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Det här är FIAN Sverige

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

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 cirka 20 
länder och arbetar i över 50 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.

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

Mat är en mänsklig rättighet Årsmöte
På det digitala årsmötet 2021 den 24 april valdes en 
styrelse med totalt sex ledamöter.

Charlotte Lind, ordförande (firmatecknare)
Anders Strand, vice ordförande (firmatecknare)
Rebecka Bodemar, sekreterare
Rossmery Felix (firmatecknare)
Catarina Antikainen (som blev tillf. ordf. och 
firmatecknare fr.o.m. oktober)
Johanna Lidman

Årsmötet beslutade även att välja Viktoria Olausson 
(sammankallande), Rebecka Mosquera Jalvemyr och 
Anita Klum till valberedningen. Valda revisorer för 2021 
är Angelica Thor, auktoriserad revisor från ABC revision, 
samt Martin Hedberg och Maria Starck som 
internrevisorer.

Styrelsen konstituerades på nytt i augusti då Catarina 
Antikainen valdes till vice ordförande och Anders Strand 
blev ordinarie ledamot. Därefter avslutade Charlotte Lind 
sitt styrelseuppdrag och Catarina Antikainen blev 
tillförordnad ordförande. Ali Andolos Al-Basri 
adjungerades in som kassör och firmatecknare fr.o.m. 
oktober då kassörposten var vakant. Johanna Lidmans 
uppdrag som ordinarie ledamot avslutades.



Kansliet

På kansliet på Solidaritetshuset i Stockholm, 
sköter anställda, styrelse och aktivister det 
löpande arbetet i verksamheten utifrån projekt och 
verksamhetsplan. Suzanne Bergholtz, ekonom på 
Solidaritetshuset, har hjälpt till med bokföring.
Under året arbetade Hanna Dahlström (kanslichef) 
och Christopher Eriksson på kontoret. 

Hanna Dahlström tog under våren tjänstledigt för 
studier på 50% och styrelsen rekryterade 
Christopher Eriksson på 50% för ett vikariat som 
kanslisamordnare. Hanna tog ut föräldraledighet 
under slutet av året och Ali Al-Basri och Catarina 
Antikainen vikarierade på timbasis under 
föräldraledigheten som projektkoordinatörer. 
Under vårterminen hade kansliet också två 
praktikanter, 

Fernanda Favaro mellan januari och april och Pelle 
Bengtsberg mellan april och juni, som båda 
praktiserade på deltid. Fernanda har fokuserat 
särskilt på det löpande kommunikationsarbetet men 
även gett input till kommunikationsstrategi och 
assisterat i koordinationen av trycket av en svensk 
illustrerad upplaga av Deklarationen för 
småbrukares rättigheter (UNDROP). 

Pelle har assisterat organisationen i research inför 
projektansökning, föreläst på Människorättsdagarna 
och deltagit på nätverksmöten som representant för 
FIAN. 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.
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Efter föregående års förstudie var 2021 det första året 
med ett ett-årigt projekt i samarbete med FIAN Colombia 
och lokalsamhället Corcovado. Under projektets gång 
gjordes en utredning av juridiska strategier för samhället 
att behålla tillgången till marken då det finns en 
utomstående part som påstår sig ha rätt till marken. Man 
hade också workshops för att långsiktigt stärka 
kvinnornas position inom den lokala organisationen och 
gjorde en kartläggning av naturresurser inom området.

Ett exempel på framgång är att en kvinna valdes in i en 
grupp om 3 personer som representerade lokalsamhället 
i strategidiskussionerna med juristerna. Trots snåriga 
lagar och flera alternativa vägar lyckades man 
utkristallisera en strategi som går ut på att försöka få ett 
slags brukandeavtal om förvaltning av områdets höga 
biodiversitet och de angränsande naturskyddsområdena 
och på det sättet också skydda samhällets tillgång till 
marken.

FIAN SVERIGES PROJEKT
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FIAN Colombia FIAN Ecuador
Projektet som genomfördes i Ecuador under 2021 – 
och som är tvåårigt och fortsätter under 2022 med 
samma inriktning – har fokuserat på 
påverkansaktiviteter med det nyligen 
konsoliderade kvinnonätverket inom 
småbrukarorganisationerna som FIAN Ecuador 
stöttar. 

En stor framgång med projektet var att 
kvinnokonventionens kommitté, CEDAW- 
kommittén, gav rekommendationer till 
ecuadorianska staten baserat på den rapport som 
kvinnonätverket gett ut och som överlämnats till 
kommittén. Kvinnonätverket har också haft flera 
påverkansmöten med ecuadorianska 
riksdagspolitiker och regionala politiker och fått 
löften som nätverket kommer följa upp under 2022 
och framåt. 

 
FIAN Sverige har i flera år haft 
utvecklingssamarbete med FIAN Ecuador 
och sedan 2020 med FIAN Colombia. Under 
2021 utsågs två projektkoordinatorer från 
styrelsen då tidigare koordinator slutat. 
Att ha två koordinatorer ansågs stärka 
kapaciteten och och minska sårbarheten 
ifall någon avslutar sitt uppdrag. Projekten 
arvoderas och en studiecirkel startades.



Följderna av pandemin tydliggjorde vårt samhälles 
sårbarhet inför globala kriser. På en globaliserad 
marknad där mat och mark behandlas som vilken 
handelsvara som helst utgör transnationella företags 
kontroll och inflytande över våra gemensamma 
naturresurser 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 
gemensamma framtid. Med stöd av ForumCiv bedriver 
vi informations- och påverkansarbete gentemot 
allmänhet och beslutsfattare, ofta tillsammans med 
andra organisationer och nätverk eftersom vi ser att vi 
på så vis får bättre genomslag för våra frågor. För FIAN, 
liksom för andra föreningar, innebar 2021 utmaningen 
att ställa om till digital aktivism.

Under stora delar av året fortsatte seminarier och 
föredrag att hållas online men både info-bordet på 
Mänskliga Rättighets-dagarna i Göteborg och 
bokförsäljningen på Schysst jul-marknaden i Stockholm 
blev fysiska evenemang i slutet av året. 

FIAN SVERIGES PROJEKT
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Under 2021 skickade FIAN Sverige tillsammans med FIAN 
International och andra FIAN-sektioner i Europa in en 
ansökan om ett EU-projekt, vilket godkändes av EU i 
slutet av året. CRESS står för Collaborative Action and 
Learning for Local Rights-based Sustainable Food 
Systems som kan översättas till Samverkansinsatser och 
lärande för rättighetsbaserade och lokala hållbara 
livsmedelssystem. 

Projektet är tvåårigt med start våren 2022 och handlar 
om att vi som svensk FIAN-sektion ska utföra research 
inom Sverige för att identifiera existerande lokala och
regionala processer för att involvera medborgare i beslut 
kring mat- och jordbruksfrågor. Liknande medborgarråd 
som finns i andra länder. Vi kommer göra en analys och 
tillsammans med de andra FIAN-sektionerna (som gör 
research i sina länder) komma till en slutsats om vad 
som fungerar bäst och skapa en hur-gör-man-guide. I 
slutet av projektet är tanken att hålla en workshop/ett 
utbildningsevent med 25 deltagare från olika delar inom 
matsuveränitetsrörelsen och dela med oss av analysen 
och utbildningsmaterialet. 

 

ERASMUS+ CRESS

Informationsprojektet
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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.
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Under året har bokförsäljning skett på olika sätt. Den största 
försäljningen hade vi under den årliga två dagar långa julmarknaden 
Schysst jul. Den i tid längsta bokförsäljningen hade vi på ett konditori 
beläget i Bro i Upplands-Bro, nämligen mellan mars och december. Den 
mest pop-up-liknande försäljningen hade vi på styrelsens sekreterares 
arbetsplats. Vid alla dessa tillfällen har vi förutom att sälja böcker även 
informerat om FIAN samt delat ut vårt bokmärke och info-material.

Intäkterna från bokförsäljningen går till egeninsatserna för våra 
projektsamarbeten.

Bokförsäljning och infobord



Makten över maten

Politisk påverkan under året som 
gått

FIAN Sverige ingår i nätverket Makten över maten 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, 
Afrikagrupperna och Svalorna Indien-Bangladesh.

I nätverket har vi arbetat med översättningen av FN:s 
deklaration för småbrukares rättigheter. Genom möten två 
gånger i månaden under större delen av verksamhetsåret, 
har vi översatt deklarationen från engelska till svenska 
samt formgivit den illustrerade, svenska utgåvan. Den 
trycktes i 700 exemplar den 17 november 2021. 
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Bakgrunden är att vi har sett resultat av vårt arbete med att 
förändra reglerna för AP-fonderna. Vi vill att våra 
pensionspengar i AP-fonderna ska investeras med respekt för 
mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål. 
Under 2019 och 2020 uppmärksammades AP-fondernas 
investeringar i Brasilien där rätten till mat är allvarligt hotad 
när människor fördrivs med våld från sina marker för att 
lämna plats åt agroindustrin. Sveriges 
finansmarknadsminister meddelade 2019 att AP-fondernas 
investeringar i Sydamerika skulle specialgranskas i samband 
med Riksrevisionens utvärdering av AP-fondernas 
hållbarhetsarbete. FIAN bistod med underlag till granskningen 
utifrån en fallstudie av Matopiba om hur AP-fondernas 
investeringar i jordbruksmark påverkar mänskliga rättigheter 
och miljö (The Human and Environmental Cost of Land
Business. The case of MATOPIBA, Brazil).

I Riksrevisionens rapport som kom i juni 2021 gavs flera 
rekommendationer till både AP-fonderna och regeringen som 
alla syftade till att förtydliga målsättningar, uppföljning och 
redovisning av hållbarhetsarbetet inom fonderna. Att 
Riksrevisionens granskning kom till ser vi också som ett 
resultat av vårt tidigare Informationsprojekt via ForumCiv 
eftersom det är en fråga vi har arbetat med länge och 
intensivt.

Den 1 november 2021 gjordes även en anmälan av AP- 
fonderna till FN tillsammans med totalt 20 organisationer 
samt Parul Sharma, Gudrun Schyman och KG Hammar. En 
namninsamling till stöd för anmälan finns för att påverka 
partierna inför valet: www.vianmalerapfonderna.se.
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På grund av restriktioner i samband med pandemin 
tvingades våra samarbetsorganisationer att anpassa sin 
verksamhet och gå över till digitala medel eller hybridformer 
för kommunikation. De organisationer som tidigare 
organiserat teaterföreställningar och utbildningar på skolor 
har istället fått leta efter nya innovativa sätt att sprida sitt 
budskap via sociala medier. Detta har de gjort genom att 
exempelvis skicka informativa bilder och videos till 
ungdomar via WhatsApp och engagerat unga i digitala 
samtals- och diskussionsgrupper. Organisationerna har även 
utökat sina nätverk med regionala myndigheter och andra 
grupper i civilsamhället som kan bidra med resurser och 
hjälpa organisationerna att utvecklas. 
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Schyssta Pensioner 

http://www.vianmalerapfonderna.se/
http://www.vianmalerapfonderna.se/
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MR-institutet

Till följd av FIAN Sveriges tidigare påverkansarbete 
tillsammans med många andra organisationer beslutade 
regeringen under 2021 att inrätta ett institut för mänskliga 
rättigheter (vilket också har skett från och med januari 2022)! 
FIAN bidrog till civilsamhällets parallellrapport till FN:s 
kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
(CESCR) när de granskade den svenska statens efterlevande 
av FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter. Efter kommitténs granskning rekommenderade de 
år 2016 att Sverige bör upprätta en självständig MR- 
institution.

FIAN:s rapport som togs fram inom ramen för kampanjen 
Schyssta Pensioner lyfte problemen med AP-fondernas 
investeringar i bolag som kränker mänskliga rättigheter. I 
kommitténs avslutande observationer av granskningen 
anmärkte de på Sveriges bristande kontroll över svenska 
företags och pensionsfonders investeringar och att man 
därmed inte gör tillräckligt för att förhindra att det sker 
kränkningar av mänskliga rättigheter.
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Treaty Alliance Sverige

Haft 2 möten med ansvarig för hållbart företagande på UD 
samt Sveriges ambassadör för hållbart företagande, 
Cecilia Ekholm. Ett av mötena skedde efter 
förhandlingssessionen i oktober då nätverket muntligt 
redogjorde för sin analys inför UD.

Via mejl nått 200 riksdagsledamöter i EU-nämnden, 
Utrikesutskottet och Näringsutskottet och svenska 
Europaparlamentariker med information om skillnaden 
mellan the Binding Treaty och EU:s lagstiftning om 
tillbörlig aktsamhet. Det sistnämnda är ett EU-förslag som 
publicerades i februari 2022.

Skrivit debattartikel publicerad i the Business and Human 
Rights Resource Centre.

FIAN Sverige ingår i nätverket Treaty Alliance Sverige 
(tillsammans med Afrikagrupperna, Jordens Vänner och 
Latinamerikagrupperna) där aktivisten Sanna Ström har 
representerat FIAN Sverige som föreningens talesperson kring 
företagsansvar. Nätverket har under året bedrivit 
påverkansarbete för den internationella lagstiftningen inom 
företag och mänskliga rättigheter, ett juridiskt bindande 
fördrag kring företag och mänskliga rättigheter, på engelska 
’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 mellan stater inom FN:s råd för mänskliga
rättigheter. För att uppnå detta har nätverket under 2021:
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västentliga händelser under räkenskapsåret 2021

Västenliga händelser under räkenskapsåret

Organisationsuppgifter
FIAN Sverige 
Organisatationsnummer:  817603-0065
Tegelviksgatan 40, 2 tr
116 41 Stockholm
info@fian.se

www.fian.se

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

Insamling
Insamlingsmålet för 2021 var 72 000 kronor. Insamlingen består av medlemsintäkter, gåvor och försäljning. 

Totalt samlades 84 049 kronor varav medlemsavgifter och gåvor var 69 621 och försäljning var 14 428.

Insamlingsmålet överträffades med drygt 12 000 kronor.

Ekonomi
FIAN Sverige har under verksamhetsåret 2021 haft en omsättning på 1,853,520 kronor. Intäkterna har 
uppgått till 1,853,520 kronor och kostnaderna till 1,827,078 kronor. Egen insats för projekt med ForumCiv 
uppgick till 16 000kr och 13 924 kronor gick till bidrag till FIAN Internationals fond. FIAN Sveriges resultat för 
år 2021 blev 26 441 kronor.

Flerårsöversikt



resultaträkning



 
 

Balansräkning



 
 

Noter

Redovisnings och värderingsprinciper

Allmänt
Årsbokslutet har upprättats enligt ÅRL och BFNAR 2016:10 med hänsyn tagen till vad som gäller för mindre 
företag och ideella föreningar. Villkorande bidrag intäktsredovisas endast när det med hög sannolikhet kan 
bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. 

Rörelseintäkter
Insamlade medel som gåvor från huvudsakliga privatpersoner redovisas enligt kontaktprincipen. Det vill 
säga att medlen redovisas under det år de inflyter och medlemsintäkter redovisas under kontantprincipen. 

Statliga bidrag
Samtliga statliga bidrag redovisas på ett sätt att intäkten ställs mot den kostnad stöder avser att täcka. 

Fordringar
Fordringar upptas tull det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 



 
 

Noter



 
 

Noter



 
 

signaturer

Signaturer sker digitalt via BankID

Årsredovisningen signeras av sittande styrelse samt av revisor.



Årsredovisning 2021

FIAN Sverige

Tegelviksgatan 40 2tr

116 41 Stockholm

070 634 93 47

info@fian.se

Org.nr: 817603-0065

 

Swish: 123-006 93 10

PG: 433 11 47-1


