppleant
Dorsa Molai, suppleant
 
Årsmötet beslutade att välja Viktoria Olausson och 
Rebecka Jalvemyr till valberedningen samt Ani-
ta Klum till ersättare. Viktoria Olausson har varit 
sammankallande i valberedningen. Valda revisorer 
för 2020 är Angelica Thor, auktoriserad revisor från 
ABC revision, samt Martin Hedberg och Maria Starck 
som internrevisorer.

Under året avgick fyra styrelseledamöter. Anna 
Lindström avgick i augusti och Henrik Anderson, 
Louise Arbin och Maya Johansson avgick i novem-
ber. Detta föranledde kallelse till extra årsmöte 
eftersom det också fanns ett behov av att ändra 
stadgar.
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Kansli 
På kansliet, som finns på Solidaritetshuset i Stock-
holm, sköter anställda och praktikanter det dagliga 
arbetet med projekthandläggning och genomföran-
de, utifrån projektplaner och styrelsen och årsmötet
riktlinjer. Susanne Bergholtz, ekonom i Solidari-
tetshuset, hjälper FIAN med bokföring. Kansliet har 
kontakt med andra FIAN-sektioner och FIAN Inter-
national för att samarbeta och utbyta erfarenheter. 

Under våren hade vår kanslichef Hanna Dahlström 
tjänstledigt för studier på 50% och styrelsen rekry-
terade Marije Raedts på 50%  för ett vikariat som 
kanslisamordnare. Även i år hade kansliet prakti-
kanter som rekryterats av kansliet under föregåen-
de termin. Praktikanterna får lära sig om hur arbete 
för mänskliga rättigheter kan fungera i praktiken på 
en medlemsorganisation och praktikanterna bidrar 
i sin tur mycket till arbetet på kansliet. 

På våren praktiserade studenterna Stella Jobin på 
heltid och Mona Monasar en halv termin på FIAN. 
Stella hjälpte till med kansli-och informationsar-
bete men arbetade även fram ett utkast till FIANs 
nya säkerhetsplan vid resor utifrån sin kompetens 
inom krisberedskap i sitt masterprogram. Mona 
skötte digitala kommunikationsinsatser, dokumen-
terade löpande rapporter i relation till den ökade 
hungern och covid-19-pandemins effekter, samlade  
information om fallet Matopiba för att skicka in till 
Riksrevisionens granskning av AP-fonderna om håll-
barhet och publicerade en debattartikel för FIAN. 

Under våren förlades arbetet främst till distans och 
hemarbete vilket innebar en stor förändring i både 
utförande av aktiviteter och koordination, med 
kanslimöten och webinarier på zoom, samt en total 
omställning av alla tidigare planerade aktiviteter i 
alla projekt. Från och med maj arbetade kanslichef 
på heltid och på hösten fortsatte arbetet främst på 
distans. Anna Lindström gjorde praktik på FIAN från 
oktober till december. Annas kunskaper om kom-
munikation och formgivning var ett stort stöd i det 
dagliga arbetet samt i översikt av organisationens 
kommunikationsarbete och hon deltog även i arbe-
tet med nätverket Makten över maten.

 

Extra årsmöte
Det extra årsmötet hölls 7 november och vid mötet 
antogs nya stadgar som bland annat innebär att 
styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter, i stället 
för föregående skrivning som föreskrev nio till elva 
ledamöter varav minst två suppleanter. På årsmö-
tet valdes Charlotte Lind som ny ordförande samt 
Anders Strand som ny ledamot och Rossmery Felix 
som ny ledamot och kassör. Louise Arbin avgick 
som ordförande, men fortsatte delta i styrelsens 
arbete som adjungerad ledamot. 

Utbildningsdagar
Under året hölls ett antal utbildningar för både 
styrelse och medlemmar. Under styrelsens utbild-
ningsdag i oktober deltog Hernando Salcedo från 
FIAN Colombia och pratade om deras frågor och 
nätverk. Vår talesperson för mänskliga rättigheter 
och företagande, Sanna Ström, pratade om FIANs 
och nätverket Treaty Alliance Sveriges arbete med 
bindande regelverk för företag.
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oktober.



för att få tillgång till rent vatten. Centralt i detta fall 
är även urfolks rättigheter och rätten att organisera 
sig då de som protesterar ofta utsätts för hot eller 
fängslas. 

Under uppföljningsresan till FIAN Ecuador i januari 
2020 besökte styrelseledamot Adriana Tovar och 
kanslichef Hanna Dahlström under en dag organisa-
tioner i Azuay som FIAN Ecuador stödjer via projek-
tet, och särskilt kvinnor från organisationen FOA, 
Federacion de Organizaciones Indígenas y Campe-
sinas del Azuay,  som även ingår i det nationella nät-
verk av kvinnor på landsbygden som projektet stöd-
jer. 2019 valde FOA en kvinna som ledare för första 
gången och under besöket uppdaterades vi om hur 
gruvutvinningen var i en process att påbörjas trots 
den folkliga konsultation som gjordes i februari 
2019 i Giron där 80% av människorna röstade nej till 
gruvutvinning. Energi- och gruvministeriet kallade 
konsultationen för absurd och anklagade den för 
att vara emot ekonomin. Men rörelsen och motstån-
det har även haft stöd av den lokala politikern Yaku 
Perez som aktivt arbetar för rätten till vatten och för 
en konsultation i Azuay.

Främjande av ändamålet   

FIANs fallarbeten  
FIAN:s arbete utgår ifrån konkreta fall där människ-
ors rätt till lämplig mat har kränkts. En grundläg-
gande princip är att vi endast agerar då de drabba-
de människorna själva bett om FIAN:s stöd. 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 på-
verkansarbete. Under 2020 har vi främst fokuserat 
på två fall, Kimsakocha i Ecuador och Matopiba i 
Brasilien. 

Kimsacocha
Sedan 2013 har FIAN Ecuador och FIAN Sverige 
arbetat med fallet Kimsakocha, där multinationella 
gruvbolag hotar rätten till vatten, försörjning och 
därmed rätten till lämplig mat. Bergsområdet Kim-
sakocha är en viktig vattenreurs för staden Cuenca
och många byar är också beroende av Kimsakocha

 

På besök hos organisationen FOA i Cuenca, Azuay, Ecuador.
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Matopiba 
Den svenska pensionsfonden Andra AP-fonden 
investerar fortsatt i jordbruksmark i Brasilien vilket 
har grova människorättsbrott och miljöförstöring 
till följd. Fallet Matopiba tar upp hur markinves-
teringar är kopplat till landgrabbing och påverkar 
rätten till lämplig mat. Enligt AP-fondens egen 
rapport finns det hög risk för kränkningar av rättig-
heter i anslutning till landinvesteringar i Brasilien, 
men samtidigt argumenterar fonden att det inte 
finns några större orosmoln kring just deras in-
vesteringar. För att uppdatera oss om fallet har vi 
kontakt med FIAN International, FIAN Tyskland och 
FIAN Brasilien samt ett internationellt nätverk mot 
landgrabbing. 

Via nätverket och kampanjen Schyssta pensio-
ner har FIAN Sverige fortsatt att ta upp fallet med 
svenska beslutsfattare. Under 2020 publicerade 
Omvärlden en artikel om landgrabbing i Brasilien 
som citerade och nämnde FIAN. 

Vi anordnade även ett webinar om mat, mark och 
finansmarknaden och särskilt om situationen i Bra-
silien med gästerna Alex Brekke från Amazon Watch 
Sverige, Bartira Fortes från BRASSAR och Maria Luisa 
Mendonça , forskare på CUNY och chef för den brasi-
lianska människorättsorganisationen Rede Social de 
Justiça e Direitos Humanos.  Samtalet går att titta på 
via FIAN Sveriges youtube kanal.

I anslutning till AP-fondernas nya regelverk medde-
lade Riksrevisionen att de ämnar granska fonderna 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv och FIAN bistod 
med underlag till granskningen. Riksrevisionens 
rapport kommer att publiceras under 2021. 

FIAN Sveriges informations- och 
påverkansarbete 2020

Under våren 2020 varnade FN för ökad världshunger 
globalt på grund av covid-19 och pandemin tyd-
liggjorde vårt samhälles sårbarhet inför globala 
kriser. I en globaliserad marknad är även maten 
en handelsvara och vid kriser som denna fungerar 
plötsligt inte den kedjan som den alltid gjort och 
transnationella företags kontroll och inflytande över 
våra gemensamma naturresurser utgör ett hot mot 
miljontals människors rätt till lämplig mat. De mest 
sårbara drabbas först men ingen klarar sig undan en 
matkris.

Vi vill förändra dessa strukturer och arbetar för en 
värld där alla har rätt till lämplig mat och där maten 
produceras och konsumeras utan att riskera vår ge-
mensamma framtid. Med stöd av ForumCiv bedriver 
vi påverkansarbete gentemot politiker och andra 
beslutsfattare, ofta tillsammans med andra organi-
sationer och nätverk eftersom vi ser att vi på så vis 
får bättre genomslag för våra frågor.

För FIAN, liksom för andra föreningar, innebar 2020 
utmaningen att ställa om till digital aktivism och vi 
höll två digitala möten för aktivister samt genomför-
de flera livesändningar av evenemang på facebook.

Den externa utvärdering som FIAN åtagit sig att 
genomföra av insatsen inom ramen av informations-
projektet flyttades fram och kommer genomföras 
under 2021, med godkännande av Forum Civ.  

Vad vi har genomfört och uppnått under år 2020 
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Ett axplock från 2020 års aktiviteter
Under året har FIAN Sverige varit aktiv på många olika arenor och arbetat med en 

bredd av frågor. Här är ett urval av aktiviteter som vi har genomfört!

16
debattartiklar i 43 tidningar har 
FIAN skrivit själva eller tillsammans 
med andra organisationer. 

21
föredrag, seminarier 
och workshops har FIAN 
arrangerat eller samar-
rangerat under 2020

744
människor har deltagit
i våra aktiviteter 

Bokbord
I år blev marknader och bokbord inställ-
da, men styrelseledamoten Rebecka 
Bodemar letade upp loppisar där hon 
pratade om FIAN och sålde även böcker 
via sin arbetsplats och per mail till nära 
och bekanta.

Digitalt besök på bondgård
Tillsammans med NOrdbruk 
organiserade vi en live-sänd-
ning på Facebook där Joel 
Holmdahl visade sin gård och 
pratade om matsuveränitet 
och andelsjordbruk.

Workshop om kompost och rätten till mat
Tillsammans med Orten Odlar, Skarpnäcks fritid-
strädgårdar och Orígenes Khachi från Colombia W 
vi en workshop om kompostering, agroekologi och 
rätten till mat. Syftet var att öka medvetenheten om 
utmaningar inom det globala matsystemet och öka 
kunskapen om ekologisk odling. FIAN höll ett kort fö-
redrag om kopplingen mellan agroekologi och rätten 
till lämplig mat. Aktiviteten sändes live på Facebook 
och en video om aktiviteten togs fram och spreds på 
FIAN:s sociala nätverk. Den går bland annat hitta på 
vår youtube-kanal!

7

Digitala seminarier, workshops 
och föreläsningar
Som för många andra så blev det här året väldigt 
annorlunda. Det mesta vi gjorde, det gjorde vi 
digitalt. Vi har hållit föreläsningar, arrangerat 
paneldiskussioner och samtal, livestreamat 
workshops och en massa annat som vanligtvis 
har genomfört via fysiska möten. Det har varit 
lärorikt och vi kommer att ha stor nytta av våra 
digitala erfarenheter och kunskaper framöver. 
Men vi lovar att vi nu är väldigt taggade att  kom-
ma ut, träffas på riktigt och prata om vikten av 
rätten till lämplig mat.

Lämnat policyanalys till 
handelsministern
Handelsminister Anna Hellberg fick 
ta emot vår och nätverket Treaty 
Alliances Sveriges analys angående 
bindande regelverk för företag.

Möte med FIAN Internationals kommunikationsgrupp

Bokförsäljning anordnad av styrelseledamoten Rebecka 
Bodemar.

Bild från workshopen om kompostering, agroekologi och 
rätten till mat.

Rapport till FN
Vi har bidragit med våra 
perspektiv och kunskap 
i det svenska civilsam-
hällets svar till FN om 
covid-19 och mänskliga 
rättigheter



Nätverk och samarbeten  
FIAN Sverige är den svenska sektionen av FIAN 
International och varje månad deltar organisa-
tionen, via kansliet i ett koordinationsmöte med 
andra FIAN-sektioner i Europa. Under 2020 spred vi 
inom ramen för informationsprojektet bland annat 
årets upplaga av Watch rapporten digitalt, titulerad 
“Overcoming Ecological Crises: Reconnecting Food, 
Nature and Human Rights” från Global Network for 
the Right to Food and Nutrition som FIAN Interna-
tional är del av. 
Övriga samarbeten är främst med nätverken Mak-
ten över Maten, Schyssta pensioner och Treaty 
Alliance Sverige. FIAN är även medlem i CONCORD.

Makten över Maten
FIAN Sverige ingår i nätverket Makten över ma-
ten som arbetar för matsuveränitet i Sverige och 
globalt. Nätverkets medlemmar är utöver FIAN, 
NOrdbruk (den svenska sektionen av den globala 
bonderörelsen La Vía Campesina), Framtidsjorden, 
Latinamerikagrupperna, Jordens Vänner, Afri-
kagrupperna och Svalorna Indien-Bangladesh.

I nätverket skrev vi bland annat två uppmärksam-
made debattartiklar i Aftonbladet; en där vi krävde 
att Sverige skriver under FNs Deklaration för små-
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brukare och en artikel där vi argumenterade för att 
vi måste stärka matsuveräniteten både i Sverige och 
globalt.  Vi organiserade också webinar, och ägnade 
extra mycket uppmärksamhet åt dessa frågor under 
våren kring den 17 april, vilket är småbrukarnas 
kampdag, samt i anslutning till dagen för rätten till 
mat och matsuveränitet den 16 oktober.

Schyssta pensioner 
I nätverket Schyssta pensioner ingår FIAN för att 
kräva just Schyssta pensioner - att pensionsinves-
teringar ej kränker mänskliga rättigheter och bidrar 
till miljöförstörelse, med särskild fokus på allas våra 
statliga pensionsfonder, AP-fonderna. 

Inom nätverket tar FIAN upp fallet Matopiba (se 
ovan). Då gruppens arbete tidigare år har fokuse-
rat på att få till en ändring av det regelverk som 
styr fonderna, så har gruppen efter tillsatt regel-
verk främst arbetat med att fortsätta följa upp hur 
fonderna sköter sig och fortsätta ställa krav på 
att respekt för miljö och mänskliga rättigheter ej 
underordnas avkastning. Detta har vi gjort genom 
delta i samrådsmöte i riksdagen samt vid Etikrådets 
presentation av sin årsrapport där vi ställde kritiska 
frågor om Andra AP-fondens investeringar i Brasi-
lien.

NOrdbruks Joel Holmdahl på gården Rikkenstorp.



Treaty Alliance Sverige 
FIAN Sverige ingår i nätverket Treaty Alliance Sve-
rige (tillsammans med Afrikagrupperna, Jordens 
Vänner och Latinamerikagrupperna) där FIAN 
Sveriges aktivist Sanna Ström fortsatt att agera 
talesperson i frågor om mänskliga rättigheter och 
företag, i samråd med kansli. Nätverket har under 
året bedrivit påverkansarbete för den internationel-
la lagstiftningen inom företag och mänskliga rättig-
heter, det så kallade ’the Binding Treaty on Business 
and Human Rights’. Detta med målsättning att (i) 
Sveriges regering ska delta aktivt i processen och (ii) 
kommentera fördragsutkastet som förhandlas mel-
lan stater inom FN:s råd för mänskliga rättigheter. 
Idag finns vägledande principer och andra frivilliga 
riktlinjer för mänskliga rättigheter och företagande. 

Som resultat har nätverket under året noterat att 
representanter från regeringen och riksdagen har 
nämnt Binding Treaty i konsultationer med civil-
samhället, vilket inte varit fallet tidigare år. Vi ser 
också att vårt arbete bidragit till diskussionen om 
en nationell lag vad gäller företag och mänskliga 
rättigheter.

Bidragande aktiviteter till dessa förändringar har 
varit nätverkets möten med beslutsfattare och 
samlade påverkansarbete, policyanalys till handels-
ministern Anna Hallberg och 840 000 underskrifter 
från europeiska medborgare, till stöd för fördra-
get, samordning av ett kapacitetshöjande webinar 
med Ana María Suárez Franco - FIAN Internationals 
representant i FN, Alejandra Scampini - grundare 
av nätverket ’Feminists for a Binding Treaty’ och 
Peter Muchlinski - professor i handelsrätt på SOAS, 
University of London, som även finns att se på FIAN 
Sveriges youtube-kanal, möten med ansvarig för 
hållbart företagande på UD, samt skrivit 2 debattar-
tiklar

CONCORD 
FIAN är medlem i CONCORD som är en plattform 
för organisationer från det civila samhället som vill 
påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikes-
politik. Inom CONCORD bidrog FIAN till ett kapitel 
om Företagande och mänskliga rättigheter i rap-
porten Barometern. Under 2020 deltog vi inte aktivt 
i CONCORDs arbetsgrupper eftersom kampanjen 
Human Rights Due Diligence bedrevs tillsammans 
med företag och vi är kritiska mot företags växande 
makt i de demokratiska rummen
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Webinar om bindande regelverk för företag som modererades av Sanna Ström från FIAN Sverige.



Projektsamarbeten
Ecuador
Sedan 2008 har FIAN Ecuador och FIAN Sverige haft 
ett nära samarbete och bedrivit projekt som finan-
sieras av ForumCiv. År 2020 genomfördes andra 
delen av ett tvåårigt projekt som fokuserat på att 
stärka kvinnliga småbrukare och urfolks möjlighe-
ter att arbeta för rätten till mat och organisering vid 
kusten, i höglandet och i Amazonas.  Urfolks- och 
småbrukarkvinnorna har en viktig roll i kampen för 
rätten till mat och utvecklandet av matsuveränitet i 
Ecuador. Det är de som främst drabbas av inadekvat 
jordbrukspolitik eftersom de är de främsta pro-
ducenterna av mat till den nationella marknaden. 
Trots deras viktiga roll som producenter av majo-
riteten av maten till den nationella marknaden är 
de inte erkända som politiska aktörer och drabbas 
särskilt av de negativa effekterna av en exportorien-
terad nyliberal jordbrukspolitik, och de utestängs 
och diskrimineras ofta på grund av patriarkala 
strukturer i det ecuadorianska samhället men även 
inom sina egna organisationer.

Under år 2020 har FIAN Ecuador sett att de kvinnor 
de samarbetat med har blivit mer accepterade som 
politiska aktörer och antalet kvinnor som utgör 
en del av ledarskapet i flera organisationer har 
ökat, både på lokal och nationell nivå. Detta trots 
covid-19 pandemin som drabbade Ecuadors befolk-
ning katastrofalt. Inom ramen för detta arbete med 
jämställdhet har FIAN Ecuador fokuserat på att för-

bättra sina interna strukturer, bland annat har 
deltagit i workshops bland annat har de deltagit i 
workshops om genus och rätten till mat samt knutit 
närmare kontakter med organisationer som arbetar 
med genus, maskulinitet och sexuell mångfald.

Efter 2019 års nationella protester mot regeringens 
nyliberala politik, var 2020 ett år som dels innebar 
fortsatt organisering med krav på urfolk och små-
brukares plats i vid bordet där beslut fattas. Året 
började med en uppföljningsresa av styrelseleda-
mot Adriana Tovar och kanslichef Hanna Dahlström 
till Ecuador för att tillsammans utvärdera projektets 
genomförande och planera en ny gemensam an-
sökan för 2021-22. Under uppföljningsresan deltog 
vi i möten med FIAN Ecuador och organisationer 
från det nätverk av kvinnor från landsbygden som 
projektet stödjer. 

Tillsammans med FIAN Ecuador genomförde vi 
förändringar av projektets aktiviteter som på grund 
av pandemin inte skulle kunna genomföras inom 
tidsramen, och under 2020 utvecklade vår part-
nerorganisation sitt kommunikationsarbete digitalt, 
arbetade fram pedagogiskt material om mänskliga 
rättigheter och covid-19, och författade rapporter 
om kränkningar av mänskliga rättigheter. Under år 
2020 skickade skrev även FIAN Ecuador och FIAN 
Sverige en ny projektansökan till ForumCiv för ett 
utökat projekt åren 2021-2022 och den beviljades i 
slutet av året. 
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FIAN Sverige på besök hos vår samarbetspartner FIAN Ecuador.



Colombia
Efter avslutat och rapporterat förstudie med FIAN 
Colombia ansökte FIAN Sverige om ett utvecklings-
samarbetsprojekt med sektionen under våren 2020, 
med start 2021. Projektets mål är att stärka kapa-
citeten för ett samhälle i departementet Bolívar till 
försvar för deras territorium, rätten till lämplig och 
näringsrik mat och kvinnors rättigheter samt FIAN 
Colombias medföljande för att främja och försvara 
rätten till mat i en kontext av klimatförstörelse. Ge-
nom workshops med byns invånare ämnar projek-
tet stärka mänskliga rättigheter, rätten till mat med 
fokus på miljövård och kvinnors och en mångfald 
av ledarskap. I december 2020 fick vi ett positivt 
besked att ansökan beviljats. 

Under året började vi arbeta med en plan för sam-
arbete med FIAN Colombia och Korpilombo kultur-

förening i syfte att lägga en grund för ett svenskt 
fall. En del av denna plan var att bjuda in Hernan-
do Salcedo, koordinator för research och närings-
sektionen på FIAN Colombia (som befinner sig i 
Frankrike) till Sverige i slutet av året för att hålla 
en workshop med aktivister och lokalbefolkning 
i Korpilombolo om samisk, tornedalsk och övrig 
lokalbefolknings rätt till lämplig mat och matkultur. 
Pilotworkshopen skulle utöver att stärka kunskap 
om rätten till mat och utbyta erfarenheter även 
ligga till grund för dokumentation att bygga grun-
den till ett svenskt fall. Hernando gästade Sverige 
men på grund av pandemin sköts workshopen upp 
tills det blir möjligt att genomföra den. Istället hade 
några styrelseledamöter ett middagsmöte med 
Hernando via länk.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2020

Insamling
Insamlingsmålet för 2020 var 90 000 kronor kronor. Vi planerade att samla in egeninsatsen via 
medlemsintäkter, gåvor, försäljningar och annan insamlingsverksamhet.

På grund av pandemin hade vi inga möjligheter till insamling på samma sätt som tidigare; att 
sälja donerade böcker på Stockholms bokbord och Schysst jul, organisera mingel och andra 
trivselevent samt att i alla sammanhang påminna om hur det går till att skänka en gåva till 
FIAN Sverige såsom genom infobord på mässor. I stället har vi förlitat oss på månatliga nyhets-
brev per email, utskick av gåvobrev och kampanjer på sociala medier.  

När året summerades kunde vi konstatera att vi inte hade uppnått insamlingsmålet, men med 
tanke på situationen minskade inte insamlade pengar lika mycket som vi hade befarat. För-
säljningen minskade väldigt mycket och vi hade också en stor minskning av gåvor. Däremot 
gjorde det ökade antalet medlemmar att insamling via medlemsavgifter ökade. 

Totalt insamlade medel, inklusive medlemsavgifter (38 714 kr), gåvor (22 762 kr) och försälj-
ning (1 202) var 62 678 kr. 

Ekonomi 
FIAN Sverige har under verksamhetsåret 2020 haft en omsättning på 1 236 658 kronor. Intäk-
terna har uppgått till 1 236 658 kronor och kostnaderna till 1 207 148 kronor. Egeninsats för 
projekt med ForumCiv uppgick till 7 765 kr och 12 295 kronor gick till bidrag till FIAN Interna-
tionals fond. FIAN Sveriges resultat för år 2020 blev 29 513 kronor.
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Underskrifter
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