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FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i 
verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. 

FIANs formål uttrykkes på følgende måte i FIAN Internationals strategi: 
FIANs formål er å synliggjøre brudd på retten til mat der de måtte forekomme. Vi 
kjemper imot urettferdige og undertrykkende handlinger som hindrer mennesker fra å 
brødfø seg selv. Kampen mot kjønnsdiskriminering og andre former for ekskludering 
er en integrert del av vårt arbeid. Vi ønsker å sikre menneskers tilgang på de 
ressursene de trenger for å brødfø seg selv, nå og i framtiden.  

FIAN Norge er en del av Menneskerettighetshuset Oslo. Vi er i tillegg aktivt med i Forum for 
Utvikling og Miljø, NGO-forum for menneskerettigheter, Rorg, Fokus, Det norske 
dalitsolidaritetsnettverket og Norges sosiale forum.  
FIAN Norges viktigste donor er Norad. Vi har to samarbeidsavtaler med Norad: 

• 2014 – 2016: India og Nepal-prosjekt (kr. 1.900.000 i 2015) 
• 2015: Forlenget rammeavtale for informasjon (kr. 600 000 for 2015) 

 

Mål for 2015 er: 
1. Styrke FIAN Norges medlemsbase og økonomi. 
2. Styrke FIAN India som organisasjon og støtte enkeltsaker der retten til mat er brutt i 

India og Nepal. 
3. å være fortsatt være den viktigste forkjemperen for retten til mat i norsk offentlig 

debatt 
 
Mål 1: Styrke FIAN Norges medlemsbase og økonomi 
Sekretariatet og styret vil legge til rette for at FIAN Norges medlemmer aktivt kan bidra inn i 
arbeidet med å fremme retten til mat. I 2014 hadde FIAN Norge 191 betalende medlemmer. 
Dette var en økning med 22 personer fra året før.  

Fra FIAN Norges strategi 2013 - 2017: 
FIAN Norge skal i strategiperioden jobbe mer systematisk og målrettet for å skaffe 
flere medlemmer og faste givere. (…) FIAN Norge vil se etter muligheter for å inngå 
samarbeid med private aktører og næringslivet for å skaffe inntekter til 
organisasjonen og samtidig bidra positivt til bevisstgjøring blant disse aktørene om 
retten til mat.  

Delmål: 
• Øke medlemstallet til 300 
• Øke inntektene våre fra medlemsavgift, gaver og fund raising til kr 230.000  

Tiltak: 
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• Utarbeide en strategi og plan for å øke inntektene i 2015. Dette bygger på evaluering 
av strategien fra 2014. Strategien for 2015 ble vedtatt av styret på styremøtet i februar. 

• Fortsette å engasjere eksisterende og nye medlemmer til å ta aktiv del i vårt arbeid, 
spesielt vårt informasjonsarbeid og medlemsverving. 

 
Mål 2: Styrke FIAN India som organisasjon og støtte enkeltsaker der retten til mat er 
brutt i India og Nepal  
Fra FIAN Norges strategi 2013 - 2017: 

En viktig del av FIAN Norges arbeid er samarbeid med FIAN-seksjoner i sør,  
for å bidra til å skape sterke, lokalt forankrede organisasjoner som jobber  
med konkrete saker hvor retten til mat brytes(…). Internasjonalt prosjektarbeid 
foregår i samarbeid med IS.   

 
I 2014 inngikk FIAN Norge en 3-årlig samarbeidsavtale med FIAN India, FIAN Nepal og 
vårt internasjonale sekretariat i Tyskland (IS). Prosjektet støttes av Norad med kr. 2 
millioner/år, pluss kr. 200 000 fra FIAN Norges egne innsamlede midler. 1 av de 5 indiske 
avdelingene trakk seg ut av prosjektet i 2014, og budsjettet for 2015 og 2016 blir derfor 
redusert til 1.9 millioner/år. Prosjektets utviklingsmål er: 

Å bidra til realiseringen av retten til mat i India og Nepal ved å løse enkeltsaker der 
retten til mat brytes. 

 
Prosjektmål: 

• At indiske og nepalske myndigheter i større grad respekterer, beskytter og innfrir 
retten til mat for sine innbyggere.  

• Økt bevissthet om retten til mat som verktøy for å bekjempe sult i lokalsamfunn der 
FIAN jobber, samt i omliggende områder.  

• Sterkere allianser av frivillige organisasjoner som holder indiske og nepalske 
myndigheter menneskerettslig ansvarlige.  

• Styrking av FIAN India som organisasjon 
 

 
 
Tiltak: 

• Prosjektet med FIAN India, FIAN Nepal og FIAN Int. har et omfattende 
resultatrammeverk for hva som ønskes oppnådd i løpet av prosjektperioden. I 2015 vil 
vi følge opp prosjektet ved å motta rapporter fra FIAN India og FIAN Nepal og ha 
regelmessig dialog med våre partnere om prosjektets fremgang. 

• I 2015 vil vi ha en intern gjennomgang av prosjektet for å belyse progresjon og 
utfordringer i forhold til målsetningene. En av de indiske avdelingene, FIAN Tamil 
Nadu, trakk seg ut av prosjektet i 2014. Det vil bli viktig å gjennomgå denne prosessen 
i samarbeid med styret i FIAN India. 

• Det vil i løpet av året holdes 1 prosjekplanleggingstmøte i India eller Nepal. 
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• Fact Finding Mission (FFM) gjennomføres på en sak etter at tilfredsstillende 
dokumentasjon er samlet over lengere tid. FFM skal sette søkelys saken og bidra til å 
påvirke politiske myndigheter. Det planlegges en FFM på Lakshmanpur damsaken på 
grensen India-Nepal i 2015 

• Research Visits (RV) gjennomføres for å samle tilstrekkelig informasjon og 
dokumentasjon om en sak. Deltagelse på RV bidrar til tettere oppfølging av saken, 
samt oppfølging av avdelingen som jobber med saken til daglig. I 2015 er det planlagt 
2 RV på 2 ulike saker i India.  

• FIAN Norge skal avtale møter med Den norske ambassaden i Delhi og eventuelt 
Katmandu i forbindelse med prosjektmøter.  
 

Mål 3: FIAN Norge skal være den viktigste forkjemperen for retten til mat i norsk 
offentlig debatt  
Fra FIAN Norges informasjonsstrategi 2010-2014 (forlenget ut 2015): 

Hovedmål 1: For å øke kunnskapen og fremme engasjement og handling for retten til 
mat vil FIAN Norge produsere og formidle informasjon om; a) årsaker og 
sammenhenger om sult og underernæring, b) retten til mat og økonomiske, sosiale og 
kulturelle rettigheter generelt, og c) spesifikke kampanjesaker som synliggjør 
rettighetsbrudd i praksis.  
Hovedmål 2: FIAN Norge vil overvåke og påvirke norske myndigheters rolle og 
posisjon i utviklingspolitiske beslutningsprosesser som har innvirkning på 
oppfyllelsen av retten til mat nasjonalt og internasjonalt, og holde et blikk på norske 
næringsinteresser. 

 
 

 
Tiltak 1: Deltagelse i samfunnsdebatten 

FIAN Norge er i stor grad synlige på relevante seminarer, konferanser og festivaler hvor vi 
når målgruppen vår med viktig informasjon. I 2015 ønsker vi å opprettholde synligheten vår 
på disse arrangementene, og samtidig øke innslag i media med innlegg, kronikker etc., for å 
øke oppmerksomheten rundt brudd på retten til mat og politiske prosesser som påvirker retten 
til mat. 

1. Publisere artikler, innlegg og kronikker.  

2. Hjemmesiden (www.fian.no) og sosiale medier: twitter og facebook.  
3. Magasinet Sulten på rettferdighet og elektronisk nyhetsbrev, Mat og rett.  

4. Globaliseringskonferansen arrangeres hver annet år og vil ikke finne sted i 2015. 
Verdens matdag ønsker vi, som i 2013 og 2014, å feire med MatBeat i samarbeid med 
Utviklingsfondet og Spire. Vi vil som tidligere år markere 17. april med en kronikk 
eller tilsvarende i media. Vi ønsker å arrangere debatter om retten til mat flere steder i 
landet, og vil derfor holde 3 seminarer utenfor Oslo ila 2015. 
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5. Implementere strategi for å øke deltagelsen av aktivister og frivillige i 
informasjonsarbeidet. 

FIAN Norge vil utarbeide en mediestrategi med sikte på å bedre rutiner for mediearbeid, samt 
øke deltagelsen i debatten og nå ut til en bredere målgruppe. 

    
Tiltak 2: Kampanjer  

FIAN Norges kampanjer har to målsetninger:  
1. Bidra til økt oppmerksomhet om hvordan retten til mat brytes på grasrot-nivå og 

hvordan lokalsamfunn kjemper for sine rettigheter.   
2. Legge til rette for at enkeltindivider i Norge aktivt kan støtte folk som krever sine 

rettigheter, ved å legge press på relevante myndigheter. 
Kampanjearbeidet vårt synliggjør hvordan retten til mat brytes og hvordan 
menneskerettighetene kan brukes som verktøy i kampen for et verdig liv.  
I 2015 skal vi spesielt følge opp: 

Retten til mat og damutbygging   
Grenseområdet mellom India og Nepal langs Rapti-elven er tradisjonelt et fruktbart område. 
Nedstrøms i India er det bygget damanlegg. I regntiden forårsaker disse flom i både Nepal og 
India, som igjen ødelegger matjorden og tvinger folk til å flytte.  

Denne enkeltsaken belyser sammenhengen mellom damutbygging og retten til mat. En rekke 
norske aktører er engasjert i slike utbygginger i Asia og andre steder. Saken har derfor en 
overføringsverdi i den norske debatten til tross for at det ikke er norske aktører direkte 
involvert i saken. I 2015 vil representanter for FIAN Norge reise til områder i Nepal som er 
rammet av damutbyggingen.  I 2015 planlegges en internasjonal fact finding mission på denne 
saken. 

Videre er saken et konkret eksempel på hvordan indiske myndigheter må ta ansvar for at 
damutbyggingen fører til rettighetsbrudd utenfor egne landegrenser. Dette viser viktigheten av 
debatten om statens menneskerettslige forpliktelser i utlandet. FIAN India leverte i 2014 en 
parallell rapport til CEDAW-komiteen som belyste rettighetsbrudd i forbindelse med 
damutbyggingen. Rapporten førte til konkrete anbefalinger til indiske myndigheter fra 
komitéen.  

Tiltak 3: Foredrag / undervisning     
1. Forberede, utarbeide og holde foredrag for forskjellige grupper som ønsker informasjon om 
sult, matsikkerhet og retten til mat, etter eget initiativ, eller ved invitasjon fra andre 
organisasjoner.   

FIAN Norge ønsker å være tilgjengelige for å bidra med undervisning og foredrag til skoler 
eller andre miljøer som ønsker informasjon om retten til mat.  

I tråd med FIAN Norges strategi for 2014-2017 ønsker vi å bygge en større kjernegruppe av 
frivillig aktivister som bidrar betydelig til informasjonsarbeidet vårt. Skolering og oppfølging 
av aktivister blir derfor en viktig del av undervisningstiltaket i 2015.  
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Tiltak 4: Lobby og påvirkningsarbeid 

Innen følgende temaer ønsker vi å skape debatt, samt påvirke norsk politikk i 2015: 
1. Forpliktelser på tvers av landegrenser. FIAN Norge vil fortsette å være en tydelig 

stemme i debatten om statens menneskerettslige forpliktelser utenfor egne 
landegrenser. Vi kommer også til å følge tett opp prosessen til FNs arbeidsgruppe for 
næringsliv og menneskerettigheter.  

2. Post 2015-agendaen. Debatten om de nye internasjonale utviklings- og 
bærekraftsmålene har vært sentral i 2014 og vil bli enda viktigere i 2015. FIAN Norge 
har deltatt i debatten og understreket viktigheten av at målene blir rettighetsbaserte og 
at prosessene i Verdens matsikkerhetskomité må stå sentralt i utarbeidelsen av en 
målsetning om null sult/fattigdoms-reduksjon.  

ICN-2 (International Conference on Nutrition) fant sted i november 2014. FIAN 
Norge var aktiv frem mot konferansen, og vil jobbe for at slutterklæringen, med 
FIANs anbefalinger, kommer med i Post 2015-agendaen. 

3. ØSK-TP. Norske myndigheter har hittil uttrykt at de ikke ønsker å signere og ratifisere 
den nye tilleggsprotokollen til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter (ØSK-TP). FIAN Norge har samarbeidet spesielt med Amnesty Int Norge i 
flere år med å påvirke norske myndigheter til å ratifiserer ØSK-TP. FIAN Norge vil 
fortsette å følge denne prosessen. 

4. Verdens matsikkerhetskomité (CFS). Denne prosessen vil vi følge, men i mindre skala 
enn tidligere, primært gjennom ForUMs matsikkerhetsgruppe. 


