Bilaga – FBA:s svar på uppdraget att bidra till Sveriges genomförande av Agenda 2030
Mål och delmål

Stor
inverkan
nationellt
(ja/nej)

16. Främja fredliga
och inkluderande
samhällen för hållbar
utveckling,
tillhandahålla tillgång
till rättvisa för alla
samt bygga upp
effektiva och
inkluderande
institutioner med
ansvarsutkrävande på
alla nivåer

Nej

Verksamhet inom
myndigheten som
avses samt om den
bedöms vara tillräcklig
(ja/nej)
FBA har ett i huvudsak
internationellt uppdrag,
men stödjer (genom
ekonomiska bidrag) i
begränsad utsträckning
aktörer i civilsamhället
som bedriver projekt i
Sverige relaterat till
fred, säkerhet och
utveckling (se även den
internationella
kolumnen till höger).
Efterfrågan på FBA:s
stöd till civilsamhället är
hög och det finns
utvecklingspotential i
denna verksamhet om
ekonomiska resurser
tillförs.
FBA har även noterat en
tydligt ökad efterfrågan
på FBA:s expertis,
främst inom dialog och
medling, från nationella
aktörer. Myndigheten
saknar i dagsläget

Stor inverkan
internationellt
(ja/nej)

Verksamhet inom myndigheten som avses
samt om den bedöms vara tillräcklig
(ja/nej)

Ja

FBA:s instruktion slår fast att myndigheten
”har i uppgift att stödja internationell
fredsfrämjande verksamhet […] samt bidra
till internationell fred och säkerhet”.
Därmed är FBA:s bidrag till Mål 16
instruktionsbundet och de facto
myndighetens huvuduppgift.
FBA sekunderar civil personal till
internationella freds- och
krishanteringsinsatser och bidrar med
experter som stärker upp nationella
institutioner i konflikt- och
postkonfliktländer. Genom att
kompetensförsörja strategiska tjänster
inom t.ex. EU, FN och OSSE bidrar FBA till
att effektivisera internationella freds- och
krishanteringsinsatser. Experter som
stärker upp nationella institutioner i
konflikt- och postkonfliktländer bidrar till
de mottagande ländernas
kapacitetsutveckling.
FBA utbildar och övar individer och
institutioner inom fred-, säkerhet-, och
utvecklingskontexten. Utbildning och
övning är en kostnadseffektiv metod som
höjer individers och institutioners kapacitet

Kommentarer
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resurser och mandat att
möta denna
efterfrågan.

att effektivt arbeta med frågor relaterade
till fred och säkerhet.
FBA bedriver och stödjer forskning och
utveckling av policy och metoder och
bidrar därför till kapacitetsutveckling hos
individer och institutioner som arbetar
med fred, säkerhet och utveckling.
FBA bidrar med ekonomiskt stöd till
civilsamhället för att stärka dessa aktörers
förmåga att arbeta med fred, säkerhet och
utveckling.
FBA tillhandahåller ovanstående ”verktyg”
inom följande expertområden av relevans
för fred, säkerhet och utveckling:
-

Observation, konfliktförebyggande
och konfliktlösning

-

Säkerhetssektorreform

-

Avväpning, demobilisering och
återanpassning av fd. soldater

-

Kvinnor, fred och säkerhet (FN:s
säkerhetsrådsresolution 1325)

-

Rättstatsuppbyggnad, mänskliga
rättigheter och stöd till val
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-

Multifunktionell ledning och
samverkan,

-

Ledarskap och politisk rådgivning

-

Säkerhet i fält

Behovet av satsningar på fred, säkerhet
och utveckling är mycket stort och
förväntas inte minska under överskådlig
tid. Konflikter blir allt dödligare och ökar i
komplexitet.
FBA är en egen implementerande aktör
och arbetar genom katalytiska och
kostnadseffektiva insatser inriktade på
individer, institutioner och internationella
fredsinsatser. Myndigheten utgör
därigenom ett komplement till traditionellt
utvecklingssamarbete.
FBA arbetar i en handfull länder, men kan
skala upp verksamheten och både höja
ambitionen i pågående insatser och
genomföra verksamhet i ytterligare länder
och regioner, som t.ex. Turkiet, Syrien,
Ukraina och Palestina.
FBA:s budget motsvarar strax under en
halv procent av den svenska
biståndsramen. En i reella tal liten ökning
av myndighetens anslag innebär en stor
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16.1. Avsevärt minska
alla former av våld och
dödligt våld överallt

Ja

procentuell ökning och väsentligt utökade
möjligheter att skala upp verksamheten.
Arbete för att främja fredliga och
inkluderande samhällen syftar ytterst till
minskad våldsanvändning. Även om FBA,
till skillnad från t.ex. Försvarsmakten och
Polisen, har få verktyg och expertområden
som får direkt påverkan på
våldsanvändningen i ett land så bidrar
myndighetens samlade verksamhet
indirekt till att minska våld (Se den
övergripande beskrivningen av FBA:s
verksamhet ovan).
Myndighetens verksamhet kan även ha en
mer direkt påverkan på våldsanvändningen
genom området observation,
konfliktförebyggande och konfliktlösning.
Civila observatörer kan genom sin närvaro
främja stabilitet och ha en
konfliktdämpande effekt i det område där
de rör sig. Vidare kan dialoginsatser och
medling bidra till eldupphör och ett slut på
de inblandade parternas våldsanvändning.
Dessutom arbetar FBA med
demobilisering, avväpning och
återintegrering av f.d. kombattanter
(DDR). Detta arbete syftar till att minska
förekomsten av vapen i konflikt- och
postkonfliktsamhällen samt återintegrera
forna kombattanter i samhället. Därigenom
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16.3. Främja
rättssäkerheten på
nationell och
internationell nivå
samt säkerställa lika
tillgång till rättvisa för
alla

Ja

bidrar DDR-processer till en minskad risk
att samhällen återfaller i konflikt.
En stark rättsstat är en förutsättning för
politisk stabilitet, utveckling och därigenom
hållbar fred. FBA:s arbete med
rättsstatsuppbyggnad (RoL) är en
kostnadseffektiv verksamhet som, genom
strategiskt riktade insatser, stärker
rättsstaten i konflikt- och
postkonfliktländer. Myndigheten
sekunderar RoL-experter, bedriver
utbildning, utvecklar doktriner och policy
samt forskar inom området.
FBA bedriver även verksamhet i form av
utbildningar, metodutveckling och
sekunderingar inom området
säkerhetssektorreform (SSR). En
reformerad och demokratiskt kontrollerad
säkerhetssektor är en garant för ett
rättssäkert samhälle som är
motståndskraftigt mot konflikter.

16.6. Bygga upp
effektiva och
transparenta
institutioner med

Ja

Genom att FBA:s arbete med SSR och RoL
genomsyras av ett genusperspektiv bidrar
myndigheten till att män, kvinnor, pojkar
och flickor har samma tillgång till ett
rättvist samhälle.
FBA:s stöd till rättsstatsuppbyggnad och
till säkerhetssektorreform bidrar till att
bygga upp transparenta samhällen som
ofta är raserade till följd av väpnade
konflikter (se även 16.3).
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ansvarsutkrävande på
alla nivåer

16.7. Säkerställa ett
lyhört, inkluderande,
deltagandebaserat
och representativt
beslutfattande på alla
nivåer

16.a. Stärka berörda
nationella
institutioner, bland
annat genom
internationellt
samarbete, i syfte att
bygga upp kapacitet
på alla nivåer, i

Ja

Ja

Även myndighetens arbete inom området
kvinnor, fred och säkerhet
(säkerhetsrådsresolution 1325) är relevant
utifrån ett effektivitets- och
transparensperspektiv (se även 16.7 samt
5).
Genom FBA:s ansvar för Sveriges
personalbidrag till internationell
valobservation bidrar myndigheten till fria
och rättvisa val vilket är en förutsättning
för att säkerställa ett lyhört, inkluderande,
deltagarbaserat och representativt
beslutsfattande.
FBA:s arbete med området kvinnor, fredoch säkerhet (säkerhetsrådsresolution
1325) bidrar bl.a. till att kvinnor och män
erbjuds samma möjlighet att vara delaktiga
i frågor som rör fred och säkerhet,
inkluderat politiska processer såsom
fredsförhandlingar och internationella
fredsinsatser. Kapacitetshöjande insatser
inom detta område bidrar även till ett
ledarskap som agerar lyhört och
inkluderande utifrån ett genusperspektiv.
FBA arbetar med att stärka nationella
institutioner i konflikt- och
postkonfliktländer, bland annat inom
ramen för området ledarskap och politisk
rådgivning, där myndigheten genom t.ex.
utbildningar och andra kapacitetshöjande
insatser stödjer institutioner i konflikt- och
postkonfliktländer.
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synnerhet i
utvecklingsländerna,
för att förebygga våld
och bekämpa
terrorism och
brottslighet.

Dessutom arbetar FBA för att stärka
nationella institutioner som arbetar med
avväpning, demobilisering och
återanpassning av f.d. kombattanter
(DDR). Detta sker bl.a. genom
sekunderingar, utbildningar, rådgivning och
annat metodstöd.
Vidare bidrar FBA:s arbete inom området
kvinnor, fred och säkerhet
(säkerhetsrådsresolution 1325) med att
stärka institutioners och organisationers
förmåga att arbeta med ett
genusperspektiv till ökad förmåga att
förstå och därmed förebygga könsbaserat
våld.

5. Uppnå jämställdhet
och alla kvinnors och
flickors egenmakt

Ja

FBA har ett instruktionsbundet uppdrag att
genomföra FN:s säkerhetsrådsresolution
1325 om kvinnor, fred, och säkerhet och
har uppdraget att bidra till genomförandet
av Sveriges nationella handlingsplan för
genomförandet av denna och efterföljande
resolutioner. Dessutom åligger det FBA att
implementera en plan för
jämställdhetsintegrering för att bidra till
Sveriges jämställdhetspolitiska mål (det s.k.
JiM-uppdraget). Vidare har FBA
regleringsbrevsuppdrag inom området på
årsbasis.
Utifrån dessa styrdokument arbetar FBA
mot Mål 5 genom att integrera ett

Forskning visar att främst
män är, och har varit,
delaktiga i fredsprocesser
– samtidigt som
fredsprocesser där
kvinnor varit delaktiga är
mer lyckosamma än
andra. Därmed innebär
fler kvinnor i
fredsprocesser vinster ur
både ett freds- och
jämställdhetsperspektiv.
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genusperspektiv i myndighetens samlade
verksamhet, men även genom det
operativa expertområdet kvinnor, fred och
säkerhet (säkerhetsrådsresolution 1325).
Detta innebär en möjlighet att arbeta
genomgripande med genusfrågor, i
kombination med riktade insatser på
djupet.
FBA:s verksamhet bidrar bl.a. till att stärka
kvinnors inflytande och att aktivt lyfta fram
kvinnor som meningsfulla aktörer i
fredsprocesser och freds- och
statsbyggande, samt att stärka
genusperspektiv och expertis i arbetet för
fred och säkerhet.
FBA sänder ut genusrådgivare och
genusexperter till internationella
fredsfrämjande insatser runt om i världen.
FBA erbjuder kurser och utbildningar inom
området kvinnor, fred och säkerhet.
FBA bedriver och stödjer forskning och
policyutveckling inom området kvinnor,
fred och säkerhet.
FBA stödjer aktörer inom det civila
samhället som bedriver internationell
verksamhet relaterad till FN:s
säkerhetsrådsresolution 1325.
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5.1. Avskaffa alla
former av
diskriminering av alla
kvinnor och flickor
överallt

5.5. Tillförsäkra
kvinnor fullt och
faktiskt deltagande
och lika möjligheter till

Ja

Ja

Behovet av insatser som kan bidra till detta
mål är mycket stort, något som regeringen
såväl som FN och andra internationella
organisationer slagit fast. FBA:s
verksamhet är inte tillräcklig för att
tillgodose det behov som finns. Givet FBA:s
expertis och regeringens politiska
prioriteringar, bl.a. manifesterat genom
den feministiska utrikespolitiken, finns
möjlighet att bidra ytterligare inom
området och genomföra mer ambitiös
verksamhet, förutsatt ytterligare
resursallokering.
Genom att främja jämställdhetsintegrering,
kvinnors lika deltagande och en ökad
förmåga att förebygga könsbaserat våld
syftar FBA:s arbete inom området kvinnor,
fred och säkerhet
(säkerhetsrådsresolution 1325) även till
att avskaffa diskriminering av kvinnor och
flickor.
FBA arbetar vidare med
rättsstatsuppbyggnad och
säkerhetssektorreform i konflikt- och
postkonfliktländer. En stark rättsstat och
en säkerhetssektor under demokratisk
kontroll är en förutsättning för ett samhälle
fritt från diskriminering.
FBA arbetar för att tillförsäkra kvinnors
deltagande och lika möjligheter till
ledarskap genom bl.a. särskilda insatser
inom konfliktförebyggande och
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ledarskap på alla
beslutsnivåer i det
politiska, ekonomiska
och offentliga livet

konfliktlösning. Inom detta område har
myndigheten bl.a. uppdraget att utveckla
ett medlingsnätverk för kvinnor.
Inom området ledarskap och politisk
rådgivning tillhandahåller FBA utbildningar
för blivande och befintliga insatschefer
inom EU:s krishantering. En jämn
könsfördelning bland deltagarna ger
verktyg och förhållningssätt för ett
jämställt ledarskap. FBA arbetar dessutom
genom påverkansarbete för att kvinnor ska
tillsättas på höga tjänster inom de
krishanterings- och fredsinsatser som leds
av EU, FN och OSSE.

5.c Anta och stärka
välgrundad politik och
genomförbar
lagstiftning för att
främja jämställdhet
och öka alla kvinnors
och flickors egenmakt
på alla nivåer

Ja

FBA:s arbete med rättstatsuppbyggnad,
t.ex. inom området offentlig förvaltning,
bidrar till att stärka rättsstatsprinciper och
därigenom enskilda medborgares
möjligheter till deltagande,
ansvarsutkrävande och insyn i politiken och
lagstiftningen. Detta arbete genomförs
alltid utifrån ett medvetet
genusperspektiv.

