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Delar av FBA som tar emot praktikanter under höstterminen 2019
Enheten för insatser, val och sekunderingar
Programmet för insatsförberedande utbildning, val och säkerhet i fält, Stockholm
Programmet för insatsförberedande utbildning, val och säkerhet i fält förbereder civil personal som ska sändas
ut för att arbeta i internationella valobservationsinsatser eller internationella fredsfrämjande insatser.
Programmet består av tre arbetsgrupper. Teamet som arbetar med insatsförberedande utbildningar utbildar och
förbereder personal som ska sändas ut för att arbeta i fredsinsatser som leds av främst EU, FN och OSSE.
Teamet som arbetar med val utbildar och förbereder personal som ska sändas ut för att arbeta som
valobservatörer i internationella valobservationsinsatser genomförda av EU respektive ODIHR/OSSE, och de
följer valobservatörerna genom uppdraget, från nominering, till att utgöra ett stöd under uppdraget, och till
återrapportering vid hemkomsten. Teamet som arbetar med säkerhet i fält utbildar och förbereder personal som
ska sändas ut för att arbeta i medel- och högriskområden i att hantera tänkbara risker och hot. Inom programmet
finns medarbetare med kompetens inom bland annat statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap och
internationella relationer.
Programmet för internationella insatser och sekundering, Stockholm
Programmet för internationella insatser och sekundering rekryterar civil personal som ska arbeta i
internationella fredsfrämjande insatser och stödjer personal som är utsänd i olika insatser. Programmet
samverkar med andra aktörer på området och samordnar alla svenska myndigheters verksamhet för att sända
ut civil personal till internationella fredsinsatser. Inom programmet arbetar handläggare med kompetens inom
bland annat personalvetenskap, beteendevetenskap, statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap och
internationella relationer.

Enheten för fredsinsatser, ledarskap och jämställdhet
Programmet för kvinnor, jämställdhet och unga, Sandö
Programmet för kvinnor, jämställdhet och unga har två kunskapsområden; 1) kvinnor, fred och säkerhet och
2) unga, fred och säkerhet. Praktikanten för ht-2019 kommer att arbeta inom kunskapsområdet kvinnor, fred
och säkerhet som verkar för att främja jämställdhet i arbetet för internationell fred och säkerhet. Inom detta
verksamhetsområde stödjer programmet övriga delar av FBA samt olika internationella samarbetsaktörer så
som fredsinsatser, regeringsorgan och myndigheter med utbildning, rådgivning och policystöd, med fokus på
jämställdhetsintegrering. Inom programmet finns medarbetare med kompetens inom bland annat freds- och
konfliktvetenskap, internationella relationer, fredsbyggande, genusvetenskap och sociologi. Under ht-2019
kommer programmets praktikant att fokusera en stor del av sin tid på FBA:s uppdrag i Colombia, och
genomförande av aktiviteter på plats i Colombia kommer att vara en del av praktiken. Goda kunskaper i
spanska är därför meriterande.
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 49 partnerorganisationer från 22 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 fält, arrangerade och finansierade av
Challenges Forums samtliga medlemsorganisationer. Sekretariatet för Challenges Forum söker en praktikant
för en termin som har internationella relationer eller freds- och konfliktvetenskap som huvudämne i sina
studier.
Programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser, Stockholm
Programmet för ledarskap och samverkan i fredsinsatser arbetar med att stötta ledare och ledningsgrupper att
utveckla ett effektivt och inkluderande ledarskap. Stöd ges till FBA:s partners, såsom FN, EU och AU, både
på högkvarter och i fältinsatser. Det kan handla om att bidra med vissa pass till etablerade
utbildningsprogram, eller att anpassa utvecklingsprocesser till stöd för en specifik ledningsgrupp.
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Programmet arbetar också med kompetensutveckling av personal inom internationella fredsinsatser,
framförallt med fokus på effektivare samverkan mellan olika delar av en insats. Nyckelfunktioner kan vara
rådgivare av olika slag, fokalpunkter och koordineringsansvariga eller ansvariga för vissa tematiska områden
såsom skydd av civila. Just skydd av civila är ett område som programmet särskilt arbetar med. Under hösten
kommer det att arrangeras en workshop där forskare och praktiker kan mötas och prata om erfarenheter av
detta område som ofta är centralt i FNs större fredsinsatser. Programmet arrangerar också övningar för
internationell personal och har utvecklat metodhandböcker bland annat för politiska rådgivare, The Political
Adviser’s Handbook.

Enheten för konfliktprevention, fredsbyggnad och samhällsstyrning
Programmet för säkerhetssektorreform, Stockholm
Säkerhetssektorreform (SSR) handlar om att skapa ett samhälle där säkerhetssektorn, med bland annat polis,
militär och rättsväsende, respekterar mänskliga rättigheter och står under demokratisk kontroll. Det är en
viktig komponent i internationellt utvecklingssamarbete och statsbyggande. FBA bidrar till policy- och
metodutveckling på området, arrangerar utbildningar samt sänder ut personal med expertis inom SSR till
internationella fredsinsatser. FBA:s program för säkerhetssektorreform arbetar även med FBA:s uppdrag
inom Sveriges strategier för utvecklingssamarbete med Colombia, Liberia, Somalia, Myanmar och Mali.
Inom programmet finns kompetens inom bland annat statsvetenskap, krishantering, fredsbyggande och
säkerhetspolitik. Här är det meriterande om du som praktikant har erfarenheter från eller kunskaper om
Colombia, Liberia, Mali eller Somalia, och goda kunskaper i spanska eller franska.
Programmet för avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter, Stockholm
Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) innebär avväpning, demobilisering och
återanpassning av före detta kombattanter, och kan ses som den process genom vilken en person övergår från
att vara soldat till att vara civil. Övergångsperioden från krig till fred är en skör process där DDR kan bidra
med säkerhet och stabilitet så att ett långsiktigt fredsbyggande möjliggörs. En DDR-insats kan innehålla flera
moment, bland annat kontroll av vapen, upplösande av militära förband och grupper och skapande av
ekonomiska, sociala och politiska förutsättningar för att tidigare kombattanter ska kunna återanpassas till en
civil tillvaro. Inom FBA:s DDR-program återfinns bland annat kompetens inom freds- och
konfliktvetenskap, politisk ekonomi, teologi och mänskliga rättigheter. Det är meriterande om du som
praktikant har kunskap om, eller erfarenhet från, Colombia, Myanmar eller DR Kongo, eller har kunskaper i
spanska eller franska.
Programmet för rättsstatsuppbyggnad, Stockholm
Rättsstatsuppbyggnad, eller Rule of Law, är centralt i uppbyggnad av stater efter kris och konflikt och i
internationella insatser för fred, säkerhet och utveckling. Det innebär bland annat att värna om statliga
institutioners självständighet, transparenta beslutsprocesser och alla människors likhet inför lagen. FBA
arbetar bland annat med forskning, policy- och metodutveckling inom området, bedriver utbildning och
kapacitetsuppbyggnad samt bidrar med spetskompetens inom ramen för Sveriges utvecklingsstrategier. I
programmet finns kompetens inom bland annat juridik, internationella relationer, konfliktfrågor och
mänskliga rättigheter. Det är meriterande om du som praktikant har kunskap om, eller erfarenhet från
utbildningsstöd och kapacitetsutveckling samt är flerspråkig.
Programmet för forskning om fred, säkerhet och utveckling, Stockholm
FBA främjar och bedriver forskning som bidrar till ett effektivt genomförande av internationella
fredsinsatser. Vi bedriver forskning både i egen regi och tillsammans med andra aktörer inom ramen för
relevanta forskningsprojekt. FBA stödjer också forskning som bedrivs på institutioner världen över genom
FBA:s internationella forskararbetsgrupper. Medlemmarna är internationellt erkända forskare från ledande
forskningsmiljöer som bedriver forskning om fredsbevarande insatser, konfliktförebyggande,
rättsstatsuppbyggnad, säkerhetssektorreform, avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta
kombattanter, val och demokratisering i konflikt- och post-konfliktländer samt FN:s säkerhetsrådsresolution
1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Arbetet med forskarbetsgrupperna ger FBA en ingång till den senaste
forskningen och vi organiserar årliga forskningsworkshops på olika teman där medlemmarna presenterar
pågående forskningsprojekt. FBA anordnar också forskning-policy dialoger som syftar till att stärka

3 (3)
samspelet och kunskapsutbytet mellan forskare, beslutsfattare och praktiker. Under hösten 2019 kommer
programmet anordna forskningsworkshops och tillhörande forskning-policy dialoger i New York samt
Nairobi. Utöver dessa anordnas även under hösten ett antal forum som för samman forskare och praktiker
inom temat Hållbar Fred. Inom teamet finns kompetens i freds- och konfliktforskning, statsvetenskap,
internationella relationer, metod- och forskningsstöd samt de tematiska områden som nämns ovan.
Programmet för dialog och fredsmedling, Stockholm
FBA fokuserar främst på dialog och fredsmedling, men arbetet inbegriper även konfliktanalys, stöd till
försoningsprocesser, konflikttransformation, lokal konflikthantering och fredsbyggande insatser. Det
inkluderande perspektivet står i fokus, vilket innebär att särskild vikt läggs vid deltagande och inflytande av
samhällsgrupper som ofta ställs utanför dialog-, medlings-, freds- och försoningsprocesser; exempelvis
kvinnor och unga. Primära verksamhetsområden är utbildning, forskning, policy- och metodutveckling,
teknisk rådgivning samt bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet. FBA håller bland annat
kurser för FN:s personal och utför även allt oftare riktade och skräddarsydda kurser gentemot nyckelaktörer i
specifika konfliktländer, samt kortare utbildningar för svenska intressenter. Ett annat ansvarsområde är
utvecklingen av det svenska medlingsnätverket för kvinnor, ett initiativ för att stödja kvinnors deltagande i
fredsprocesser. Teknisk rådgivning innefattar exempelvis expertstöd i kritiska skeenden i en fredsprocess och
facilitering av dialog mellan aktörer i en viss konfliktkontext, där programmet spelar en central roll i att leda
processen framåt.

