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Delar av FBA som tar emot praktikanter under vårterminen 2022
Enheten för Fredsinsatser
Internationella sekretariatet för Challenges Forum (Stockholm)
FBA är värd för det internationella sekretariatet för International Forum for the Challenges of Peace
Operations (Challenges Forum), ett samarbete mellan 50 partnerorganisationer från 24 länder. Challenges
Forum arbetar med att förbättra analys, planering, genomförande och utvärdering av i huvudsak FN:s
fredsinsatser. Det är ett nätverk av departement, myndigheter, universitet och institut där diplomater,
militärer, poliser, akademiker och civila tjänstemän deltar. Den globala verksamheten omfattar ett årligt
forum, löpande seminarier, arbetsgrupper, studier, rapporter och besök i andra länder, arrangerade och
finansierade av Challenges Forums samtliga medlemsorganisationer.
Fredsarkivet (Stockholm)
Fredsarkivet samlar dokument om svenskt deltagande i internationella fredsinsatser genom tiderna, i ett
lättåtkomligt digitalt arkiv. Fredsarkivet hette tidigare Folke Bernadottesamlingarna och är en del av FBA.
Fredsarkivet skapades för att underlätta forskning, studier och utbildning. Det nås utan kostnad via datorer
vid anslutna bibliotek, lärosäten, departement och myndigheter. Arkivet finansieras av FBA,
Utrikesdepartementet, Statens Kulturråd och Riksbankens jubileumsfond. Genom åren har även
Västernorrlands läns regionala tillväxtprogram och Försvarsmakten bidragit till projektet.

Enheten för Statsbyggande
Programmet för rättstatsuppbyggnad och valobservation (Stockholm)
Programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation ansvarar för utveckling och genomförande av
insatser som syftar till stärkta demokratiska institutioner och processer som har rättsstatens principer och
mänskliga rättigheter som grund. Programmet ansvarar för insatser som bidrar till en offentlig förvaltning
och samhällsservice som respekterar rättsstatens principer och som är effektiv och fri från maktmissbruk.
Utveckling och professionalisering av policyrådgivare och tjänstepersoner är en viktig del av programmets
verksamhet. Programmet ansvarar vidare för att rekrytera, utbilda, sända ut och stödja personal som
myndigheten sekunderar till internationella valobservationsinsatser. Programmet bidrar till att stärka
rättsstaten i konflikt- och postkonfliktländer samt att främja transparenta valprocesser vilket i förlängningen
ska kunna leda till ett ökat förtroende för förvaltningen och val som genomförs utan valfusk med minskad
risk för sociala spänningar, inklusive valvåld, som följd.
Programmet för jämställdhet (Sandö)
Programmet för jämställdhet ansvarar för utveckling och genomförande av insatser som syftar till att stärka
institutioners och fredsinsatsers förmåga att främja jämställdhet. Verksamhetens tyngdpunkt är att
institutionalisera jämställdhetsintegrering. Fokus ligger på såväl chefer som strategiska stödfunktioner såsom
fokalpunkter och rådgivare. Stöd ges även till FBA:s eget jämställdhetsarbete samt till arbete med nationella
handlingsplaner för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet.
Programmet bidrar till att stärka förmågan hos institutioner och fredsinsatser att bedriva verksamhet med ett
jämställdhetsperspektiv, vilket i förlängningen ska kunna leda till ökad jämställdhet och ett värnande av
kvinnors rättigheter och aktörskap inom fred och säkerhet. Praktikant under vt-2022 kommer att arbeta med
bland annat FBA:s stöd till genomförandet av Colombias fredsavtal, kunskap i spanska är därför meriterande.
Programmet för säkerhetssektorreform (Stockholm)
Programmet för säkerhetssektorreform ansvarar för utveckling och genomförande av insatser som syftar till
effektiva, transparenta, ansvarsutkrävande och ekonomiskt hållbara reformer av säkerhetssektorer i konfliktoch postkonfliktländer. Programmet bidrar till att utveckla god samhällsstyrning inom säkerhetssektorn med
särskilt fokus på demokratisk översyn och kontroll, vilket i förlängningen ska kunna leda till att
säkerhetsaktörer stärker sin förmåga att hantera samhälleliga konflikter innan de eskalerar och att
befolkningen får ökat förtroende för dessa aktörer.

2 (2)

Enheten för verksamhetsstöd
Programmet för säkerhet (Stockholm)
Programmet för säkerhet ansvarar för, och ska ge förutsättningar för FBA, att följa aktuell
säkerhetslagstiftning, vilket omfattar såväl personalsäkerhet som informationssäkerhet och fysiskt skydd. Ett
särskilt fokus för programmets arbete ligger på de speciella utmaningar som rör verksamhet i konflikt- och
postkonfliktländer där den personliga säkerheten utgör en viktig del. Som en del i detta genomför
programmet säkerhetsutbildningar som erbjuds såväl intern som sekunderad personal samt externa aktörer
inom FBA:s verksamhetsfält. Praktik på programmet för säkerhet kommer innebära att aktivt delta i
planering och genomförande av FBA:s fältsäkerhetskurser och säkerhetskurser som bedrivs såväl på Sandö,
Stockholm och digitalt. Utbildning av personal är en viktig del av säkerhetsprogrammets systematiska
arbetsmiljöarbete och en del i personalsäkerheten.

