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Det konfliktmönstret ställer krav på världssamfundet och denya nya
aktörer söker bistå de drabbade samhällena. Aktörema måstesom var
väl insatta deni regionala problematiken och de särskilda
förutsättningar gäller för modern internationell konflikthantering.som
De måste också ha kunskaper andra aktörers mandat, kapacitet ochom
begränsningar. förstDet vi har kunskap varandra vi kanär när om som

full effekt våra insatserav gemensamma

Utredaren har haftten verkställande funktion. den funktionen haräven I
utredningen, inom för utredningsuppdraget, lämnat förslag tillramen
regeringen initierat, anordnat och koordinerat utbildningsprojekt.samt

Arbetet har bedrivits under benämningen: Samordnaren utbildningav
för internationella insatser.

Utredningen får härmed överlämna betänkandet SOU 1999:29
Internationell konflikthantering förbereda tillsammans.sigatt-
Uppdraget med detta slutfört.är

Stockholm den 30 1999mars

ElvemarStig

/Jonny Nilsson
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Sammanfattning

har genomgåttkonflikterhanterainternationella SamfundetsDet sätt att
Omställningarnadecenniet.under detomvälvande förändringar senaste
konfliktmönstrende förändraderesultatdel sketthar till ettstor avsom

konflikterväpnadeframför allti världen. Det är ärnytt att numerasom
huvudsakligeninte längreKrigallt oftare utspelas inom ärstater.

frontlinjer. Deteller andra tydligakraftmätningar längs gränser nya
och har tenderatfolkgruppermellan olikaallt oftarevåldet förekommer

internationellafrånfjärranefter ärelösautveckla sigatt normer,nya,
blivit deoftalagar. Resultatet harklassiskaoch krigetskonventioner att

gradofta så högförsvagats, istrukturernagrundläggande statliga att
för desaknar förmågadrabbade länderderegeringarna i att ta ansvar

slutEfter det kalla krigetsfunktionerna.samhälleligagrundläggande
internahanteraländersblivit vanligarehar det också sätt attatt

fråninterventionellerför kritiskt granskning,konflikter t.o.m.utsätts
samfundets sida.internationelladet

och de aktörervärldssamfundetdärmed påfallerökatEtt somansvar
tillräckligtintesamhällena. Detdrabbadesöker bistå de är att

freds-utplaceraellerbehoven,de humanitärakortfristigt attmöta
internationellalängsförband eller observatörerbevarande militära

själva, medpåavvaktanstilleståndslinjer ieller att parternagränser
konflikterna.skall lösaeller hjälp,utan

lindra Detenbartlängre frågaalltså inte symptomen.Det attär om
tillorsakernaundanröjaockså försökamåsteinternationella samfundet

kundekonflikterväpnadeönskvärtnaturligtviskonflikten. Det omvore
åtgärder. Storaförebyggandeeffektivaförhindras an-genom

fall då före-verktyg. destånd sådana Ifå tillförsträngningar görs att
verkningslösa blirelleranvändas varitkunnatåtgärder intebyggande

radinnebärkomplicerad. Dettaemellertidsituationen attännu enmer
Stridernaintegrerade former:ochsamtidigt, ividtagasåtgärder bör
fördrivnaförstärkas såsäkerhetenochfås upphöra attmåste att

behoven skallhem; de humanitäraåtervända till sinakanmänniskor
konflikten börtillgrundläggande orsakernatillfredsställas; de
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analyseras och hjälp förhandla kortfristiga ochparterna attges om
lösningar; den ekonomiska aktiviteten skall möjlighetpermanenta ges

åter komma igång bistånd eller samhälls-investeringar;att genom
institutioner såsom polisväsendet och andra delar det legala systemetav
måste återuppbyggas eller skapas; det civila samhället förstärkas.måste
Allt detta skall dessutom ske i anda respekt för människor ochen av
kulturer i de drabbade samtidigtområdena, all verksamhet måstesom

starkt stöd för de mänskliga rättigheterna och utförasettgenomsyras av
med demokratiska principer ledstjärna.som

Det finns antal aktörer deltar deni internationellaett stort som
konflikthanteringen. Förutom olika delarFN-systemets och andra
internationella organisationer Röda Kors-rörelsen, har regionalasom
mellanstatliga organisationer OSSE, NATO, EU/VEU, OAU,som

m.fl.SADC fått alltmer framträdande roller dettai sammanhang. Därtill
kommer den explosionsartade tillväxten enskilda frivillig-av
organisationer internationella, regionala eller nationellt förankrade- -

deltar arbetet,i ofta med statliga nationella biståndspengarsom som
viktig ñnansieringskälla. många aktörernaDe givetvis betydandeär en
tillgång förorsakar samtidigt samordnings- och samverkans-storamen
problem.

verktyg förNya konflikthantering har framtagits och arbetet med att
formulera fortsätter oförtrutet, inte minst vad gäller denreceptnya
förebyggande verksamheten. återstår emellertidDet övervinnaatt
betydande hinder detinnan internationella samfundet kan prestera
integrerade insatser generellt kan både effektiva ochsom anses vara
tillräckligt flexibla. De åren har variationer isenaste sett stora
uppfattningen insatsemas utfonning och huvudmannaskap. Tilltronom
till förmåga leda multiftmktionellaFN:s insatser minskadeatt stora
efter problemen i Bosnien och Somalia, liknande insatser baratrots att
några dessförinnanår hade särskilt lämpade för SedanFN.ansetts vara
dess har såväl NATO OSSE kraftigt utökat påsinasom engagemang
det konflikthanterande/fredsfrämjande området, ingen demen av
regionala har axlaorganisationerna kunnat FN:s mantel genomföraatt
insatser innehåller komponenter och förbandcivila militärasom
samtidigt. Dayton-avtalet, reglerar den fredliga samexistensensom
mellan de forna kontrahentema i emellertidBosnien, exempel påär ett
ad hoc-arrangemang förutsätter omfattande aktiviteter frånsom
omvärldens sida.

Svårighetema har delvis sitt i svårknäckta follqättsliga nötter,ursprung
såsom motsättningarna mellan principen icke-inblandling andraiom
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mänskligapåochsidan,angelägenheter, åländers inre synenena
legala ochden andra. Deokränkbara, åkategoriskträttigheter som

regionalainternationella ochi desvaghetemaorganisatoriska organen
multi-ochintegreradeståndfå tillsvåraredet dessutom attgör

angelägenalltmerdetSamtidigt framstårfunktionella insatser. som en
dennaförorganisatoriska formerlämpliga typhittauppgift avatt

uppdrag.

iinforSverigeiutbildningDen -ägt engagemangenrumsom
bådekvalitet,godochvarit,verksamhet harkonflikthanterande är, av

ochstabsofficerareförband ochför militärautbildninggäller denvad
Försvarsmaktensvidpolisinsatserför civila äger rumsom

förutbildningoch denSWEDINT,KommandoInternationella
kategorierandrapersonal och vissa ägeroch humanitärbistånds- som

enskilda organisationer.ochRäddningsverketSida, ettinom parrum
förpersonalÄven förberederhar kurserfolkhögskolorantalett som

områdenför arbete ispecifiktdock intebiståndsverksamhet, som
kringforskningochutbildningUniversitetensvåld.drabbats väpnatav

ochtillämpningpraktiskalltmerfåttkonfliktfrågor harfreds- och en
utbildnings-andraochuniversitetenmellanetableratskontakt har

kringutbildningFörsvarshögskolan. Densåsominstitutioner,
organisationerdrivshumanitärochrättigheter rättmänskliga avsom

m.fl.institutetRaoul WallenbergRöda Korset,institutioneroch som
fokus.alltmer ihar kommit

harutbildningengränsöverskridandeochtvärsektorellagäller denVad
harorganisationmyndighet ellerlångt. IngenlikanåttSverige inte

områdendeallapersonal frånförberedaelleruppdraget attresurserna
konflikt-internationellamodernadenaktuella ioch aktörer ärsom

angelägetdet snarastmening attutredningensEnligt ärhanteringen.
sådanförförutsättningarnainstitutionellademöjligt skapa en

harLiknande institutionerSverige.ikompetensutvecklingtvärsektorell
det kännsochvärldendelarandradel håll iuppstå påbörjat aven

till dettasig synsättstadiumtidigtpåSverigeangeläget ettatt anpassar
skapabetydelse ettockså attDetoch storärmönster. av

enskildaochmyndigheterbådeaktörer,svenskadärkompetensforum
regionalaochinternationellamedföraskanorganisationer, samman

ledandespelaraktörerdeviktigtdetminst attaktörer. Inte är ensom
dvsinternationella insatserna,flerdimensionellaorganiseradederoll i

NATO,OSSE,regionaladelarolikaFN-systemets samt somorgan
Eftersomutbildningsverksamheten.in im.fl. kan drasEU/VEU, OAU

för sinutbildningsbehovväxande,ochharsjälvadessa stort,ettorgan
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personal finns goda möjligheter till internationellt samarbeteett gott om
förutsättningar i övrigt är gynnsamma.

Det går inte blunda för det faktum det på området finns aktöreratt att
inte vid samarbeta innan de deär i internationellaatt mötssom vana

konfliktområdena. Det därför viktigt skapa plattfonnär där allaatt en
inblandade kan känna sig hemma och känneringenparter sigatt
tvingad delta kompetensutvecklingi inomatt sattsramar som upp av
någon möjligen konkurrerande, institution. Det har varit minannan,
målsättning föreslå skapandet åtminstoneatt allaettav organ som
svenska deltagande myndigheter och organisationer känner ett

för. Verksamheten bör upplevas tillgånggemensamt inteansvar som en
hot den organisationen.ett motsom egna

Det samtidigt min starka uppfattningär harvi medatt göraatt en ny
disciplin under snabb utveckling.är Det viktigt erbjudaär attsom en
kreativ och nyskapande miljö där idéer och tankar från alla de olika
sektorerna kan samordnas och utvecklas. Detta bästgörs attgenom
skapa institution har till uppgift hantera just denpermanent atten som
gränsöverskridande och kunskapsbasen. Ett institutgemensamma av
detta slag bör kunna spela rollen smältdegel där idéer ochav en
erfarenheterkan blandas och utvecklas och återföras ochsom ny
förbättrad kompetens till institutets avnämare.

Institutet bör dessutom utfonnas på sådant det kan biståett sätt att
berörda departement i regeringskansliet med gränsöverskridande
kompetens vid planeringen inför flerdimensionella insatser.

Behoven och verksamheten går således vad vanliga nätverk kanutöver
åstadkomma. Nätverk viktiga och skall ochär understödjasuppmuntras

inte tillräckliga för dagensär och morgondagens behov påmötaattmen
området.

föreslårJag därför upprättandet svenskt kompetenscenter formiettav
för internationell verksamhetinstitut kris- och konfliktområden,ett iav

med uppgift genomföra utbildning stimulera utvecklings-att samt
arbete, samordning och samarbete detta område.inom Institutet
föreslås få "Folke Bernadotte-institutet för internationellnamnet:
konflikthantering och fredsuppdrag".
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uppgifter:få följ andebör b1.a.Institutet
inforutbildningsektornsden statligadelarlämpligaKoordinera av0

konfliktområden.kris- ochuppdrag iinternationella
ochutbildningförinsatsertillstimuleraochInitiera gemensamma0

regionalainternationella ochsamverkan medkapacitetsutveckling i
ochinomenskilda organisationerintresseradeorganisationer samt

landets gränser.utom
inomkonferenserochseminarierGenomföra kurser,0

ansvarsområdet.
ochmetoderutprövningochutvecklingtillStimulera nyaav0

internationellakapacitetsutveckling förochutbildningformodeller
konfliktområden.ochkris-uppdrag i

ochSverigeberörda aktörer imedsamarbeteochsamordningI0
uppgiftermedresursbankutlandet bygga personer,omupp en

tillanknytningmedutbildningsverksamhetocherfarenheter
rollsamordnandespelasammanhangoch dettaansvarsområdet i en

konfliktområden.tjänstgöring iförpersonalrekryteringenvid av
utbildnings-myndigheter,berördamellansamarbetetUtveckla0

berörfrågororganisationer ienskildaochinstitutioner som
åstadkommasyfteuppdrag iinternationellainfor attutbildning

tillgängligautnyttjandemaximalt resurser.av
ochflerdimensionellautvärderingenochuppföljningenDelta i av0

till dettaanslutningileamed""lessonsintegrerade insatser samt
forskning.bedriva viss

internationellavid planeringenmed kompetensregeringenStödja av0
lcris- ochinternationellochmultifunktionella insatser annan

konflikthantering.
utbildningutformningenvidmyndighetersvenskaandraStödja av0

verksamhet.internationellinför
utlandetochSverigeioch seminarierkurserinformationSprida om0

kurserinternationelladeltagande isvensktsamordnavid behovoch
ansvarsområde.institutetsseminarier inomoch

påbör organiseraspersonalstyrka ettochstyrelsefonnerInstitutets
deförtillgånguppfattasinstitutetsådant sätt att gemensamsom en

storlektotalaInstitutetsorganisationerna.ochmyndigheternaberörda
ambitionsnivådenberoendegivetvisblirverksamhetoch somav

bedömningenlämplig. Jag attfinnakan görstatsmakterna en
mellanpåårlig budgetochfemton-talpåpersonalstyrka ett enpersoner

effekt.betydandeskullemiljoner kronoroch 2515 ge en

anslagdirektafinansierashuvudsakligenbörVerksamheten genom
tillidag stårmedelför deinomstatsbudgetenöver somramen



12 Sammanfattning SOU 1999:29

förfogande för kris- och konflikthantering utgiftsornrådenainom fem,
och Utrikestörvalmingsju och internationell samverkan, total-sex

försvar och internationellt bistånd.

Det finns rad och frågeställningar börämnen i dentasen som upp
och integrerade utbildningen. Inom utredningen hargemensamma

identifierats några områden lämpar sig särskilt väl för institutetssom
verksamhet, givetvis i samarbete med de institutioner står försom
specialkompetensen. Listan långt ifrån fullständig och måsteär
dessutom då och då i ljuset gjorda erfarenheter.överses av

Kunskap aktörerna i den internationella konflikt0 om
hanteringen

känna tillAtt vilka de viktigaste återkommande aktörerna derasär -
organisation, mandat och arbetssätt blir allt förviktigare att-
deltagare i konflikthanteringen skall kunna på korrekt sättettagera
och välgrundade beslut.ta

Legala aspekter interventioner i internationella0 av
kontlikthärdar
Allt djupare insikter krävs dei internationella gårrättssystem som
under beteclcningama follcrätt, humanitär och mänskligarätt
rättigheter. Kännedom mänskliga rättigheter och den humanitäraom

praktiskt oumbärligrätten kunskap for allär personal itagetnumera
konfliktområden. Barns situation och rättigheter konfliktområdeni

exempel på områden börär uppmärksammas. Underett ämnes-som
området faller också kunskap olika legitimera isätt att närvaroom
konfliktområden, säkerhetsrådets och de regionala organisationernas
follcrättsliga kompetens de avtal i kanövrigt reglerasamt som

for interventioner.ramarna

Konfliktlösning0
Praktiskt alla inblandade aktörer hamnar i situationer där dettaget
krävs kunskap konfliktlösning och fredsskapande. Det har blivitom
självklart kunskaper från den akademiska freds- ochatt
konfliktforslmingen, liksom praktiska erfarenheter från freds-
skapande arbete, bör infogas utbildningen.i De principiella
frågeställningarna kring uppförandekoder och etiska problem bör

föremål för behandling. psykosocialaDe aspekternavara av
konflikthantering viktigt område. Förhandlings-är ochett annat
medlingstelcnik blir allt värdefullare kunskaper.
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sänderorganisationochmyndighet utvarjetidigare börLiksom som
internationelladendeltar ieller påfält,personal i sättannat

lämpligfårpersonalenförhuvudansvaretbärakonflikthanteringen, att
påsåledes inte ersättaFörslaget går attgrundutbildning. ut

utbildnings-nuvarandeorganisationernasochmyndigheternas
Institutetnivå.högreetablerasökerplattformar gemensamenmen

ochmyndighetsrespektiveoch stöd åtrådkunnaförväntas ge
grund-utformningenvidutbildningsansvarigaorganisations av

förutbildningordnamöjlighetockså haskallInstitutet attutbildning.
seminarierordnaområdet. Attoerfarna påellersmåaktörer ärsom

viktigproblemområde börellerregionkring viss annanenvaraen
uppgift.

vissfinns inomredanspecialkompetensdenangelägetDet är att som
aktörer. Jagför andratillkommakan äveninstitutioner nytta

Sida-SANDÖ:s ochkunskaperbl.a.därförrekommenderar att
utnyttjaslculturkännedomochspråkutbildningrörandeerfarenheter

RäddningsverketFörsvarsmakten,såsommyndigheterandraäven av
tidigare.utsträckningi högreRikspolisstyrelsen änoch

regionalainternationella ochdemedkontakterhaAtt storanära
förförutsättningområdet kommerpåaktörerna att vara en

mellanstatligadegäller bådeverksamhet. Dettaframgångsrik
ochför de sammansattahuvudansvarethar storaorganisationer som

konflikthanteringenroller ispelar viktigaeller påinsatserna sättannat
området.påutbildningsinstitutionerskaranväxandeoch den av

militäradetpåutbildningensamordningennordiskaDen av
detsaknasframgångsrik. Dessvärrehar varitområdetfredsfrämjande

ellerinför civilaförberedelserdiskuteraförkanalerupparbetade att
iregeringen,därförföreslårJagkonfliktinsatser. attmultifunktionella

sådanaetablerasökerregeringar,nordiskaberördamed övrigasamråd
kanaler.
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EnglishinBrief Summary

trainingappointedSwedish GovernmenttheTwo aagoyears
thewithinquiryconductinternational missionsforCoordinator to an

trainingmilitaryandintegrated civilian systemof developingaim an
initiativejointThe inquiryconflictinternationalfor management. was a

TheDefence.ofMinistryand theAffairsfor Foreignthe Ministryby
forof trainingcivilandmilitaryinvolved bothtask aspects

of referenceThemissions.and/or termshumanitarian supportpeace
broadbothbeproposed tothat thespecified toalso system openwas

Fundscommunity.and the NGOparticipationinternational were
field ofthewithinpilot projectsdifferentforusedallocated beto
inquiryofcommissionthetheseDuringintegrated training. two years

andof trainingnumbersupportedconductedhas programmesaor
field.thewithinseminars

of inquiry.commissionof thefinalthecontainsThis document report

changes indramatichasmillenniumof thedecadeThe last present seen
havechangesTheseconflictapproachinternational management.the to

of theconflict. Mostof violentof theresultoccurred patternsnewas a
conductedtodayattentioninternational notthat attract arewars

Insteadfront-lines.otherbordersalongbetween seestates, weoror
religiousethnicdifferentbetweenoccurringStruggleviolent groups,or

thatconsiderationhumanitarianoflackandintensitywithoften an
results instrifeinternaltheworld.of the Inshocks the arest casessome
others, thegovernmental Inofbreakdowntotal structures.lessormore

closelyconflicthandle theleadership triesnationalthe toway
andin Kosovohaveworld. Asof thethescrutinised by rest seenwe
endorderininterventionsregionalinternational to putelsewhere, anor

world politics.options inbecomehavecivilbloodyandbrutalto wars
usedbewhichtoolspreventiveforsearchthetime,theAt cansame

continues.breaksconflictarmedbefore the out

level ofraised thehasinternational communitythethatHowever, now
thehaveourselvesaskconflictambition in mustmanagement, wewe
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match this ambition. obviously longerCompetence tonecessary no
sufficient the direct humanitarian needs resulting from theto meet
conflict, deploy peacekeeping along cease-fire lines into troopsor
anticipation of possible future political diplomatic solution. Wea or

of still do these things, but also do lotmust, mustcourse, we a more.

The tasks facing the world difficultcommunity and complex. Manyare
different things be done, and they be done simultaneously,must must
by large number of The armed struggle be stopped andactors. musta a
level of security guaranteed for the suffering population. Humanitarian
needs be The of conflictthe should be analysed and themust met. roots
parties be help findinggiven in short-term solutions. Thepermanentor

of the affectedeconomies beregions given boosts throughmust
investments. Physical infrastructure and societys institutions need beto
restored and rehabilitated. All this be done in framework ofmust a

for the peoples and cultures of the regions, and with forrespect respect
human rights and democracy guiding principles.as

The number of involved in international conflictactors management
sometimes be staggering: missions, intersupportcan peace

governmental organisations of different the ICRC andtypes,many
other members of the Red family,Cross and different kinds ofmany
non—governmental organisations. Bosnia good example. Nobodya

know exactly how international there into actorsseems many are
Bosnia. figure of 600 quoted.A sometimes The international Council
of Voluntary Agencies ICVA publishes ofdirectory humanitariana
and development agencies operating in Bosnia and Herzegovina. The

list1998 contained about 400 agencies.

The large ofnumber different itselfin positive indicator ofactors a
the willingness of the international community assist conflict-to
stricken societies, but their sheer diversitynumber and also realcreate
problems of coordination and cooperation. have been madeAttempts to

these problems disasterin dialogue,Inter-agencyovercome areas.
consolidated appeals, frameworksstrategic these all tools forare-
dealing with the multifaceted of coordination. muchHowever,aspects
remain be done before talk about multidimensionalgenuineto we can a
approach assisting hitcountries by violent conflict. then,Evento we

be realistic enough realise that will be ablemust to not to createwe
integrated where all the co-exist.structures actors can
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and medium-termshort-therehowever,of training,the fieldIn are
internationalof theabilitythehelp improvebe takenthat tosteps can

conflicts.deal withcommunity to

personnel forof militaryof training supportSwedishThe system peace
otherwith thedeveloped in cooperationbeenhasmissionsobserveror

SwedishtheheldtrainingThe various atcountries.Nordic courses
establishment enjoySWEDINTCommandInternational a

allstudents fromandreputationinternationalconsiderable attract over
police.for civilianof thebe saidThethe world. coursescansame

highfrombenefitalsoand observerscivilian monitorsMany can
servicefor trainingimprovedAnquality training. system rescue

developed.beingpersonnel

therehigh quality,ofeachinWhile the training sector areprogrammes
multi-andof cross-boundaryfieldin thefor improvementroom

and trainingeducationalthatimperativetraining.disciplinary
conflictinternationalinall thecreated whereplatforms be actors

officers,policeandmilitarywhether they bemeet,management can
personneldiplomatshumanitarian agencies,ofrepresentatives or

trendclearThereactivities.peacemakingpreventiveinvolved in a
world. Theof thetheapproach training insuch resttowards toan

B.of the Lestercreationthrough theearlyhadCanadians startan
Scotia. Inin NovaPeacekeeping CentreInternationalCanadianPearson

similaralongtrainingdevelopalsotherethe attempts toUN system are
of them.beingin TurinCollege ProjectStaffthelines, UN one

ofthe settingrecommendsthereforeCoordinatorThe anup
TheSweden.inConflict ManagementforInternational Centre

proposed name

ConflictInternationalforInstituteBernadotteThe Folke
Missionsand PeaceManagement

forplatformwould bethe Institutetasks of createtoThe main a
conflictinternationalof managementthoseinadvanced training aspects

approach.multidisciplinaryandintegratedbenefit fromwouldthat an
differentthebetweendialogue sectorswouldThe Institute encourage

models for trainingandmethodsofdevelopmentstimulate theand new
thoserolecoordinatingwould playbuilding.and capacity amonga

field variousthe inpersonnel intosendthatagenciesSwedish peace
internationalbasedinterventionsotherandoperationssupport on

organisationsvoluntarybewould alsoInstitutesolidarity. The toopen
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and other NGOs Swedenin and abroad. Close betweencooperation the
Institute and international and regional agencies, and with the major
international and regional training foreseen.centres

There number of subjects that particularly well suited forare a are
high-level integrated training and seminars. suggestedprogrammes
that the Institute special emphasis selected few of them.put aon

Who the in international conflict managementactors0 are
of increasing importance that the different learnactorsmany

about each other and from each other order developin strategiesto
for coordination and the field.cooperation in

Legal of interventions in complex emergenciesaspects0
of conflictThe have created demand for qualitypatternsnew a

the fields oftraining in international law, humanitarian law and
human rights. of human rightsAspects and humanitarian law have
become featuresimportant of practically mission conflictinevery

The different legitimising models behind interventionsareas.
another important worth studyingissue in integrated settings.
International and bilateral regulating missionsagreements peace
also fall under this heading.

Conflict prevention and transformation0
Almost all find themselves in situations that require firmactors a

of suitable instruments for conflict transformation andgrasp
peacemaking. Findings from both the academic research into peace
and conflict resolution and practical from fieldexperience the must
be shared with all interested parties. Questions of doctrine, codes of
conduct, and other ethical should beissues discussed. The
significance of psychosocial of conflictaspects management
growing. Negotiation and mediation techniques becomehave
indispensable tools in violence-prone areas.

Close with the international andmajor regional in thecontacts actors
field will be important the agenda. Thisitems Institutes applieson
equally cooperation with the major operational organisations andto to

with of educationcooperation institutions and training.

There long tradition of coordinated training for militarya peace
themissions Nordic countries: Denmark, Finland,support among

Sweden.Norway, and recommended that similar bearrangements
made field ofin the civilian, multidimensional, conflict management.or
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Inledningl

chefenbemyndigade regeringendecember 1996den 19beslutGenom
uppgiftmedsärskild utredaretillkallaför Försvarsdepartementet att en

utbildningmilitärcivil ochvissför samordningformerföreslåatt av
Enligthumanitära insatser.fredsfrämjande ochinternationellainför

utrednings-förutredaren inom1996:109 fickdir.direktiven ramen
anordnaocksåmyndighetermed berördasamarbeteochuppdraget i

utbildningar.koordineraoch

utredare. SomsärskildförordnadesElvemarAmbassadör Stig som
ByråassistentenNilsson.överstelöjtnant Jonnyförordnadessekreterare

utredningen.tillhalvtid varit knutenhar påMarita Janson

Uppdragetl l
.

särskild utredare,egenskapså han, itolkade direktivenUtredaren att av
arbetsuppgifter:huvudsakligahade två

förslaglämnaför, ochförutsättningarnautredaochinformera sigAtt
personal,militärcivil ochsamordning utbildningenframtida itill, av

villuppdrag, detinternationellainförutländsksvensksåväl som --
utredningenresultatetutredningsuppdrag där presenterassäga ett av

betänkande.i ett
utbildningsprojekt inomkoordineraanordna ochinitiera,Att ramen

uppdragverkställandevilldetutredningsuppdraget,för säga ett
gång.utredningensunder

såvälmed FN,och samarbetekontaktförutsatteUppdraget nära
frivilligorganisationer,internationellaregionala organisationer,

länder vilkamedi Sverigefrivilligorganisationerochmyndigheter samt
gradmed högArbetet har bedrivitsmotsvarande utbildning.erbjuder en

utomlands.såväl Sverigekontakter ipersonliga somav
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Utredningens verksamhet till lika delar finansieratshar av
Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet.

Kommittédirektiven helhet bilagaisin ipresenteras

Utredningens arbetsformer1.2

grundläggande förDet utredarens ställningstagande förslagoch detär
förändrade konfliktmönstret i världen. flestaDe konflikter i världen i
dag stridigheterinte längs eller andra tydliga frontlinjer.är gränser
Motsättningama och våldet förekommer allt oftare inom mellanstater,
olika folkgrupper, fjärran från konventioner och krigets lagar.

konfliktmönstret ställerDet krav på världssamfundet och denya nya
aktörer söker bistå de drabbade samhällena. Aktörema måstesom var

konfliktensväl insatta i uppkomst förloppoch och ha förståelse för den
lokala kulturen och de särskilda förutsättningar gäller försom
konflikthanteringen. Aktörema också hamåste kunskaper andraom
aktörers mandat, kapacitet och begränsningar. förstDet vi harär när
kunskap varandra kan fullvi effekt våraom som av gemensamma
insatser.

Utredaren påbörjade arbetesitt i april Till1997. utredningen knöts en
referens- och kontaktmannagrupp med frånrepresentanter
Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet,
Försvarsmakten med Högkvarteret, SWEDINT och SWEDEC,
Försvarshögskolan, Rikspolisstyrelsen/RKP, Statens Räddningsverk,

ÖverstyrelsenSida, Socialstyrelsen, för civil beredskap, Uppsala
Universitet, Röda Svenska kyrkan/LutherhjälpenKorset, och förForum
fredstjänst. Samtidigt referensgruppen bidragit med råd ochsom
synpunkter har den fungerat diskussionsforum och platsettsom som en
för erfarenheterutbyte mellan de olika representanternasav

Underorganisationer. utredningens gång har niosammanträttgruppen
gånger.

Referens- och kontaktgruppens medlemmar redovisas bilagai

Utredaren inledde arbetet med informera behovetsigatt om av
utbildning för arbetar med internationell konflikt-personer som
hantering.
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samband medbesökte iutredningssekreterarenochUtredaren
YorkFN-högkvarteret i Newflera avdelningar inomutredningen samt

Nairobi, liksomochYork, Geneveiantal centrala FN-organ Newett
och NATO.OSSE, VEUorganisationer EU,regionala som

ioch OSSE-insatsernastudiebesök vid FN-genomfördes östraVidare
forskningsnationellainternationella ochvid antalKroatien ettsamt

förts med regerings-harDiskussionerutbildningsinstitutioner.och/eller
Afrika.och södraNorden, Staternaföreträdare i Förenta

deltagit idärtillharutredningssekreterarenochUtredaren
nationellaregionala ochvid någrautbildningsverksamhet

organisationer.

ochmed flera departementhaft samarbeteutredningenhar ettSverigeI
frivilligorganisationer.ochantal myndigheterstort

haftsamordnarenuppdraget harverkställande delendenI av
frågorkontaktpunkt icentralbli rörambitionen att somen

kompetensfrågor inomochintegrerade utbildnings-transsektorella och
haftutredningssekreteraren harUtredaren ochmandatet.förramen
ochmyndigheterberörda departement,meddagliga kontakter

projekt har initierats,radlandet. Enochinomorganisationer, utom
olikamellanstödja samarbetetsyfteioch/ellergenomförts stötts att

sektorn ochden statligaoch mellansidan,myndigheter, åstatliga ena
antal kontakter harandra.å den Ettorganisationer,enskilda stort

internationellaochsvenskamellanminstförmedlas, intekunnat
ochinstitutioner personer.

projektenomfattandedeutförligare beskrivning presenterasEn mestav
bilagai

samordning for"Nordiskskrivelsedärutöver iharUtredningen
till40/97 Försvars-området", dnr.fredsfrämjandepå detutbildning

undersökerföreslagit regeringentill UD,med kopiadepartementet, att
former förpraktiskasamråd skapaefter nordisktmöjligheterna att --

införsamordningochinformationsutbytecivil-militärtnordisk
internationella insatser.
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Terminologi och avgränsningar1.3

betänkandet använder ofta uttrycket internationell kris- ochI vi
forkonflikthantering övergripande de samlade åtgärder medtennsom

samfundet samhälle ellervilka det internationella stöder regionett en
riskerar väpnad konflikt.skadats, eller skadas, Viatt av en avsersom

förhindra,således alla de åtgärder kan dämpa eller stoppa ensom
väpnad konflikt och de åtgärder söker fylla de humanitära behovsom

följd konflikten den verksamhetuppstått samtsom som en av som
samhället konflikten orsakat.de skador påattavser reparera som

definition omfattar verksamhet kan betecknasVår inte som som rena
enda syftet militärt besegrakrigshandlingar där det är att en

behandlar därmed heller sådana krigshandlingarmotståndare. Vi inte i
självförsvar har godkännande FN-stadgan artikel 51 eller desom av

kollektiva åtgärder säkerhetsråd kan beslutamilitära FN:srent som om
för internationell fred och säkerhetupprätthålla eller återupprättaatt
artikel 42.

Definitionen omfattar inte heller biståndsinsatser under normala
betingelser. Vissa katastrofinsatser kan emellertid ha likheter medstora

konfliktområden.verksamheten i

lätt vilse i den snårskog används iDet är att termerav somannars
internationella tankemödaden svenska och debatten. Betydande har

försök etablera entydiga uttryck ämnesområdet, dockinomägnats att
så länge med begränsad framgång. och ord ellerEttännu samma

uttryck kan betyda olika saker för skilda talare. Ibland finns det
dessutom bristande överensstämmelse mellan svenska och engelska
uttryck.

begreppet fredsfrämjandeI Sverige har vi de åren gärna använtsenaste
"peace samlings-begrepp för beteckna alla desupport" ett attsom
aktiviteter olika faser konfliktcykel fieds-i i Denanväntssom en .
främjande verksamheten har kunnat bestå lång rad aktiviteterav en

building"såsom fredsbyggande insatser "peace syftar till attsom
infrastruktur efterstärka och bygga institutioner och konfliktupp en

eller förebyggande syfte innan konflikten har utbrutit elleri
fredsskapande "peace making" för begränsa eller biläggaatt en
pågående konflikt få de stridande nåatt parterna attgenom en
uppgörelse. Med fredsbevarande "peace-keeping" allmänhetiavses
de traditionella militära för observation och övervakninginsatser som

efter freds- eller eldupphörsavtal.görs ett
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eller multifimktionella insatserUttrycken flerdimensionella somavser
ochpolitiska, militära, humanitärainkluderar flera olika komponenter -

blandningar.andra inslag kan förekomma i olikacivila

förgenomförs FN-stadgansFredsframtvingande inominsatser ramen
eller hot däromtvingande militära medelfor medkapitel sju att

fred område.upprätthålla eller återställa i ett
oftaemellertid ordet fredsbevarandeinternationella debatten kandenI

fredsfrämjande, ibland med tilläggtillanvändas som en synonym
"secondfredsbevarande insatser"generationenssåsom "andra

"wider"bredare fredsbevarande"peace-keeping" ellergeneration
peace-keeping".

oftare på uttrycketdessutom alltUtomlands stöter man
missions"eller"peace operations" "peace"fredsoperationer" som en

för denför inombeteckning insatserövergripande ramen
konflikthanteringen.ochinternationella kris-
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ochkonflikt-Internationell2

krishantering gemensamen-

för mångauppgift parter

fredsfrämjandemedinternationella insatserdeltagande iSveriges
solidaritetför globalauttrycksyftenoch/eller humanitära är ett samma

andraochagerande i FNSverigestraditionellt präglatsom
utrikespolitiken ibistånds- ochsvenskafora och deninternationella

mellanskillnadgrundläggandedet inte någonden meningenI ärstort.
och brandkårs-andra länderutvecklingssamarbete medlångsiktigt

uppdrag.fredsfrämjande Iochhumanitäraformutryckningar i av
livskvalitetförbättra människorsägnadefall åtgärdernasamtliga är att

potential.drabbade samhällenseller

säkerhetspolitiska intressentraditionelladet iblandfinnsGivetvis
behovländer har vilikhet med andraagerande.bakom Sveriges I attav

kommer viDärtillomgivning.fredlig ochleva stabil, atti tryggen
dengår långtsäkerhetsbegreppanvänder utöverett somnumera

konflikter iKompliceradesäkerheten. äventraditionella militära
kannärområdeomedelbarautanför vårtligger utgörasamhällen som

därmed ocksåkanregionala säkerheten. Deglobala ochdenhot mot
säkerhets-ochaltruistisk solidaritetmellanangå Någon gränsoss.

oftapraktikenstället finns idra, igår intepolitiskt egenintresse ettatt
rimligtdockbevekelsegrunderna. Detsamband mellan de två antaär att

svenskt deltagande ibakomsäkerhetspolitiska motivendeatt
landvårtallt starkareblirinternationella insatser egetnärmare

krishärden ligger.

låtanaturligt,möjligt, ochemellertidmiljö detdet kalla krigets attI var
fältet isåväl pååtskilda,de enskilda insatserna ute somvara

styrkor ochfredsbevarandesvensk botten. FN:sförberedelsearbetet på
internationellalängsuppdragutförde huvudsakligen sinaobservatörer

femdemarkationslinjer. deIidentifieradeandra klartellergränser
fyrapågick början år 1988ifredsbevarande FN-insatser varavsom

organiserad iVerksamhetenmellankonfliktermotiverade stater. varav
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militära former och utfördes militär frånpersonal olika länder. Fastav
anställd administrativ FN-personal, och politisk rådgivareen annan
eller presstalesman och civila poliskontingentervissa utgjorde i
huvudsak de enda civila delarna verksamheten. Projekt medav
anknytning till utvecklingsbistånd eller humanitära insatser i den mån-
de förekom dei aktuella länderna hade anknytningringa till de-
fredsfrämjande operationema.

Med det kalla krigets slut och den påföljande störtfloden internaav
konflikter ändrades förutsättningarna för såväl den humanitära densom
fredsfrämjande verksamheten. begreppEtt korn skapas:nytt att
"Komplex humanitär katastrof "Complex Humanitarian Emergency".
Med uttrycket vanligtvis akut katastrof orsakadavses en av
våldsutövning med politiska förtecken mellan människor,grupper av
ibland förvärrad "rena" naturkatastrofer. Denna typav av
flerdimensionella katastrofer ställer krav på rad olika fråninsatseren
det internationella samfundet: politiska, diplomatiska, ekonomiska,
humanitära och militära. dessaAtt insatser behövs inteär en
kontroversiell fråga. individuellaMånga instrument krävs för olikasom
insatser finns redan. Däremot de olika komponentemas relativaär
storlek, samordning och ledning, samverkan och finansiering icke
sällan föremål för livlig debatt.

Under det decenniet har det utvecklats lång rad verktyg försenaste en
hantera konflikter förebyggaoch våld. Organisationen for säkerhetatt

och samarbete i OSSE har kunnatEuropa bistå rad medlemsländeren
med insatser syftat till lösa interna konflikter förhindraochatt attsom
folkgrupper tillgriper våld. Storleken på OSSE:s insatser harväpnat
undan för undan från relativtvuxit små i avgränsadegrupper
verksamheter till missioner omfattande flera hundra istora personer
Kroatien och ochBosnien tvåtusen i byggerKosovo. Insatsema i stor
utsträckning på rådgivning, övervakning monitorer, verifikation och
hjälp med etablera kommunikationskanaler förhandling ochatt
medling.

Även andra internationella och regionala organisationer, inklusive ett
antal enskilda har framgångsriktorganisationer, etablerat sig påstort

området. De insatser kan internationella och nationellagörassom av
frivilligorganisationer, i samarbete med lokala för etablerapartners, att
och stärka fredsskapande strukturer de drabbade länderna,i har fått
alltmera uppmärksamhet. Erfarenheter från den akademiska freds- och
konfliktforskningen har i allt utsträckning kunnat tillstörre tas vara.
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emellertidEffektiviteten dessa hämmasi många ansträngningar avav
för fredligt samarbete ochdet existerande globalaatt systemet

första hand förkonfliktlösning Nationema iFörenta år avsett--
helt utnyttjakonflikter mellan har därför varit svårt FNzsDet attstater.

konflikter olika medlemsstater.hantera iförsöken internai attresurser
mellan de ständigapolitisk oenighetDärtill har då och då

utnyttjandetfortsatt begränsamedlemmarna säkerhetsrådi FN:s att av
kapitelde tvingande åtgärderna i FN-stadgans sju.

förhåll ansträngningarfrån svensktInte minst gör attstoraman
kanhjälpmedel och konstrueraidentifiera befintliga nya som--

syfte. Utrikesdepartementetskonfliktförcbyggande Seanvändas i
verksamhet Ds 1997:18 medkonfliktförebyggandestudie om

kraftfullatvekanefterföljande handlingsprogram ingenDet är attom
människorlidande för mångaskulle förhindraoch tidiga insatser stort

alla avseendenmateriella Det ioch därtill ärstora resurser.spara
förebyggande åtgärderlindrigt medbilligare och för alla attparter mer

den den harkonflikt uppstår hanteraförhindra väpnad än närattatt en
emellertid undanröja innanhinder återstårhunnit utvecklas. Många att

problemfullt minst uppstårdessa redskap kan utnyttjas Inte närut. man
nationellaska hantera frågan suveränitet.statersom

kunna frånpessimism torde utgåförfalla tillUtan attnattsvartatt man
framtiden. Ochförekomma i konflikter ivåld kommer ävenväpnat att

präglas sådant våld demiljöerlika det det blir ivisst är att av somsom
Samtidigt kankrävas.internationella kommerinsatserna noteraatt man

personalensavseendevad gäller behovendet finns överlappningatt stor
verksamhet och förfärdigheter för den härutbildning och sortens

ska hantera frågorgällerförebyggande åtgärder. inte minstDet när man
internationell och humanitärrörande mänskliga rättigheter, rätt samt

förhandlingstelcnik.inkluderande Detkonfliktlösningsmetodik, är
andra inblandadeskunskap deviktigt aktör dessutom harvarjeatt om

funktioner och roller.

aktörerVerksamhetsfältets miljö och2.1

och karaktäriserasunika bakgrundkonflikt har sinVarje givetvis egen
emellertidpräglasNutidens krismiljöersärskilda omständigheter.av

till,eller åtminstone bidrarkonflikt orsakar,ofta väpnad somav en
svält,befolkningen. Sjukdomar,för den lokalasvåra lidanden
etniskrättigheterna, kriminalitet,folkmord, de mänskligabrott mot
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rensning och terrorism företeelser i olika utsträckningär ärsom
förknippade med dessa situationer.

komplicerade rad olika åtgärderDen hotsituationen kräver givetvis en
från det internationella samfundet. kan handlaDet om
politiska/diplomatiska, fredsbyggande, militära, humanitära eller andra
biståndsinsatser. humanitära åtgärderna brukar kunna inDe sättasrent
först. Olika andra internationella organisationer såsom RödaFN-organ,

och rad humanitära frivilligorganisationer har ofta arbetat iKorset, en
eller verksamhet på ellerregionen med utvecklingsarbete annan en mer

uppstod.mindre basis innan den akuta situationenpermanent

åtgärdernaDet har allmänhet varit först de humanitära visat sigi när
säkerhetssituationen hindrat ellerotillräckliga och den allmännavara

omvärlden aktivt har börjatomöjliggjort de humanitära insatserna som
söka efter metoder för lösa konflikten. radEnattnya
diplomatiska/politiska åtgärder, ibland sanktioner, har kunnatäven

säkerhetsråd fattat beslut sändainnan FN:sprövas attom en
internationell styrka till området. Erfarenheten dessvärremilitär visar

dessa handfasta åtgärder ofta har kommit for eller har varitatt sent
otillräckliga för förhindra civilbefolkningen.övergreppatt mot

kan ske medDen internationella militära insatsen antingen parternas
med hänvisning till FN-stadgans kapitelsamtycke, eller sju vara en- -

tvingande åtgärd upphäver det aktuella landets nationellasom
flera konflikter uppstått under desuveränitet. de årenI senasteav som

har de nationella auktoritet varit så försvagad interegeringamas FNatt
kunnat fall detta kunnatutverka deras samtycke, eller i de när göras- -

bifallet har varit meningslöst.att

för landskapa långsiktig samordnande mekanism hjälpaAtt att etten
katastrofeller drabbad komplex humanitärregion varit atten som av en

angelägenutvecklas till fredligt och produktivt samhälle ärett en
övergripande mandat samråd ochuppgift. FN-selcretariatet har iattett

och andra såsomsamverkan med medlemsländerna FN-organ,
konflikter,säkerhetsrådet, axla ledande roll samordnare. vissaIen som

ställning till densåsom Angola, har sekretariatet aktivt tagit
andra fall harmultifunktionella FN-missionens sammansättning. I FN-

sekretariatet roll. har funnitskunnat spela denna inte någotinte Det
funderatregelbundet och långsiktigt sammansättningenöverorgan som

de konstruktivt analyseratolika åtgärderna. har påIngen sättettav
skall förhållande tillexempelvis hur militär insats istor en vara

humanitära eller diplomatiska söker fåansträngningar när ettman
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drabbat land fötter.på Inom detFN-systemet ansträngningargörs nu
för förbättra dessa översiktliga analyser och samordna insatserna.att
En metod utarbetaprövas är attsom nu gemensamma ramar -
"Strategic förFrameworks" samordnade drabbadeinsatser i regioner-

alla berörda FN-organ och, i förekommande fall, enskilda organisa-av
tioner.

FN:s säkerhetsråd förväntas de strategiska beslut syftar tillta attsom
upprätthålla internationell fred och säkerhet. Alla insatser med militär,

sådana med samtycke, beslutas enligtäven äger parternassom rum
praxis rådet. regionala säkerhetsorganisationenDen OSSE,av som
också har stadga möjliggör beslut insats militära styrkor,en som om av
har inte kunnat något sådant beslut. Säkerhetsrådet i sinännu enas om

formnuvarande har dock knappast eller mandat för tillattresurser se
det internationella Samfundets totala stöd till land haratt rättett

ochavvägning sammansättning.

harDet praktikeni visats sig utomordentligt svårt globalpåattvara
Ävennivå synkronisera det humanitära biståndet. på detta harområde

det under de åren försökgjorts hitta mekanismer försenaste att nya
samordning. problemEtt har de enskildavarit tendenserFN-organens

försvara traditionella självständighet.sin andraFör internationellaatt
organisationer och för frivilligorganisationema dessa problemär än

utpräglade. reaktioner oftaDessa inte baserade på svartsjuktärmer
revirtänkande, sådant naturligtvis förekommer. Snarareäven om
uppstår förde de olika harorganisationerna sina mandatatt egna som
lägger legala hinder föri full integrering Verksamheten.vägen en av
Även organisation slår vakt sin självständighet kan detom en om egen
emellertid finnas genuin önskan konkret samarbete med andraen om
aktörer.

I slutet konfliktcykel kan aktörer såsom Världsbanken ochav en nya
Internationella valutafonden träda in. Världsbanken skapade 1997 en
särskild förenhet "Post-Conflict Reconstruction". har till uppgiftDen

underlätta återuppbyggnaden efter väpnade konflikter. också iDetatt är
detta läge de kommersiella företagen ofta börjar attsena som- -
intressera för konfliktområdet.sig

Mellanstatliga långt ifrån på fältet. Sedan lång tidärorgan ensamma
har nationellt, regionalt eller internationellt organiserade enskilda orga-
nisationer och folkrörelser sig i lqis- och konfliktområden.engagerat
Denna har kraftigt utökats under det decenniet.närvaro Utöversenaste
organisationer arbetar med humanitära frågor ellersom
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folkrörelserklar tendensmycketfinnsåteruppbyggnadsbistånd atten
växandespelaragendanarbete påfredsskapandemedoch engrupper

blandkanEnskilda organisationerfredsarbetet.internationellaroll i det
s.k. "Track Twomedlings-ansträngningardirekt roll ispelaannat en -

mednätverksbyggandetill ochstödarbeta medellerDiplomacy" -
konfliktområdena.lokala igrupper

internationelladekonstateradet alltsåSammanfattningsvis går attatt
heltiblandutförslanddrabbatstöd tillför ettinsatserna ett av

mandat och sinaoch har sittantal aktöreroöverskådligt egetensom var
för finansiering.ocharbetsformer arrangemangegna

bådeskaparområdeiantal aktörerEtt stort sammaopererarsom
aktörer varierarverksammaAntaletproblem.inbilladeverkliga och

hundratal.antalet räknas iOfta kankonflikt.tillfrån konfliktgivetvis
relativtexempel. Redan italandeavseendedetta ettBosnien i ettär

flyktingkommissarie,identifierade FN:skonfliktenskedetidigt somav
verksamheten,humanitäradenkoordinerasökahade uppdragetdå att

arbetade iorganisationerochutländska institutioner150över som
reda vilkamångdubblats. AttantaletDayton-avtalet harEfter utlandet.

församarbetsformerfinnaochorganisationernainblandadede olika är,
uppgift.frustrerandeoftatidskrävande ochdem, är en

särskiltdetberördes tidigaresamordning görglobalbrist påDen som
ochsamrådför lokaltkanalerfungerandeåstadkommaangeläget att

medförthardettaInsiktenfältet.aktörerna på attsamarbete mellan om
organisations-iförändringarför konkretaökat ävenharintresset

viktigtbetonas hurfrån 1997reformrapportKofifonnerna. AnnansI
krisområden. denAttstruktur iFN-ledningensenhetlighet idet medär

förstärktmandatfick sitt1998 ärvåreni BosnienHöge Representanten
insikter.liknandeuttryck förett

CIMIC-kalladehar den såNATO-FörbandenmilitäradeInom
resultatutvecklatsCooperationCivil-Militaryfunktionen ett avsom

ursprungligenmenadesMed CIMICerfarenheter.de årenssenaste en
medförbindelsernaskötauppgifthade tillstabsfunktionmilitär attsom

verkar iorganisationermyndigheter ochcivilaoch deallmänheten som
funktiondennapåverkar hurfaktorerantaloperationsornrådet. Ett

ochstyrkornade militäramellanKontaktytomautformas detalj.i
annorlunda igivetvisfunktionercivila utomgivande enser

ingårstyrkornade militäradärmultifunktionell FN-insats som en av
Bosnien. Därpågående insatserna idekomponenter iflera än agerar

staboch den HögeNATO-styrkanden militära representantens
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parallellt, och i samverkan med varandra, saknarmen gemensam
befálsstruktur. Efterhand har uttrycket fåttCIMIC vidare definitionen
och används ibland generellt för olika slags civil-militäranu mer
samarbetsprojekt.

2.2 Morgondagens insatser

Det går inte exakt förutsäga hur morgondagens internationellaatt
insatser för konflikthantering kommer utformas. fredsfrämjandeDeatt
insatsemas sammansättning och uppgifter har varierat kraftigt under de

åren. har ocksåDe varit föremål för intensiv debatt.senaste För
operationer genomfördes och organiserades fannsFN sedansom av
andra hälften 80-talet tendens låta insatserna bli alltmeraattav en

för kraven på totalt stöd till de drabbademötasammansatta att
samhällena. I dokumentet "An Agenda for Peace" betonade FN:s
generalsekreterare börjani 1992 hur viktigt det rad civilaattav var en
funktioner fick lika central roll de militära styrkoma ien som
kommande fredsbevarande insatser. insatserDe gjordeFN isom
Namibia, Angola, El Salvador, Kambodja och Mozambique var
exempel på denna multifunktionella insatser syftade tilltyp attav som
hjälpa de lokala kontrahentema genomföra framförhandlatatt ett
fredsavtal. Flera dessa insatser relativt framgångsrika.av var

Den trend allt och alltmera komplexa -insatser medFNstörremot stora
militära och civila komponenter beskrivits bröts efter FN-som ovan
missionerna i Somalia och Bosnien UNOSOM och UNPROFOR.
Båda dessa insatser bedömdes många observatörer olikai gradav vara
misslyckanden och FN goda rykte skadades allvarligt. förmågaFN:s:s

verka ansågs otillräcklig från åtgärderatt när tog stegetvara man som
hade samtycke försöktill med våld tvingaparternas att parterna att
respektera säkerhetsrådets resolutioner.

Antalet direkt FN-ledda operationer har därefter sjunkit kraftigt och
uppgår till femton stycken, flestade relativt små. Deruntnu
kvarvarande operationema de mångåriga traditionellaärstora
fredsbevarande uppdragen i Mellanöstern och på Cypern UNDOF,
UNIFIL och UNFICYP. Världssamfundets vilja använda FN-att
insatser förinstrument komma till med kompliceradeatt rättasom
konflikter således ha minskat.synes

Samtidigt bör ingen regional organisation harnotera att ännuman
lyckats åstadkomma alternativa flerdimensionella insatser. Som tidigare
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insatsbeslut någonkunnatintehar OSSE taännunämnts somom
och långvarigtomfattandemilitärinnehåller etttrotstrupp,
medlemsländersinautnyttjVEU harhellerplaneringsarbete. Inte ats av

politiskaandrakantill dettaAnledningenändamål.för detta vara
Faktumfredsfrämjande insatser.utformningenpåfaktorer än avsynen

till stånd.kommitsådan operationemellertid ingenkvarstår att

handpåkompetensutvecklat någonharheller NATO attInte egen
kunnatharflerdimensionella Däremotinsatser.genomföra anpassaman
fredsfrämjandeomfattatillverksamheten ävenden militära att

styrkorna i Bosnienoch SFOR-också i IFOR-haraktiviteter. Man
NATO.i Detinte ingårländerfrånmedsamverkakunnat trupp som

hoc-för adsker inomBosnieni ettmilitära engagemanget ramen
Dayton-avtalet.reglerasdimensionerflerai avsomarrangemang
åtagandende civilakontrolleraochgenomföraförAnsvaret att som

och i vissdenpå Högeavtalet ligger representantengjordes i
polisinsatser.internationella civilautsträckning på FN:s representant

huvudsakiuppgifter överensstämmerharstyrkanmilitäraDen som
genomförskonflikterandraverksamhet ifredsbevarandemed den som

NATO-leddadenskillnadenmed dendockFN-förband, attstoraav
åtgärderfredsframtvingandetillåtermandatharstyrkan ett omsom

ochslagkraftmilitärdessutomStyrkan harbehövas.skulledetta en
varitvadvida överstigeravskräckningsvärdedärmed ett somsom

från flerainslagetFN-insatser. Detde flesta truppernormalt i stora av
Förenta Staterna,säkerhetsrådmedlemmar i FN:spermanenta

effekt.liknandeharFrankrikeochStorbritannienRyssland, en

forUnited Nations: A Programmethe"Renewingden reformrapportI
1997lade framgeneralsekreterareReform" FN:s sommarensom

institutionellahar dennuvarande läge inteihan FNkonstaterar att
under FN-operationermilitäragenomföraförkrävskapacitet attsom

tvångsåtgärdermilitäravill utandetkapitel sjustadgans säga-
koalitionertillfälligautgår frångodkännande. Han att avparternas

dockuppdrag,dylikaskall påta sigfortsättningsvismedlemsstater även
ocksågeneralsekreterarensäkerhetsrådet. Ommandat frånmed menar
områden däroperationer iledadirektfrånavhålla sigbörFN attatt

gårfrån integodkännandesåbrutit ihop partersamhällsstrukturema att
klartframgår intemeningslöst,blir rapporten.få, elleratt av

ställen i sinandrapågeneralsekreteraren rapportunderstrykerDäremot
ledaochkoordineraförmågastärka FN:sbör attatt man

katastrofer. Hanhumanitärakomplexaiflerdimensionella insatser
sådana lägenisärskildegeneralsekreterarensföreslår representantatt
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skall kunna order till de militära och polisiära styrkechefema liksomge
till lokalaFN-systemets inklusive humanitäraFN:s och lokalaorgan,
samordnare. I understryks också hur viktigt detrapporten är att
högkvarterets of"Department Peacekeeping Operations" stärker sin
förmåga hantera civil-militär samordning.att

Även detta deti sammanhang viktigt erinra sig den växande rollär att
frivilligorganisationer och folkrörelser spelar. utvecklingDennasom

underlättas och påskyndas det internationella nätverksbyggandegenom
pågår rask takt.i Historien visar enskilda skapatsorganisationerattsom

och vuxit sig starka därför etablerade statliga, mellanstatliga elleratt
överstatliga förmåttinstitutioner inte lösa konkreta problem.

2.3 utformningInsatsernas

Det internationella Samfundets till konfliktdrabbadestöd områden
kommer framtiden få former.i många olika Trots vi inteäven att att
kan hur morgondagens kris- konflikthanteringoch kommerveta att
gestalta sig i detalj kan granska dagens många insatserattgenomman
och uppdrag skiftande karaktär få viss fingervisning.av en

Omfattande humanitär biståndsverksamhet pågår idag i flera konflikt-
områden Säkerhetsfrämjande forminsatser i internationellatrots att av
militära styrkor kunnat användas. Afghanistaninte och Sudan tvåär
exempel.

AfghanistanI samordnas det humanitära biståndet deltill FN:sstor av
humanitäre "Office forsamordnare the Coordination of Humanitarian-
Affairs GeneralförsamlingenOCHA. har dessutom skapat ett organ
för främja politisk törhandlingslösning inbördeskriget:att en av
"United Nations Special Mission Afghanistan" UNSMA. UNSMAto
samarbetar detta särskildai med det sändebud utsetts avsom
generalsekreteraren. Hittills har emellertid ansträngningama jämkaatt
de stridande till fredsavtal misslyckats. humanitäraDetparterna ett
arbetet har försvårats mellan demotsättningar internationellastoraav
aktörerna både och de enskildaFN organisationerna och iparterna- -
inbördeskriget. har särskilt gällt grundläggandeMotsättningama
ideologiska frågor såsom på mänskliga rättigheter och kvinnanssynen
ställning.

Även det inbördeskrigoperationerna i svårt sargade Sudanav ger
exempel på de svårighetermånga det humanitära biståndetav som
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konflikt sökt lösa någradennaställs inför. har iMan av
och drygtdeltagandede FN-organensamordningsproblemen attgenom

Lifelinekonsortium "Operationbildat30 enskilda organisationer ett
fysiskt våld riktatständiga hotenOLS. deSudan" Men motom

moraliska spörsmål har hämmatpolitiska ochpersonal fält och mångai
koppling tillverksamheten saknarhumanitäraoperationen. Den

politiska mekanismer förfungerandeochSäkerhetsfrämjande insatser
internationella aktörerna hardekonflikter. mångalösningar För avav

denhur viktigt detfrån Sudan understrukiterfarenheterna är att
mänskligamed främjande dekombinerashumanitära verksamheten av

svårighetertackla dessaFörsök har vissarättigheterna. gjorts att av
med de stridande Ikallade "Ground Rules",avtal, så parterna.genom

medområdet sig gå pårebellrörelserna idessa avtal har således sagt att
mänskliga rättigheternarespektera de

områden därpersonalen iden humanitäraSvårigheten med hot mot
finns problemstyrkorfredsfrämjande inteinternationella militära är ett

Irakgenerell lösning.tillfredsställande Ifått någoninteännu norrasom
Guards Contingent insäkerhetsstyrka "UNhar särskild civilskapats en

säkerhetsfrågor till personalenmed rådUNGCI. Styrkan bistår iIraq"
verksamma ienskilda organisationerde och dei FN-organ ärsom
sköterhjälpsändningar och FN:socksåområdet. eskorterarDen

och sjukvård.kommunikationer

fortsättermotiverade insatsernanämnda humanitärtdeFörutom ovan
konfliktlösning. Icke-utveckla metoderna föransträngningama att

och nittiotaletspå vismilitär konflikthantering sätt storaär
såsom OSSE gjortregionala organisationertillväxtornråde där

1998 tiotal operationer.drev höstenaktningsvärda insatser. OSSE ett
Direktkontakter mellaninsatsen i Kosovo.Den i särklass största var

fåttolika länder harenskilda organisationer ifolkrörelser och andra en
ökafredsarbetet. Viktenför internationellaökande betydelse det attav

länder harnätverk och mellanstrukturer och inomdet totala antalet
för detlivligt inomoch diskuterasuppmärksammats ramen

"Civil Society".engelska uttrycketsvåröversatta

och katalogiseraförsök analyserahar åtskilligaDet gjorts att
söktOfta harmilitära komponenter.fredsfrämjande insatser med man

FN-stadgan och talat "kapitelreferenser tillbasera indelningen på om
"kapitel eller "gråzonsinsatser". Ett6-", 7-" sättnytt att gruppera

dennafram. Exempel påhåller emellertid påinsatser växaatt nya
Afrikageneralsekreterarenskatalogisering finns i rapport somom

skrevs våren 1998:
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Traditionella fredsbevarande insatser

Dessa syftarinsatser till övervaka eldupphöravtal avvaktani påatt
slutliga fredsavtal mellan de stridande Operationema harparterna.
normalt andra uppgifteringa truppåtskiljande och/ellerän att vara
övervakande. Insatsema består i huvudsak militära förband ellerav
militära observatörer. äldstaDe existerande FN-insatsema iännu
Mellanöstern och på Cypern typiska exempel UNTSO, UNIFIL,är -
UNDOF och UNFICYP.

"Preventive deployment eller förebyggande militära insatser

kändaDen insatsen detta slag den nyligen avslutade FN-mest av var
Äveninsatsen i Makedonien. den våren 1998 upprättade FN-styrkan i

FNCentralafrikanska Republiken kan hänföras till denna kategori. har i
dessa fall till respektive länder inför hotande konflikt.sänt trupp en
Styrkoma inbjudna värdländema och har arbetssättetiär storaav
likheter med de traditionella fredsbevarande insatserna.

"Transitional" eller nationsbyggande insatser

Dessa syftar tillinsatser genomföra fredsavtal har ingåttsatt som
mellan i inbördeskrig. Denna insatserparterna ett ärtyp av
flerfunktionella, dvs. har såväl civila militära komponenter. Flerasom

de insatser bedöms bland framgångsrika hörFN:s mestav som vara
hemma i denna kategori. Modellen korn användas i radatt en
operationer under den andra hälften åttiotalet- Namibia, Kambodja,av
Moçambique m.fl. Den vid årsskiftet avslutade1997-98 FN-insatsen i

Slavonien i Kroatien, UNTAES, de exemplen. Deöstra är ett senasteav
olika NATO:sinsatserna militära, den ochHöge Representantens FN:s
civila i Bosnien efter börDayton egentligen inräknas isammantagna
denna kategori det bekant fåinte gått till ståndäven attom som en
enhetlig ledning verksamheten.av

Insatser föregående avtal skydd humanitära insatserutan av-

Det i dessa lägen för det internationella samfundetutmaningenär som
Pågående strider och ovilja eller oförmåga hosär störst. parternasom

komma till överenskommelse kan säkerheten föratt garanteraen som
den humanitära hjälpen skapar situation utomordentligt svårären som

komma till med. Erfarenheterna från Bosnien och Somaliarättaatt
skadade säkert delvis orättvist- på möjligheterFN:s medtron att-

insatser bidra till lösningar konflikter detta slag. Ingenstora av av
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dock funnitorganisation harinternationell eller regionalannan
dignitet.problem dennatillfredsställande hanterasätt att av

debatterasFrågor2.4 som

olika aspekterhurupphetsad debattstundtalsDet pågår avomen
hur devarandra. Fråganförhålla tillkrishanteringen bör sig om

utvecklingsansträngningamaekonomiskaoch dehumanitära insatserna
åtgärderSäkerhetsfrämjandemed exempelvisskall samordnas

Är åtförband sigmilitäradet lämpligtdiskuteras livligt. ägnaratt
kaninfrastruktur Huråteruppbyggaellerhumanitär verksamhet att

utländskadenlokalbefolkningen ochförsäkerheten förbättras
förbandform militäraskydd idet saknasbiståndspersonalen när av

samarbeta medöverhuvudtagetverksamhethumanitärpersonal iBör
vilkafall underaktörer, och i såeller politiskainternationella militära

utföra konkretapolisstyrkorinternationellakanpremisser När
säkerhetenfrämjauppdrag föroperativa att

hörkrishanteringenkonflikt- ochframtidakring denTill oklarheterna
hakommervilka institutionerdessutom attsagt somsom

vilkadärmed ocksåochde olika insatsernahuvudansvaret för
ochutformningförfinns insatsernasförutsättningar ansvars-som

områden.

utvecklingenTendenser i2.5

Även internationelladetmedsåledes räknafår viframtideni att
kommeroch samhällenkonfliktdrabbade länderstöd till attsamfundets

emellertid dra vissagårmängd olika Detutformas på attsätt.en
utbildnings-påverkarutvecklingstendenserallmänna slutsatser somom

behoven.

tillverksamhetenframtidasannolikt dendet första kommer att storFör
lokala,många aktörermiljöer medkompliceradedel iäga rum -

tillSamfundets stödinternationellainternationella.och Detregionala
ibland säkertmångfacetteratkommerkrisdrabbade områden att vara -

Även internationella ochmotsägelsefullt.kaotiskt ochockså om
flerdimensionellasöka skapaskulleåterorganisationerregionala

åstadkommaoch därigenomledningsstrukturenhetligmedoperationer
deinblandade däriblandskulle mångasamordning, såökad operativ -

Omutanför dessafallaorganisationerflesta enskilda manramar.-
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redan i förväg känner till de viktigaste aktörerna i operationsområdet
undviks mycket extraarbete samtidigt insatsemas effekt ökar.som

För det andra element infogasmåste viktiga i verksamheten ochnya
varje tilltänkt utbildning. viktigtSärskilt alla sysslar medär att som
internationell konflikthantering väl utbildade det gällerär när
mänskliga rättigheter och konfliktlösning. Det uppenbartär att
gränsöverskridande och bred kompetens kommer bli alltmeratt
efterfrågad. Förmåga sammanhangen mellan olika krishanterings-att se
mekanismer förekommandeoch i fall avvägningar mellan dessagöra
kommer bli allt värdefullare egenskap. gäller särskiltDetatt en
eftersom de olika insatserna politiska, diplomatiska, militära och-
humanitära måste kunna betraktas pusselbitar bild.i Attstörresom en-

in åtgärder vid tidpunkt kris kräver kunskapi desätta rätt rätt en om
olika nödvändiga elementen. handlarDet allt ifrån teoretiskom
konflikthantering till militära frånoperationer, humanitära och psyko-
sociala perspektiv till insikter hur samhälleligai institutioner etableras.

det tredjeFör kommer det, såväl utbildningeni internationellanärsom
uppdrag ska formuleras, flexibilitetkrävas och beredskap for snabbaatt
förändringar. Förmåga improvisera inom för givna mandatatt ramen
kommer bli alltmer premierad egenskap. innebärDetta viatt atten

finna och förbättrademåste metoder för igemensamt attnya
utbildningsprogrammen kunna den mängd erfarenheteromsätta av som
finns från fältarbete och allehanda resultat från relevant forskning. De
diplomatiska och politiska påverkar doktrinutvecklingenprocesser som
inom området måste också i beaktande. Grundliga kunskaper detas om
konfliktdrabbade områdenas politiska, ekonomiska och sociala historia

älvklart vikti komponent.är en g
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3 Utbildningsinstitutionerna har
förändrats

De redovisade behoven har redan börjat leda till förändringarovan men
långsam och beskyllsGeneraler ofta för planeraär trög. attprocessen

för redan avslutade krig denna benägenhet gäller sannerligen intemen
enbart för det militära Utbildningen och forskningen inomsystemet.
området konflikt-internationell och krishantering iäger rum
institutioner och former fragmenterade,vildvuxna, och oftaärsom
handikappade revirtänkande. i och för märkligtDetta sig inte såärav
eftersom de berörda betraktarinstitutionerna problemkomplexet från
olika håll. finns många aspekterDet hänsyn till:att ta
säkerhetspolitiska, diplomatiska, militära, legala inklusive polisiära,
humanitära, konflikteoretiska och ekonomiska.

aktör harVarje givetvis studerat problemen utifrån sina för-egna
medutsättningar och hänsyn till den grundläggande filosofintagen

bakom de arbetsuppgifter hafthan handlägga.att

Under de åren har emellertid förstått förutsättningarsenaste attman nya
och problem gäller för fredsfrämjandenutida Underinsatser.nya- -

nittiotalet har utbudet litteratur behandlar området mycketvuxitav som
snabbt. Det finns bara på engelska språket flera böckertusen som

Ävenhandlar fredsfrämjande verksamhet. antalet konferenser,om
seminarier och kurser handlar dessa specialiteter har ökatsom om
kraftigt under kort tid. praktiskt alla dessa harI sammanhangtaget
slutsatserna varit entydiga: internationell krishantering och utbildning
för människor arbetar med detta kräver samordnade former.som nya
Människor skall utbilda och/eller leda dem dennaisom som engageras
verksamhet måste ha förmåga till överblick och analys. Attstor
demokrati, utveckling och fred förknippade med varandraär nära
framstår allt klarare.

Det går inte fastställa hur många institutioner världeniatt runtom som
engagerade utbildningi och/eller forskning kring dessa frågor. Omär
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antalet tusental.kan räknas ihögskoloralla ochuniversitet
fredsbevarande avdelning, DPKO,försEnbart den lista FN:ssom av

utbildningfredsbevarandemed militärsysslarinrättningaröver som
sextiotal nationer.upptar ett

svåröverskådligt. kan inomDetutbildningssystemFN:s parentesäreget
Inspection Unit","Jointoberoende revisionsorgan,FN:snämnas att ny-

tillupptäckte sindennapublicerade studie i Iligen ämnet. manen -
fannsdet totalt inom FN-systemetförvåningoch läsarnas attegen -

inräknadeoch då inteoberoende utbildningscentraomkring 135 var-
de FN-organisationema.drivs inomde utbildningsprogram storasom

till varandras existens.förefaller kännainteMånga dessa centraav

förutsättningarnadeutomlands harantal institutionerEtt anammat nya
utbildningssystem förcivil-militäraintegreradeoch byggt upp

"Intemational PeaceTidigtinternationell lcrishantering. ute var
anknytning tillstiftelse med FN-York-baseradAcademy", New näraen

ordnatshar flera decennierdess hägn iIsystemet. gemensamma
fördiplomatisk personalochför militär- övaseminarier att

fredsfrämjande.konfliktlösning och

Staff College Project" i Turin"UnitediNationskanInom FN-systemet
projektetutbildning. Sedanför dennakomma bli typett centrumatt av

harintegrerade kurser inomerbjuditinleddes har1997 ämnen somman
förstaBland demänskliga rättigheterfredsfrämjande ochmed göra.att

och civilaför militärerkurserkurserna kan nämnas gemensamma
polisobservatörer.

ochRöda Kors-rörelsenFN-organisationema,Bland de humanitära
arbetepågår intensivtorganisationernaenskildanågra de ettstoraav

och skapautbildningsfrågornakringfor etablera samarbeteatt
dendiskuteratsBl.a. harfor utbildningen. omresursergemensamma

rollfå central i dettakimdeFN-skolan i Turinnämnda enovan
avseende.

föruppbyggnaden institutionerframme iligger långtCanada av
området.fredsfrämjande Därintegreradeutbildning detinom

InternationalCanadianupprättades "Lester B. Pearson1994
föregångs-blivit någotPPCCentre"Peacekeeping av ensom

Peacekeeping"The Newharinstitituion. PPC myntat tennen
myndigheter och organisationerlång radPartnership" och somenser

målsättningkursverksamheten. Enligt PPC:sförkunder och avnämare
statliga myndighetermilitärer, civilpoliser,utbildning förbedriver man
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ochrättighetermed mänskligasysslaroch organisationer som
for mediabistånd. Diplomater, samthumanitärt representanter

demokrati-utvecklingsbistånd ochsigorganisationer ägnarsom
knutetTillflera kurser.också iuppbyggnad deltager ärcentret en

bibliotek.ochforskningsavdelning ett

kanadensiskamiljoner kronor. Den28budget på statenharPPC caen
statligformellt inteutgifterna ärför 90% att centrettrots enavsvarar

myndighet.

genomförtdärefterharoch PPCanordnades 1995första kursenDen en
olika kursertiotalhar PPCnärvarande attlång rad kurser. För ett

fredsfrämjandesamordnadutbildningallmänerbjuda, alltifrån om
rättigheter.mänskligatill kurserverksamhet om

etablerat sigerkännande ochinternationelltvunnithar redanCentret
fredsfrämjandegällervadtongivande institutionernadesom en av

internationelltillinitiativettagithar ocksåutbildning. Man en
fredsfrämjandedetutbildningsinstitutioner påsammanslutning av

Trainingof PeacekeepingAssociationInternational"Theområdet,
utbytetillSammanslutningenIAPTC.Centres" uppmuntrar av

ochkonferenserinternationellaordnarkunskap ochocherfarenheter
1998.konferens försommarensådanvärd förstodseminarier. Norge en

frånindivider4001998omfattandenätverk överIAPTC:s sommaren
FN-representationer, 17nationella31utbildningscentra,länder,76 20

multilateralaoch 19organisationerenskilda11universitet,
organisationer.

leder iutvecklingAfrikahållflera iPå äger sammasomrumen
regionaltAfrika harsödraSADC-ländema i ettriktning. enats om

fredsfrämjandeförpersonalmilitärutbildningenforinitiativ av
Zimbabwesvidutbildningregionalahar dennaHittills ägtinsatser. rum
med starktutvecklatshardärUtbildningen"Staff College" i Harare.

formermodernabedrivs istöd.danskt, Dennordiskt, främst som
och observatörerstabsofficerareförutbildningdenpåminner somom

fredsuppdragpåländerna. den växernordiska Ideiäger somsynrum
organisationerenskildasydafrikanskaradspelarfram i regionen enen

fredsfrämjandesärskilt siginstitutbetydande roll. ägnatDe tre som
ISS,Studies"for Security"Institutekonflikthanteringsfrâgoroch är:

of Disputes"ResolutionConstructivefor the"African Centre
CCR. DeResolution"Conflictfor treochACCORD "Centre

deltagandemedutbildningsprojektochforskningsiginstituten ägnar
Afrika.främst iländer,från raden
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Ännu regionalt utbildningscenter det egyptiska: "Cairo Centre forett är
Training Conflict Resolution and Peacekeeping Africa".in Centreton
upprättades 1995 och har därefter haft kurser på engelska franskaoch
för afrikanska deltagare. Som framgår kombineras inamnetav
kurserna träning militär fredsbevarandei verksamhet och preventiv
diplomati. Avsikten utbilda hundra deltagare år.är att ett par per

Till de internationella initiativen för genomföra civil-militäratt
utbildning i integrerade former bör också räknas de s.k. UNMAS-nya
seminariema drivs Danmark, Finland, Norge och Sverige isom av
samarbete med FN-högkvarteret i New York. Initiativet till
seminarierna de nordiska försvarsministrama och1995 dettogs av
första seminariet ägde i Stockholm och New York hösten 1996.rum
Värdskapet mellan de deltagande nordiska länderna.roterar

Syftet med dessa högnivåseminarier utbilda antal potentiellaär att ett
chefer för framtida internationella uppdrag. Seminarierna förär öppna
militärer, poliser, diplomater och andra kan kommapersoner som
ifråga för framtida chefsuppgifter. För närvarande sker den nordiska
planeringen seminarierna i arbetsgrupp ad hoc karaktär. Någotav en av

sekretariat finns således inte.permanent

Förutom de redovisade försöken skapa institutionella fonner föratt nya
den integrerade fredsfrämjande utbildningen har åtskilliga utbildnings-
anstalter förändrat det existerande kursutbudet för bättreatt motsvara
behoven. Detta innebär många militära utbildningsplattformar delsatt
skapat kurser med civilt innehåll, dels inbjudit civilaävenmer
deltagare till kurserna. Motsvarande utveckling har vid delägt rum en
civila skolor.

Som exempel kan NATO:s kursverksamhet. Från ha haftett nämnas att
helt militär karaktär har NATO:s kurser fått alltmernästan civilen en

prägel och deltagarkrets. Inte minst har intresset för CIMIC-utbildning
ökat dramatiskt. Denna utveckling resultat erfarenheterna frånär ett av
de NATO-ledda styrkorna i Bosnien. Kurser i civil-militär samverkan

såväl i NATO:s skoloräger särskilt vid SHAPE:s skola irum egna -
Oberammergau i medlems- och partnerländema. Ett specielltsom-
samarbete har inletts mellan NATO:s militära fimktioner C1MIC-
funktionen i SHAPE och det civila beredskaps-direktoratet CEPD för

Överstyrelsen ÖCBkursverksamhet. för civil beredskapgemensam
och SWEDINT genomförde i Sverige 1998 regional kurssommaren en
i civil-militärt samarbete tillsammans med de två NATO-enhetema.
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internationella övnings-densamarbete med NATOockså iDet är som
för fred" GFF I"Partnerskapförverksamheten inom äger rum.ramen

självt detNATOorganiserasövningsverksamhet ärden avsom
deförband Imilitäramellansamarbete övas.huvudsakligen rent som

PFF-ländema "in the spiritdeltagandedeorganiserasövningar avsom
aktiviteter. den PFF-för civila IPfP" finns detof större utrymme

Peace""Nordic1998Sverige höstenägde iövning varrumsom
Övningenoch samordning.samverkancivil-militärhuvudsyftet övaatt

mellan civilasamarbetetgenombrott iför någotinnebar övrigt ettav
enskildamyndigheter ochstatligaoch mellanaktöreroch militära

organisationer.

genomgåttutbildningsanstalter harmilitäranationellaAndra
PennsylvaniaCollege iWarTill USmotsvarande förändringar. Army

fredsfrämjandeförsärskilt institutknutetsedan några år ettär
finnsinstitutetVidPeacekeeping Institute.utbildning US Army-

Geneprofessor Arthurlärarna,klass.hög Enknutet civila lärare avav
ochflyktingkommissarie i FNbiträdandetidigareDewey, en avvar

harWashington. Hani"Congressional Center"Hungergrundarna av
komplexaför isamordningsstrategi insatsertillförslagutarbetat ett

Plan".Complex Campaignkatastrofer, "The

civilahar radutbildningennämnda militäradenFörutom enovan
tillmed anknytningkursersig åtkommitinstitutioner ägnaatt

och högskoloruniversitetverksamhet. Vissafredsfrämjande ger
mastersnivå.ibland pånärbesläktadeexamina iakademiska ämnen,

civila aktörer isärskild inriktning påmedutvecklat kurserAndra har
europeiskaBlandverksamhet.fredsfrämjandeochkrishantering
högskola iSuperiore Anna","Scuolakaninstitutioner nämnas en

civil personal ikurser förpåkoncentrerat sigharItalien,Pisa, som
valövervakare.ochoperationerande/humanitärafredsfrämj

för förbättraarbetenärvarandeförpågårOSSE attInom ett
harOrganisationenpersonal.för organisationensutbildningen egen

österrikiska "Peacedetutsträckning sig centrettidigare i viss använt av
"Thetvå institutioner:drivsSchlaining". CentretCenter Burg av

ochASPRConflict Resolution"andforStudy Center PeaceAustrian
Studies" EPU. CentretforUniversity Center Peace"The European

ochkonflikthanteringfredsforskning ochpåhar specialiserat sig
för civilafredsbyggandefredsfrämjande ochkurser igenomför bl.a.

deltagare.
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Som tidigare får internationell konflikthanteringnämnts och
fredsfrämjande allt i många institutionerstörre sysslarutrymme som
med säkerhetspolitik och internationell politik i världen. Ettruntom
exempel det välkända "Intemational Institute for Strategic Studies"är
HSS, oberoende institut, med i London, för forskning,ett säte

Ännuinformation och debatt kring frågor väpnade konflikter.rörsom
exempel "The Geneva Center for Security Policy" GCSP,ärett som
Schweiz bidrag tillär PFF Sverige iär representeratprocessen.-

styrelsen och har under de åren bidragit med både lärarkraftersenaste
och elever till GCSP.

Ett konlqet uttryck for den tilltagande globaliseringen denav
konflikthanterande verksamheten den serie seminarier kringär av
fredsfrämjande verksamhet inför 2000-talet drivs den svenskasom av
Försvarshögskolan i samarbete med "London School of andEconomics
Political Science", "Pearson Peacekeeping Centre" i Canada, det ryska
"Public Policy Center", Jordaniens "Institute of Diplomacy", "Institute
of Security Studies" i Sydafrika, "US Army Peacekeeping Institute",
Pennsylvania och FN-sekretariatet i York.New
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infori SverigeUtbildning4

ochkonflikt-internationell
krishantering

internationell kris-forpersonalför utbildningsvenskaDet systemet av
fredsbevarande verk-traditionelladenvad gällersärskilthantering,

haftsedan många årochframgångsrikt gottvaritharsamheten,
freds-infor FN:sutbildningenmilitärarenommé.internationellt Den

mellan destadiumtidigtpåsamordnadesoperationerbevarande ett
SamrådetSverige.ochFinland, NorgeDanmark,ländernanordiska

Nordsam/FN-för det s.k.skedde länge inomländernamellan ramen
hattunderorganiseratdetårSedansamarbetet. ärett en nypar -

harländernade nordiskamellankurserFördelningenNORDCAPS. av
ochmilitärpoliserutbildningenförDanmarksålunda:skett avsvarar

underhålls-utbildarmedan NorgemilitärobservatörerFinland för
stabsofñcerare.personal och Sverige

FörsvarsmaktensdrivsstabsofficerareförkursemasvenskaDe avsom
intresseväcktSWEDINT harKommando stortInternationella

världen.delarfråndeltagarelockarutomlands och stora av
utbildat deocksåSWEDINTharRikspolisstyrelsenmedTillsammans

Ävenutlandsstyrkan.svenskadeningått icivilpoliskontingenter som
medinternationell prägeltydligharcivilpoliserförkurserna en

länder.från mångadeltagare

förändringsnabbVerksamhet i4.1

detunderkrisområdenainternationelladekraven iförändradeDe
statligautbildningen. Depåverkatgivetvishardecennietsenaste

personal fält har iihareller storsäntpå sättmyndigheter annatettsom
utbildningen.traditionelladeniförändringargenomförtutsträckning

desåSWEDINTpåkursema attdel har anpassatsFörsvarsmaktensFör
harSWEDINTtidigare.fåttinslagen äncivila större utrymme

genomförtorganisationer,enskildadelmedsamarbetedessutom, i en
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kortare kurser för civil personal stått i begrepp tillatt utsom resa
krisområden. Man har därutöver genomfört kurser för
monitorer/observatörer för såväl OSSE EU ECMM. Vidsom
SWEDINT har också regionalt PFF-center.upprättats Ett projektett att

ÖCBtillsammans med anordna civila internationella stabskurser har
utvecklats och genomföras under 1999.avses

Rikspolisstyrelsen har i samarbete med SWEDINT fortsatt utvecklaatt
kurserna för civilpoliser, bl.a. har de två åren genomförtssenaste
nordiska och internationella kurser för chefer för polisoperationer.
Rikspolisstyrelsen har sedan hösten placerat1998 tjänsteman viden
SWEDINT:s utbildningscenter för samarbetet ochatt permanenta
fortsätta utvecklingen poliskursema.av

Under 1997 upprättades totalförsvarets ammunitions- och min-
röjningscentmm i Eksjö SWEDEC. Centret integrerad delär en av
Försvarsmakten har kontakter långt utanför såväl denmen egna
myndigheten totalförsvaret i harMan bl.a. kontakter medstort.som
Sida och olika enskilda organisationer inom och Sverige. Centretsutom
huvuduppgift utbilda svensk personalär i min- och ammunitions-att
röjning.

Räddningsverket har under de åren genomfört övningar införsenaste
sina internationella uppdrag. Verket har därutöver igångsatt en genom-
gripande utbildningen inför dennaöversyn verksamhet.typav av
Särskild uppmärksamhet har samordningsaspekter ochägnats
myndigheten har sedan flera1997 tjänstemän placerade på sam-
verkanskontoret vid SWEDINT i Almnäs.

Vid Försvarshögskolan har antalet kursmoment berörsom
internationella fredsoperationer utökats kraftigt. Kring vissa
kursmoment i den militära chefsutbildningen har knutits övningar med

Äveninternationellt civilt och militärt deltagande. FN-organ och
enskilda organisationer har medverkat i utbildningen. Betydande

har därutöver på internationella seminarier kring civil-satsatsresurser
militära samordningsproblem inom for pågående forsknings-ramen
projekt.

Sida bedriver för sin del utbildningsverksamhet konflikthanteringom
och närliggande områden. Det sker dels förberedelse för desom
personalkategorier myndigheten också rekryterar, exempelvis
fredsobservatörer i Hebron och valövervakare/valobservatörer. På
Sida-SANDÖ har i samarbete med SWEDINT och Räddnings-man
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förkursliksompersonlig säkerhetgenomfört kurser iverket en
insatschefer.Räddningsverkets

Även och övnings-utbildnings-myndighetsvärlden pågårutanför
Åtskilliga enskildalcrishantering.internationellverksamhet rörsom

RödaSvenskasärskilt kanordnar kurser, nämnasorganisationer
Syd.ForumsamarbetsorganisationenRädda BarnenKorset, samt

internationellaiverksamhetväxandeEnskilda organisationers
för personalen.utbildningpåökat kravenkonfliktområden har

spelakan ienskilda organisationerrollDen stora som
fått alltmeraverksamhet harfredsbyggandekonfliktförebyggande och

belystharkonferenserinternationellaFlerauppmärksamhet
Peacebuilding:and"NGO:sCanada 1995bl.a. ifrågeställningama,

Steps".Learned and NextLessons

of Friends",exempelvis "the SocietyInternationella organisationer som
BrigadeReconciliation" och "PeaceofFellowship"Intemational

ochkonflikthanteringmedkontinuerligtarbetatInternational" har
projektet:det förstaSverigetid tillbaka. Isedan lång störremedling var

Africa",South"Peacemonitoring inSydafrika"Fredsövervakning i
sydafrikanskamellansamarbeteProjektetPEMSA. treettvar

ochsolidaritets-fackförbund,svenskaoch 17organisationer
samfund.ochkyrkorfredsorganisationer,

Sydafrikaifredsövervakninghuvudsyfte "attProjektets genomvar
minskar och påvåldständiga hotetvåldet och dettillmedverka att om

kanoch valvalkampanjermöjliggöraföreliminerassikt attatt
för upptrappningriskvalresultatengenomföras och utanaccepterasatt

ned vidsändesfredsövervakaresvenskaSammanlagt 66våldet".av
valettiden för 1994.

frånförfrågan1997. Engenomfördes 1994Guatemala""Eskort -
samarbetsprojekttillleddeflyktingorganisationerguatemalanska

Projektetorganisationer.kyrkligaFredsrörelsen och åttamellan Kristna
flyktingar.hemvändandeförinternationellt stödochinnebar eskort av

bildandetgrund förtillprojekt lågbådafrån dessaErfarenheter av
trettiotalNätverket består1996.fredstjänst", FF, ettför"Forum av

mänskligabistånd,insatser,med humanitäraarbetarorganisationer som
kursplansärskildmiljö.fred och Endemokratiutveckling,rättigheter,

konfliktområdeniinför tjänstgöringutbildningveckorsför 8 12en -
ochKroatienför kurser itill grundhar legatKursplanenhar fram.tagits
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terminskurs genomförd Landsrådet för Sverigesen av
Ungdomsorganisationer, LSU; och Röda korsets folkhögskola i
Mariefred.

I särskilt utbildningsprojekt anordnades hösten och1998 vinternett
1999 serie kurser, ochseminarier "workshops" under denen

rubriken förebygga våld,"Att hantera konflikter ochgemensamma
bygga fred".

Inom för Forum för fredstjänst anordnades också denramen
internationella konferensen "Government RelationsNGO in
Preventing Violence, Transforming Conflict and Building Peace" i
Mariefred 1997. de rekommendationerI utarbetadessom av
konferensen uppmanades regeringar, internationella organisationer,
enskilda organisationer och akademiska institutioner utvecklaatt
utbildningsprogram för konflikthantering och fredsbyggande.

Ett allt förintresse ämnesområdet visas också från denstörre
akademiska världen, inte minst inom området konfliktlösning och
fredsforskning. finansieradeHösten 1998 utredningen samarbets-ett
projekt mellan Institutionen för freds- och konfliktforslcning vid
Uppsala universitet och Försvarshögskolan i form internationelltettav
seminarium konfliktlösning.om

Som tidigare berörts går det idag inte entydigt huravgöraatt
majoriteten morgondagens fredsmissioner kommer organiseras.attav
Kommer de organiserade i genuint multifunlctionella fonner,att vara
dvs flera olika funktioner inom för organisation,att ryms ramen samma
eller kommer de olika funktionerna självständigaatt vara men
samverka med varandra ellerpå sätt Deett annat stora
nationsbyggande FN-missionema exempel på det förrasagtvar som
medan insatserna i därBosnien NATO handhar de militära insatserna,
FN organiserar den internationella polisstyrkan och den Höge
Representanten har för de andra civila aspekterna visar denansvar
andra modellen.

I utbildningsverksamheten bör frånutgå båda modellernaattman
kommer finnas framtiden.i Oavsett hur arbetetäven organiserasatt

elementenförblir de centrala de inblandade inser viktenatt av
samarbete och förståelse för andra aktörers funktioner.
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utmaningarNågra4.2

de svårigheternågrahar beskrivitbetänkandet viandra ställen iPå av
arbetet förövervinna innaninternationella samfundet hardet attattsom

olika delarkonflikter iväpnadeeller avslutaförhindra, dämpa av
förknippade medsvårighetereffektivt. Vissaverkligtkan bli ärvärlden

exempel motsättningenetiska problem. Ettfolkrättsliga ochsvårlösta är
inreiicke-inblandlingmellan principen suveräna statersom

förtryck och brottkunnaoch behovetangelägenheter motatt reageraav
rättigheter.mänskligamot

detvärldssamfundets tvekanmedhänger ihop närAndra svårigheter
konflikt-samordnade insatser iochintegreradegenomföragäller att

frågeställningar:tvåuppdelas ikan i sinproblemområden. Dessa tur
mandat ochaktörernasde olikaförhållandenorganisatoriska rörsom

kunskap ivilja ochochsidan,å ettsammansättning, att ageraena
andra.sammanhang, å denflerdimensionelltgränsöverskridande och

det tidPåändras inteprinciper sättFollcrättsliga taröver natt. samma
förändringar i deoch stadgemässigaorganisatoriskagöraatt

förändraSnabbare kan det gåregionalainternationella och attorganen.
organisatoriskagällandedesamarbeta inomviljaochattityder att

förfungerandevälsammanhangsådanaiDet systemettärramarna.
betydelse.utbildning har sinocherfarenheterbearbetande storaav

ochflerdimensionellatill sinEftersom problemen ärnatur
forskning ocherfarenhetsinhämtning,ocksåmåsteinternationella

fonner.dessaorganiseras iutbildning

påhar ambitionerländerför andradel, liksom ettSveriges attFör som
för hanterainternationella arbetetdetdelta ikvalificerat attsätt

förberedelsearbetetbetydelsedetkonflikter, största attär arrangeraav
genomtänktaochaktningsvärdafördå ståSverige kanfunktionellt.

framtidensförformernafora därfältet och i depåbådeinsatser, ute
diskuteras.konflikthantering
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isamverkansamordning/Behov5 av

stort

perspektivetinternationella5.1 Det

baranaturligtvis integällersamordning/samverkanBetydelsen av
vidsvagheterövergripandeVärldssamfundetsutbildningen.

flestaderedan berörts. Förkatastrofer harkomplexahanteringen av
nationellaolikahur defastställadet dessutomländer gäller att

Även länderinitiativen.internationelladefungera ikan somresurserna
multi-ledagenomföra ellerhand kande på storasåär attstora egen

samordningen. Iproblem medhakanoperationerdimensionella
inför inter-från förberedelsernaerfarenheternaleddeStaternaFörenta

nationellaför dendirektivtillHaiti 1994iventionen att nya
"Presidentialbärdirektiv,fram. Dessa narrmetsamordningen togs som

olikamellansamarbetetbehandlarPDD 56,56"Decision Document
situationer. Inomkomplexainför iinsatsermyndigheteramerikanska

huremellertid diskussionernafortsätter systemet56för PDD omramen
bör hamyndighetvilkendebattpraktiken. Enutformas iskall somom

Enligt PDDförs alltjämt.samordningenförövergripandedet ansvaret
säkerhetsrådet,nationellanärvarande detifördettaligger56 ansvar

stab.presidentensdvs i egen

SverigeSamordning i5.2

påambitionenharstorlek, inteSveriges attländerFör egensomav
detgivetvis intemultidimensionella insatser, ärgenomförahand stora

detändå självklartlika Det attnationella ärtungt.ansvaret gagnar
isvenska insatserregeringsbeslutstrategiskaberedningen omav

insikter deigrundligaharberörda tjänstemänkrisområden om
frågorflerdimensionellaochgränsöverskridandekomplicerade som
helt kunnatintesvenskahar detmeningEnligt vår systemetdyker upp.
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sig till 90-talets internationella krishantering dettai avseende.anpassa
För regeringsbeslut i ärenden berör deltagande fredsmissionerisom
eller andra internationella uppdrag har krävts samordning mellan olika
departement och mellan berörda myndigheter och regeringskansliet.-
Mekanismerna för samordningen har efterhand blivit alltmer
omfattande. Så skapades särskild1995 tjänst biträdandeen som
statssekreterare utrikesdepartementeti med samordningsansvar för bl.a.
insatser syftar till förebygga, förhindra eller hejda väpnadeattsom
konflikter. närvarande dessutomFör interdepartementalaär tre grupper
inblandade:

Beredningsgruppen fredsfrämjandeför BFF inrättadesinsatser
regeringsbeslut uppgift1995. Dess enligt beslutetär attgenom

"fortlöpande bereda och rekommendationer frågori röravge som
den försvarsmaktenssvenska deltagande i internationella militära
fredsfrämjande insatser civila insatser för ändamål.samt samma
Beredningsgruppen skall dessutom bereda frågor principiellav
betydelse för svenska ställningstaganden till internationella freds-
främjande insatser". Ordförande UD:s biträdandeär stats-
selqeterare förmed fredsfrämjande insatser och viceansvar
ordförande statssekreteraren i Försvarsdepartemetet. UD, Försvars-
departementet och Justitiedepartementet ledamöter iutser gruppen

sammanträder gång i månaden.som en

Operationsgruppen informell arbetsgrupp där tjänstemän frånär en
utrikes- och försvarsdepartementen förmöter representanter
Försvarsmakten Högkvarteret och SWEDINT. Gruppen varjemöts
vecka och främst inriktad denpå hanteringenoperativaär av
svenskt deltagande i skilda fredsfrämjande missioner.

Beredningsgruppen likaså informell arbetsgrupp där tjänste-är en
från regeringskansliet UD, Försvarsdepartementet ochmän

Justitiedepartementet för de berörda myndig-möter representanter
heterna Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, Sida m.fl.. I gruppen
diskuteras löpande praktiska ärenden hänger ihop med Sverigessom
deltagande skildai fredsfrämjande insatser. Gruppen tjänar som
samordnande beredningsorgan för de beslut fattas medsom
anledning förfrågningar från FN, OSSE m.fl. angående bidragav
med svensk personal till eller pågående missioner.nya

Det således i regeringskansliet de olika fackmyndighetemasär som
kunskap och synpunkter samordnas. finnsDet idag ingen myndighet

har till uppgift sammanställa och den samladeatt sammanvägasom



samordning/samverkan 53Behov istortSOU 1999:29 av

myndigheter och organisationersvenskaerfarenhet och kompetens som
förochkonflikthanteringen. Iinternationelladetskaffat arbetet isig i

internationellasvenskahandläggningennaturligtdetsig är att av
försiggårsvenska medborgarerisker förmedförakanåtaganden som
på dettaemellertid,Regeringenregeringen. ävenmycket ärnära

utanförfrån källoroch kompetensunderlagbehovområde, i av
konstitutionellasvenskaMed detregeringskansliet. systemet

myndigheterna.kompetensbehov oftasttillgodoses detta av

dekritikrikta någonsammanhanget intevill iUtredningen mot
området.detinomkompetensmyndigheternasenskilda egna

ochSida, kanRäddningsverket ochpolisväsendet,Försvarsmakten, var
internationellfrånerfarenheterbetydanderedovisaför sig enen

exempel kankrishantering. Somkonflikt- och nämnas att
svenskaför denutformade riktlinjer1997Försvarsmakten och FOA

Doctrin PeaceMilitaryverksamheten: "Jointfredsfrämjandemilitära -
ochsvenskabygger påDokumentetOperations".Support

verksamhet.fredsfrämjandefrån militärerfarenheterinternationella
olikahar gjortorganisationermyndigheter ochAndra typer av

frågorambitionsnivå. Dessavarierandemedsammanställningar
ambassadörutredningar/studierde tvåbehandlades också i som

deltagande i"Sverigesgenomförde 1995Michael Sahlin
"Svenskaoch1995:24fredsfrämjande insatser", Dsinternationella

1995:72.SOUflyktinghjälp",katastrof- ochinternationellförinsatser

systematisktför pårutinerfunnits någradet intehar ettDessvärre att
erfarenheterkunskaper ochinhämtademed sigdelasätt av

enskildaochmellan myndigheterelleremellan,myndigheterna
kunskapsöverföringenden internahellerIbland har inteorganisationer.

brist ingenuppenbarttillfredsställande.fungerat Det attär en
samverkan ochfrågormeduppgift arbetahaft tillmyndighet att om

konflikthanteringen.internationellainför densamordning

deltagande isvenska medborgaresviktigt erinraDet attär att om
och finansierasorganiserasoch krishanteringkonfliktinternationell -

myndighetersvenskadock sällsyntrad olika Detpå lång är attsätt.en
land.i någotbilaterala operationergenomförhand annatpå egen

förfrågningarmed anledningbeslutsinstansgivetvisRegeringen är av
svenska militärainsatserregionala organisationerfrån ellerFN avom

ocksågodkännerRegeringenpoliskontingenter.ochstyrkor
olikaorganiserasoperationerdeltagande iRäddningsverkets avsom
klar,finansieringenbeställandedet FN-organetIbland harFN-organ.

finansieringenbeslutkompletterandeibland måste tasett avom
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ellerregeringen Sida. finns ocksåDet generella eller specifika
regeringsbeslut för den rekrytering andra personalkategorierav -
observatörer, monitorer, övervakare till internationella uppdragetc -
med olika huvudmän genomförs Sida ellerUD, Försvarsmaktensom av
SWEDINT. Enskilda organisationer givetvis besluttar egna om
insatser kris- kontliktområdeni och ofta praktikeni beroendeärmen av
finansiering från Sida eller UD.

svenska konilikt-Det stödet till och krishantering når naturligtvis långt
utanför de uppdrag där svensk personal aktivt engagerad. Utöverär
stödet till de enskilda organisationerna inom för det humanitäraramen
anslaget stöder Sida konfliktfdrebyggande och konflikthanterande
verksamhet förinom regionala insatser och landinsatser.även ramarna
Sida använder också föranslaget stöd till demokrati och mänskliga
rättigheter och medel för programutveckling till närbesläktad

Ävenverksamhet. de svenska enskilda organisationernas verksamhet
på fältet baseras i hög utsträckning det arbetepå utförs lokalasom av
samarbetspartners.

finansiella5.3 De ramarna

Den svenska ställer betydande förfogandetill förstaten resurser
fredsmissioner och internationell krishantering, inklusive utbildnings-
verksamhet. emellertidDet inte helt lätt få samlat deär att ett grepp om
exakta beloppen eftersom resursflödet uppsplittrat på åtminstoneär tre

statsbudgetens huvudområden: utgiftsområde fem Utrikes-av
förvaltning och internationell samverkan, utgiftsområde Total-sex
försvar och utgiftsområde Internationelltsju bistånd.

Under utgiftsområde fem finns förutom de miljoner kronor253 som-
går direkt förtill världsorganisationens fredsbevarandeFN operationer

bl.a. anslag för fredsfrämjande verksamhet drygt miljonerpå 143ett-
kronor .B.4.‘.5 används förDessa finansiera icke-väpnadeattpengar
uppdrag såsom olika slags observatörsmissioner, inklusive utbildning.
Medlen disponeras UD, Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen ochav
Sida.

Utgiftsområde anslaget för fredsfrämjande truppinsatser påsex rymmer
miljoner384 kronor 6.A.2. Anslaget disponeras till delenstörsta av

Försvarsmakten och de väpnade truppinsatsema Makedonieniavser

‘ Samtliga siffor dettai avsnitt hämtade Statsliggaren for 1998är ur
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Även finnsgrundanslag 6.A.1Försvarsmaktensinomoch Bosnien.
Försvarsmaktensinternationell verksamhet.används förresurser som

verksamhet uppgickInternationellpreliminära budget för 15program
kostnader förDärtill kommerkronor.till 228 miljonerbudgetåret 1998

bedrivsutbildningeninternationelladenden del avsomav
beställsverksamhetskolor och denFörsvarsmaktens som avegna

internationella uppdrag.tillkan relaterasFörsvarshögskolan och som
analys de exaktadetaljeradförsökt någonUtredningen har inte göra av

Försvarshögskolans totalautbildningsprogram. Avbeloppen i dessa
miljoner kronor1998 200beräknas för budgetåretverksamhet nästan

militäratill dengårFörsvarsmakten. Detbekostas är pengar somav
denna utbildningväxande delspecialistutbildningen.chefs- och En av

operationer. Pårelaterad till internationellatidigareär nämntssom
Försvarshögskolanforskning inomhar viss ägnatssättsamma

forsknings-Försvarshögskolans totalainternationella operationer.
dessamiljoner lcronor.till cirka 55 Avbudget beräknades 1998 uppgå

avgifter.hälften medfinansieras drygtpengar

finns bl.a.Internationellt utvecklingsarbeteUnder utgiftsområde sju
konfliktforebyggandemultilateralakronor tillmiljoner80avsatt

Övrigt avseddasamarbete. Medlenmultilateralt7.A.l.1,insatser är
projekt och disponerasochför rad olika insatser aven

bilateralaför detFörsvarsmakten.Regeringskansliet och Inom ramen
biståndför -780finns humanitärtutvecklingssamarbetet avsattapengar

enskildaför bidrag tilldelpost niomiljoner kronor 7.A.l.2, samt-
deldelpost åtta.kronor 7.A.l.2, En830 miljonerorganisationer av-

lcrisområden. delpostverksamhet i Iförmedlen delpost 8 utnyttjasi
kronorvidare miljonerutvecklingsprogram finns 120fem särskilda

rättigheter, 150och mänskligaför demokratiavsedda för insatser
förmiljoner kronoroch 100internationella kursermiljoner för

fältpersonal och multilateralaoch utbildningrekrytering experterav
m.m.

Övrigt för oförutseddamedel7.A.l.3Vidare finns under anslaget
konferenserutredningar, seminarier,ochmiljoner kronorinsatser 19 --

Sida-SANDÖ liksomVerksamheten vidkronor.miljonerl3m.m. -
for biståndstörvaltninganslagetförvaltning inomSidas övriga ryms

Sida-SANDÖ:smiljoner kronor.på drygt 4007.A.2.l. Det är
avgiftsfinansierad.dock till delverksamhet är

multidimensionellafinansieringendeTrots ärstora avresurserna
dels på denkomplicerad. berorkonflikthanteringsprojekt ofia Det stora

och högredels iolika anslagsposter,uppsplittringen i många ännu-



Behov samordning/samverkan56 SOU 1999:29i stortav

grad den traditionella uppdelningen mellan biståndsmedel ochpå-
officiellt bistånd definieras deandra medel. Vad betraktassom som av

OECD/DAC.internationella riktlinjer utarbetats inom I principsom
fredsfrämjande bistånd.räknas militära insatser in i begreppetinte

Även de områden där det skulle kunna finnas tolkningsutrymmeinom
finns förståelig motvilja från de sektorerinom riktlinjer detDAC:s en

traditionellt bistånd räkna verksamhet isysslar med inattsom ny
fredsfrämjandeföra kostnadskrävande militärabegreppet. in deAtt

biståndsramen skulle givetvis sikt riskeraoperationema inom på att
för traditionellt utvecklingsbistånd.minska utrymmet

mellan biståndssektom och andra sektorerFörekomsten gråav en zon
medförinternationell konflikthantering emellertid detbedriver attsom

planera konkreta lättkan mycket svårt insatser. Det är tro attatt attvara
olika departement och myndig-dragkamp och reviitänkande mellan

utnyttjande defaktorer förhindrat optimaltheter varit ett avsom
haftgäller detta projektexisterande Inte minst somresurserna.

flerdimensionell karaktär.

förstå finansieringenden bakgrund skissats kanMot attovan mansom
de väl beslutats kan bli tämligenkonkreta projekt närav - -

komplicerad. talande exempel den svenska minröjningsinsatsenEtt var
för folkomröstning Västsaharaför mission iinom FN:sramen

Efter besvärliga diskussioner kunde regeringenMINURSO. enas om
aktuellainnebar medel från alla definansieringsmodell treatten som

miljoner kronor belastadeutgiftsorrirådena utnyttjades. insatsens 35Av
varderamedan miljoner kronormiljoner kronor utgiftsområde 1015

Fredsfrämjande truppinsatser, ochutgiftsområdeföll under sex,
konfliktförebyggande insatser.utgiftsområde Multilateralasju,

det svenska stödet till den civilaYtterligare exempel ärett
Hebron".observatörsgmppen, International Presence in De"Temporary

kvartaldeltagandet kostarmiljoner kronor det svenskatre persomca
femutgiftsområde ramanslaget B4,finansieras till hälften över

till häften utgiftsområde sjufredsfrämjande verksamhet och över
Övrigtbiståndsverksamhet, delposten multi-reservationsanslaget för

konfliktförebyggande insatser.lateralt samarbete, Multilaterala Den
medel disponeras Sidadärtill uppdelad mellanärposten avsomsenare

regeringskansliet.och medel disponerassom av

berörhaft mandat titta på frågor denUtredningen har inte att som
allmänna planeringen svenska för krisdrabbade områdeninsatserav
eller resursflödets hantering inom budgetsystemet. Under
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kunnat konstateraemellertid atthar viutredningsarbetets gång man
myndighetsvärldenberörda ärdenochregeringskanslietbåde inom

därförharVilösningar. närönskar finnaochproblemenmedveten om
skulle kunnafinna lösningarförslag söktkonkretautarbetat våravi som

internationelladeninförsamordningsvenskförbättradmedligga i linje
krishanteringen.konflikt- och
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överväganden6

disciplin6.1 En ny

iSverigeutarbetadesfredsbevararemilitäraförutbildningDen avsom
fortfarandeländernanordiskade andraoch ärsamarbete med FNnära

militäraföromvärlden. Kursernadelarförföredöme storaett av
och deSWEDINTpåcivilpoliserochstabsofficerare äger rumsom

Sida, Räddnings-organiserasfältpersonalförkurser avsomannan
frågorklass.hög Ihåller för sigenskilda organisationerochverket var

emellertid intehar Sverigekonflikthanteringflerdimensionellrörsom
institutionelladeskapadärför viktigtlångt.lika Detkommit är att

område.på dettaframgångförförutsättningarna även

framförhandladövervakaskillnad mellanmycketDet attär stor en
efterhjälphumanitärmed tillfälligbistå natur-ellervapenvila att en

sökaförarbetekomplextomfattande och attdelta ikatastrof och ettatt
konsekvenser ideraskonflikter ochväpnadeeller hanteraförhindra

aspekterallaarbeta medaktivtaktörer.antal Attmedsamarbete stortett
internationelladetinnebärkonflikthanteringoch nivåer attav

Även länderdeambitionsnivån.grad höjerväsentligsamfundet i som
konsekventochlångsiktigtroller iaktivapåta sigvilliga ettär att
ambitions-förändramotsvarandepåmåsteSverige, sättarbete, såsom

förberedelsearbetet.inivån, inte minst

visabanortänka iförmågabehövs attfrämstVad är att nyasom -
konflikthanteringen.internationellabehoven i denförståelse för de nya

övergripandebåde desamtidigt kunnamåsteaktörernaberördaDe se
kanorganisationendenden rollochverksamhetenmålen för egna

uppgifterdeinblandade inseralladet viktigtFramförallt attspela. är att
hjälpaprojekt föriingår etteller påtagit sig större atthar fått ettman

grunden påibaserasUppdragenfötter igen.samhälle pådrabbat
respekt förinomsolidaritet. Detinternationell är aven ram
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mottagarländema och mänskligainvånarnas och medborgerliga
rättigheter de internationella aktörerna måste verka.som

En integrerad och gränsöverskridande disciplin håller således på attny
fram. Många delarna kunskapsområdetinom konflikthanteringväxa av

finns redan etablerade för måstesig inordnas i ett störrevar men nu
sammanhang. och för någotDetta i sig inte märkligt i vår modernaär
värld. Redan existerande kunskaper måste ofta föras isamman nya
former för lösa problem. finns otaliga exempel på hurDetatt nya
samhället varit existerande institutioner tilltvunget att anpassa en ny
verklighet, behov,eller, vid skapa vår efterkrigshistoriaI kannya. egen

totalförsvarvi hur blev gränsöverskridande disciplin ettse en som
resultat erfarenheterna under världskriget.andra exempelEtt annatav

miljövården och det ekologiska tänkandet fram under deär växtsom
decennierna. idag svårt tänka samhälleDet sigärsenaste att ett utan

samordnande/ samverkande för miljövård.organ

6.2 Utgångspunkter

Följande principer och utgångspunkter har viktiga elementvarit vid
utformningen förslag:utredningensav

finns grundläggandeDet nationell ambition Sverige, iatten
samverkan och medsamarbete andra länder och institutioner, skall
bidraga till öka förmågan och kompetensen i det internationellaatt
Samfundets det konfliktförebyggandeansträngningar på och
konflikthanterande området. bör fortsättningenSverige iäven sträva
efter föregångsland i detta avseende.att ettvara

olikaDe många aktörer aktivt deltager i internationellsom
konflikthantering och konfliktförebyggande tillfällemåste attges
lära känna varandra, lära varandra,och i ut-av gemensamma
vecklings- och utbildningsprogram.
Särskild uppmärksamhet rollmåste åt den centralages som
internationella och regionala spelar samordnadevid insatser.organ

brett deltagande från dessa nödvändigEtt organisationer är en
förutsättning för framgångsrik kompetenshöjande verksamhet. Det
finns också i många dessa behov låta denett stort attav organ av

personalen deltaga i sådan utbildning.egna
allt betydelseDen nationellt, internationellt ellerstörre som

regionalt organiserade enskilda organisationer och folkrörelser får i
konfliktförebyggande och konflikthantering måste återspeglas i
såväl kursverksamhet deltagarkrets.som
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och kommandenuvarandegäller inte enbartUtbildningsbehoven
befattningshavare hanterarflestafinns hos defaltpersonal, utan som

beslutsfattareoch andrapolitikerfrågor, d.v.s.dessa samtäven
hemmaorganisationema.stabspersonal i

förmedla tillde olika deltagarna kanfackkunskapdenFörutom som
förgrundläggande kunskapingåvarandra bör vissa moment som

mänskligaräknas: folkrätt,börcentrala elementalla. Till dessa
konfliktforskningen,ochfrån freds-rättigheter, humanitär rönrätt,

psykosocial kompetensmedlingstelcnik,förhandlings- och m.m.

modellerAlternativa6.3

konflikthanteringen såinternationellaaktörer denantalet i ärGenom att
särskild skapautmaningmångskiftande blir detoch attstort enen

plattform för utbildningen.gemensam

myndigheternafört med de berördautredningendiskussionerdeI som
integrerade utbildningsverksamhetendenhuroch organisationerna om

mindrehuvudförslag, medolikaborde harlämpligen organiseras tre
framförts:variationer,

kansjälvständigt institutEtablerandet utgöraett ensomav
för alla intresseradeutbildningsplattform parter.gemensam
avdelning/institution vidsärskild Försvars-Upprättandet av en

cheferför utbildningen inomidaghögskolan avsvararsom
särskilt inriktadskulleavdelningentotalförsvaret. Den motvaranya

fredsfrämjande verksamhet.avseendeoch forskningutbildning
upprättandetoch vid behovnätverkStärkandet existerande avav

stödjandemed liten centraltkompletteraskanNätverken ennya.
samordnande verksamhetden konkretafunktion typ somav samma

bedriva.haft uppdragutredningen i attsom

helt varandra.naturligtvis inteutesluterhuvudaltemativenDe tre
intenödvändiga,nätverkExempelvis måste änomanses vara

första alternativen.i de tvåtillräckliga, element även

elementoch hartvåför alternativArgumenten gemensamttre som
existerande utbildningsinstitutionerredanuppfattningenredovisat att

gränsöverskridandehand deförutsättningarborde ha bäst att ta om
utbildnings-framförtshar ocksåfrågorna. Farhågor ännuatt en

samordningsproblematiken blevmedförakunde ännuinstitution att
komplicerad.mera



Överväganden 1999:2962 SOU

emellertid gjort bedömningensärskild utredare har jagSom att
direktiveffekt de utredningensalternativ bäst inomett ramar somger

möjlighetalternativ har bästFramförallt jagutgör. ett attattanser
civila i organiseraticke-statliga och utländska intressenter ettengagera

kompetensfrågor. alternativutbildnings- och Dettasamarbete kring
kraftsamlingen kring dendet, ocksåinnebär, jag att nyasersom

har förutsättningarmarkeras institutiondisciplinen attsomgenom en
trovärdig nationellbli den svenska verksamheten ochiett ennav

aktörerna.kontaktpunkt de internationellagentemot

begränsningarNätverk möjligheter och6.4 -

lägsta ambitionsnivån,innebär den gårBeträffande alternativ tre, som
bildandeexisterande nätverk, ochstärkandetdet konstatera attatt avav

för överhuvudtaget kunnagrundläggande förutsättningär attennya,
mängd konferenser, seminarierdisciplinen.utveckla den Den storanya

konflikthanteringsfrågor på olikakringoch andra ägtmöten som rum
uttryck för detta behov.ställen världen under de åreni ärsenaste ett

verksamhetspeciellt viktigt med dennatidigare redovisats detSom är
åtskildahistoriskt varitverksamheter och institutionernär settsom

för eller likartade uppdrag.kommer samman gemensamma

nätverk innebär emellertid begränsningar. Förenbart påAtt attsatsa
till olika nätverklctmskap ofta kommer uttryck iden entusiasm och som

uthållig verksamhet krävs det ikonkret ochskall kunna iomsättas
därjämte i det dagliganågot slag. Detallmänhet institutioner ärav

ochmed olika bakgrundinformella mellanumgänget som nyapersoner
födas, under formellakreativa har bäst förutsättningar inteidéer att

sammanträden.

konkreta sektoröver-Uppbyggandet nätverk och finansiering avav
har, detinom området jämteskridande projekt för höja kompetensenatt

huvuduppgift för utredningen. Medtraditionella utredandet, varit en
ställning självständigbudget, och denhjälp adekvat somav en

har förslag till utbildnings-utredningar åtnjuter,myndighet statligasom
Utredningen harpraktiken. utgjortprojekt kunnat iomsättas en

departement, myndigheter,kontaktpunkt för intresseradegemensam
ochoch enskilda organisationer, inommellanstatliga utomorgan

förefaller hadessa avseenden varitlandet. Utredningens verksamheter i
både efterfrågad och uppskattad.
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fortsättning,förden institutionellaFrågan permanentramen enom
haft och halv påutredningen tvålilla formati detäven personsom -

den tydligaförfattningen, medenkel. svenskaheltid, inte helt Denär
arbetsuppgifter,och myndighetersmellan departementsuppdelningen

utförasverksamheten lcnappast kanaktuellamedför denatt av
utredningsforrnfortsätta arbetet ilångsiktigtregeringskansliet. ärAtt

knytaåterstår då antingenalternativ. Detgivetvis inte attett
skapamyndighet, ellerexisterandetill någon redanverksamheten att en

föreslagnakring deprincipiella övervägandenainstitution. Deny
oberoendelikartademed andra 0rdverksamhetsformema är av

ellermed liten stabsamordnareverksamhetenstorleken på etten-
institut.större

till faktorerdirekt relationstår givetvis iverksamhetenStorleken på
tillgängligaambitionsnivå ocheffektivitet, resurser.som

militäracivila ochföra6.5 Att samman

kulturer

i bilden.kommer andra faktorer inalternativ tvåVid bedömningen av
skalldet föreslagna institutetuppfattningenhar utgöraJag attsagtsom
icke-statligaför såväl statligautbildningsplattforrn somen gemensam

med konkretregeringskanslietsamtidigt kunna biståaktörer. skallDet
tillsvenska bidragplaneringensektoröverskidande expertis inför av

ochSverigesFråganeller regional krishantering.internationell om
berörhög gradfråga iverksamhet utomlandssvenskars är somen

myndigheterenskildade intressenstatsmakterna och går utöver som
detsärskilt giltigtförhållandekan ha. näreller organisationer Detta är

generellt. harSågälleruniformerad personalgäller ävenmen
särskildaförbehållit sigexempelvis hittillsregeringen rätten att ta

Räddningsverket varitenskilt uppdragregeringsbeslut för varje som
och harutbildadpersonalenden berördaAtt är rättengagerat

vad gällerstatsmaktemas åtminstonenödvändig kompetens är ansvar,
myndigheters verksamhet.statliga

FörsvarshögskolanmedSverigefemtiotalet harSedan början somav
integrerade kursermedtotalförsvarettradition inombas etablerat en

nuvarandepersonal. Försvars-militärför civil- och Denoch seminarier
den gamlasammanslagninghögskolan skapades 1997 avengenom

huvudsyfte, och Militär-ovanståendehadeFörsvarshögskolan, som
militära kompetens- ochhögreför denhögskolan hadesom ansvar
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befattningsutbildningen. Försvarshögskolan fortsätterDen de tvånya
tidigare skolornas verksamhet samtidigt allmän akademiseringsom en
äger rum.

Försvarshögskolan kommer spela central roll den framtidaiatt en
officerareutbildningen militära och viss personal inför deannanav

internationella uppgifter ålägger försvarsmaktenstatsmakterna ochsom
andra myndigheter totalförsvaret. kvalitetsinriktad forskninginom En
med akademiska området kommer bli välkommetmeriter inom att ett
bidrag till den svenska och internationella kunskapsnivån. förutserJag

samarbete mellan Försvarshögskolan och det föreslagnanäraett
institutet. finner emellertid samtidigt starka skäl talar förJag inteatt att
inordna integrerad del Försvarshögskolansinstitutet som en av
verksamhet.

fredsverksamheten den har utvecklatsinternationella underDen som
det slags biståndsverksamhetårtiondet till sinärsenaste natur en som
bygger internationell solidaritet. antyddes inledningenpå Som i kan
Sverige visserligen fall ha säkerhetspolitiska dei vissa motiv utöver
biståndspolitiska deltar internationell konflikthantering. Fleravi inär
myndigheter inom totalförsvaret lämnar också centrala bidrag till
verksamheten. desto mindre förblir det slutliga målet förInte
uppdragen hjälpa människor och institutioner i andra delaratt av
världen återskapa fredliga och väl fungerande samhällen. Enligt minatt

bör den centrala kompetensuppbyggande verksamheten därförmening
ske traditionella totalförsvaretsinom institution går detutöveren som
ramar.

viktigt det föreslagna institutet upplevsDet är att som en gemensam
angelägenhet för alla delar det svenska samhället, alltifrån stats-av

andra berörda enskildamakterna till intresserade follaörelser och
finansiering och styrelseformerorganisationer. ställer de krav påDetta

förslagsdelen Försvarshögskolan har inteberörs i betänkandet.som av
införa uppdragsfinansiering fördenna struktur. Skolan håller på attnu

alla verksamheten styrelse har fått alltmerdelar och skolansav en
akademisk prägel.

frågan militära icke-militäraviktig aspekt hur ochEn är omannan
kulturer denna frågaförhåller sig till varandra. SverigeI anses numera

länge hållerinte problem, åtminstone så vi inomett stort ossvara
totalförsvarets demokratiskt förankratVår långa tradition ettavram.
försvar, myndigheteroch det samarbetet mellan civila och militäranära
inom för det svenska totalförsvaret, har lagt grunden till ett gottramen
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förtroendefullt samarbete civilaoch mellan de och militära sektorena.
Ådalen-syndromets.k. faktor påverkarDet idag inte någonutgör som

det har historisktdagliga givetvis i perspektivumgänget ettmen
mellan de militära och civila strukturerna.påverkat arbetsfördelningen

internationellt perspektiv blir förhållandet något annorlunda.I ett
Militärdiktaturer, etnisk rensning och andra brott de mänskligamot

uniformerade förekommanderättigheterna utförda styrkor vanligtärav
i konflikterna. jämte inbördes, kriminaliserade krig mellanDetta
rivaliserande och privatarrnéer präglar ofta demilitära grupperingar
konflikter internationella samfundet blir indragetdet in. För mångasom

biståndsverksamhet därförarbetar humanitär detinom ärpersoner som
inte ovanligt generellt betrakta militära styrkor delatt som aven
problemet lösningen. blir alldeles särskiltDettaän ettsnarare
bekymmer fredsfrämjande väpnade styrkor introduceras inär en

åtskillnad mellankonflikt. blir då nödvändigt deDet göraatt
uniformerade del konflikten och internationellastyrkor deärsom av
fredsfrämjande förband har till uppgift bidraga till lösning.attsom en

oftaBilden kompliceras ytterligare de internationellaattgenom
fredsfrämjande frånförbanden kan komma rad länder med olikaen
kulturer och ideologier. flyktingkommissarie harFN:s upp-
märksammat problemet bl.a. publicera utbildnings- ochattgenom
informationsmaterial syftar till förbättra samarbetet mellanattsom

Ävenmilitära fredsfrämjande styrkor och humanitära civila aktörer. i
ÖCBhar föranlettSverige har företeelsen studerats. framDet att ta en

särskilt studie "Efter Hammarskjöld Attityder och före-i ämnet: -
ställningar civil och militär samverkan i internationella insatser".om

dessutom ovanligt människor har tagit avstånd frånDet inteär att som
militär vämpliktstjänstgöring ideologiska skäl i stället sigägnatav
humanitär fáltverksamhet. del utbildningen fältpersonalEn stor av av

Sida-SANDÖför vid nuvarandebiståndsverksamhet U-Centrum
vapenfritt alternativ till denutgjorde under lång tid organiseratett

allmänna vämplikten.militära

erfarenheterna mellan bistånds-På är har från samarbetetsenare
och internationella fredsfrämjande styrkor lett tillorganisationer en

avståndetgradvis förändring attitydema. ideologiska mellan denDetav
militära fredsfrämjande verksamheten och det humanitära arbetet har
minskat kraftigt. håll de olikainser på mångaMan attnumera

verktyg densektorerna behövs kompletterande i internationellasom
konflikthanteringen. kvardröjande ömsesidig misstänksamhet ellerEn
okunskap varandras arbetssätt kommer emellertid ofta till uttryck iom
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gäller både på hemmaplan ochmellan de olika kulturema. Dettamöten
negligeras utbildningen och defältet. faktorer kan inte ipå Dessaute

prägla utformningen ochallmänna förberedelserna. kommerDe att av,
innehållet tänkt utbildning.varje

relationerna mellankan föras kringliknandeEtt resonemang
fredsfrämjartraditionen och deföreträdare för den militära grupper som

nedmstningsperspektiv ochpacifistiskt ellerbetraktat "fredsarbete" i ett
ideologiskt alternativ till väpnadfredsskapande verksamhet ettsett som

Även område har dock klyftorna minskatmilitär verksamhet. på detta
från internationella konflikt-erfarenheterde årensatt senastegenom

härdar har tagits till vara.

företrädare för dedetanalys pekar på hur nyttigtOvanstående är att
förs i relevantaolika och kulturemasektorerna gemensammasamman

problemkomplexoch lär sig sigutbildningsprogram att ta genoman
samladet blir lättaresamverkan. betyder ocksåDet attatt

för skilda kulturema utbildningen kan ide ägarepresentanter om rum
miljöer domineras någondera kategorin.intesom av
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och rekommendationerFörslag7

kompetenscentersvenskt7.1 Ett

formsvenskt kompetenscenterföreslår det iJag upprättas ettatt av
konfliktområden,verksamhet kris- ochför internationell iinstitutett

stimulera utvecklings-uppgift genomföra utbildningmed samtatt
område.och samarbete dettaarbete, samordning inom

förFolke Bernadotte-institutetföreslåsInstitutet namnet:
och fredsuppdrag".internationell konflikthantering

uppgifter:föreslås få följ andeInstitutet7.1.1

utbildningdelar den statliga sektornskoordinera lämpligaAtt av
konfliktområden.inför uppdrag i lctis- ochinternationella

utbildningforoch stimulera till insatserinitieraAtt gemensamma
internationella ochsamverkan medoch kapacitetsutveckling i

enskildaintresserade organisationerregionala organisationer samt
och landetsinom gränser.utom

och konferenser inomgenomföra kurser, seminarierAtt ansvars-.
området.

metoder ochtill utveckling och utprövningstimuleraAtt av nya
for deltagare ikapacitetsutvecklingfor utbildning ochmodeller

och kontliktområden.internationella uppdrag kris-i
ochmed berörda aktörer i Sverigeoch samarbetei samordningAtt

.
resursbank med uppgifterutlandet bygga om personer,upp en

tillutbildningsverksamhet med anknytningerfarenheter och
skall kunna spelasammanhang institutetansvarsornrådet. dettaI en

personal för tjänstgöring i konflikt-aktiv roll vid rekryteringen av
områden.
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utveckla samarbetet mellan berörda myndigheter, utbildnings-Att
institutioner och enskilda frågor berörorganisationer i som
utbildning inför internationella uppdrag syfte åstadkommai att
maximalt tillgängligautnyttjande av resurser.

uppföljningen flerdimensionella ochdelta i och utvärderingenAtt av
"lessons leamed" anslutning till dettaintegrerade insatser isamt

bedriva forskning.viss
med kompetens vid planeringenAtt stödja regeringen av

multifunktionella internationella och internationellinsatser annan
lcris- och konflikthantering.

vid behov stödja andra svenska myndigheter vid utformningenAtt
utbildning inför internationell verksamhet.av

information kurser och seminarier i Sverige ochl0.Att sprida om
behov samordna svenskt deltagande iutlandet och vid

och seminarier institutetsinternationella kurser inom ansvars-
område.

Styrelseformer, finansiering och bemanning7.1.2

för de berördaInstitutets styrelse bör bestå närmastrepresentanterav
för berörda departementmyndigheterna i görligaste mån, isamt,

Även humanitära och/ellerregeringskansliet. enskilda organisationer -
från den aka-konfliktlösande bör representerade. Representationvara-

till freds- och konflikt-demiska världen, särskilt med knytning
forskning, bör också finnas.

huvudsakligen finansieras direkta anslagVerksamheten skall genom
avgiftsfinansierad verksamhet kanstatsbudgeten. Kompletterandeöver

för deifråga. Verksamheten skall inomdock komma rymmas ramen
förfogande för krishanteringen inommedel idag står tillsom

och Utrikesförvaltning ochstatsbudgetens utgiftsområden fem, sjusex
och internationellt bistånd;internationell samverkan, totalförsvar se

totala resurserna.genomgång deovanstående av

funktionoch totala kostnad blir givetvispersonalstyrkaInstitutets en av
finna lämplig.statsmakterna kan Denden ambitionsnivå som

kostnadskrävande.sannolikt denblirinternationella dimensionen mest
internationella och regionalaidag har mångaSom situationen utser

utbildningssidan.betydande resursproblem på Förorganisationer att
organisationer bådeförsäkra deltagande från dessasig somom -

krävs oftaoch tillfälligaseminariedeltagare attresurspersoner -
likartad förför kostnaderna. Situationeninbjudande institution står är
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de flesta enskilda emellertid min bedömningorganisationer. Det är att
genomslagskraft, internationellt,institutet skulle få betydande ävenen

med 15-tal och årlig budget påpersonalstyrka på ett personer enen
mellan och miljoner kronor.15 25

från antal specialist-personalstyrka bör innehålla expertisInstitutets ett
med humanitär ochområden militärer, poliser, diplomater, personer

m.fl.. delfredsskapande bakgrund, forskare, mediarepresentanter En
bemannas berörda myndighetermyndigheten skall kunna attav genom

specialistpersonal till förfogande underoch andra institutioner ställer
forsknings- och utvecklingsenhet börlängre eller kortare tid. mindreEn

kvaliteten på utbildningen hög ochfå till uppgift sörja för ärattatt
forskning och det erfarenhetsinhämtandeligger i linje med den som

sker på andra håll i världen.

innehållUtbildningensl

kring den framtida konflikthanteringensosäkerhet råderDen som
verksamhet, och det antalet aktörer berörs,organisation och stora som

medför den utbildningen måste kännetecknas storatt avgemensamma
skilja den allmännaflexibilitet. finns dessutom anledning mellanDet att

innehåll och de särskilda kunskaper behövs förutbildningens ettsom
uppdrag.visst

utbildningen det utskilja någraBeträffande den allmänna går att
särskilt väl för och integreradområden lämpar sigsom gemensam

har identifierat följ ande huvudområden:utbildning. Utredningen

på områdetKunskap aktörernaom

Även återkommer antal dekonflikt unikvarje är ett stort avom
från krissituation tillinternationella aktörerna De storaen en annan.

Rödainternationella organisationer Korset,andraFN-organen, som
säkerhetsråd,fredsfrämjande med mandat FN:soperationer av
och radbilaterala biståndsorganregionala organisationer, en

konfliktornråde.kan finnas ienskilda organisationer samma
finns de berördafor media kategori iRepresentanter ännuär en som

internationell krishanteringländerna. Därför bör alla deltar isom
hurlära återkommande aktörerna desig vilka de viktigaste är, är

och vilka mandat och arbetssätt de har. ocksåorganiserade Det är en
verksamhetenfördel människor skall i arbete isättas gesom som

företrädare for de olika aktörerna redan undertillfälle träffaatt
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bygga användbartkan då redan förvägutbildningen. iDe ettupp
kontaktnät.

aspekterLegala

konflikter kräver ingåendeinternationellaAll slags intervention i
internationellakrävs i dejuridiska frågor. Insikterkunskaper om
humanitärbeteckningarna folkrätt,går under rätträttssystem som

mänskliga rättigheternademänskliga rättigheter. Kunskaperoch om
viktiga för allaregelverket blir alltmerinternationellaoch det
under den förstaberördesolika aktörerinblandade aktörer. De som

rad olika Detpåpunkten legitimerar sin sätt. ärnärvaro enegen
modeller för legitimering. Omdet finns olikaviktigt känna till attatt

legalakonfliktområde har det andraplatsfinns på iFN-organ ettett
enskild organisation. Under dettaexempelvisförutsättningar än en

desäkerhetsrådets och regionalafaller också kunskapområde om
avtalde i övrigtfolkrättsliga kompetensorganisationernas samt som

konfliktornråden.reglerar för interventioner iramarna

praktikKonfliktlösningsteori och

tidens miljöer ickeinternationella samfundet har i denDet nya
lokala konflikter.fått för hantera Detsällan äröver ansvaret attta en

där deofta utspelas på platserkonflikterföljd att numeraav
eliminerats.försvagats ellernationella maktstrukturemalegitima,

där detinblandade aktörer hamnar i situationerPraktiskt allataget
gälleroch fredsskapande. Kravetkunskap konfliktlösningkrävs om

huvudsyfteförför insatsergivetvis särskilt representanterstort vars
regionalagällerkonfliktlösning, antingen detjustär organ som

med konflikthanteringenskilda organisationerellerOSSE, som
ha kunskapmåstealla gällerspecialitet. kategorierFör att omman

självklart kunskaperförhandlingar och medling drivs. Dethur är att
konfliktforslcningen, liksomakademiska freds- ochfrån den

bör infogas ifiedsskapande arbete,praktiska erfarenheter från
uppförande-kringprincipiella frågeställningarnautbildningen. De

föremål för behandling.problem bör Dekoder och etiska vara
viktigtkonflikthanteringpsykosociala aspekterna är ett annatav

område.

Övrigt4.

varierande grad lämpar sig förfinns rad andra områden iDet somen
Miljökonsekvenser såvälintegrerad utbildning.eller avgemensam
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konflikterna själva återuppbyggnadsarbetet mycket viktigär ensom
verksamhet berör både civila ochaspekt. Minröjning är en som

militära och den statliga sektom. Kunskaperaktörer, inom utom om
hur personliga säkerheten kan ökas borde obligatoriska forden vara
alla konfliktområden.iutsom reser

dess förutsättningar ochutsända någonting regionen,Att vet om
språk, ökarproblem alltid viktigt. språkkunskaper, i lokalaävenär

förutsättning föreffektiviteten. kimskaper engelskaGoda- i är en
internationelltpraktiskt allt internationellt I etttaget engagemang.

goda kunskaper språk,perspektiv har svenskar jämförelsevis i
emellertid ofta svårighetersärskilt i engelska. praktiken uppstårI

språk.fråga arbeta på engelska eller andradet blir Dettanär attom
främmandeblir skriva på detgäller särskilt när tvungen attman

emellertidSpråkutbildning själv bör intespråket. i sig vara en
förutsätta engelskahuvuduppgift för börinstitutet även attom man
Beträffande konkretanormala arbetsspråket.kommer detatt vara

förslag Språkutbildning punkt 6.4.seom

beträffandeRekommendationer7.2

ansvarsfördelningen mellan olika
aktörer

delarföreslår skall ha huvudansvaret förJag vissainstitutetatt av
integrerade utbildningen inför internationelladen samordnade och

deförutsätter däremotfredsmissioner och konflikthantering. Jag att
personaloch kommerenskilda myndigheter organisationer attvars

framtiden kommer låtadelta internationella uppdrag ocksåi i att
uppdrag ingå den ordinariegrundläggande utbildning inför dessa i

då ochbefattningsutbildningen. de fall myndigheterIinterna
frampå hand arbetarorganisationer gemensammaegen

rådgivandepåta ochutbildningsprojekt bör siginstitutet en
stödjande funktion.

sammanhanget omfattningensvårigheterna iEn är att avav
mellanvidareutbildning skiljer olikabefattningsutbildning och avsevärt

den myndighet har nått längstyrkeskategorier. Försvarsmakten är som
befattningsutbildasystematiskt vidareutbilda och sindet gällernär att
tillbringaberäknas genomsnitt tredjedelpersonal. svensk officer iEn en

utbildningsanstalter.yrkesverksamma karriär olikasin i Ingen annanav
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berörtsyrkeskår kommer närheten denna andel. Redan tidigare hari av
Försvarsmaktens skolor ochhur både inom inomegnaman

verksamheten. Förändringarna kommerFörsvarshögskolan lagt attom
svenska officerskåren får allt bättre kunskaperpå sikt medföra denatt

internationella uppdrag.om

Rikspolisstyrelsen. medpågår inom InsatserEn liknande process
början Nilscivilpoliser internationell tjänst utreddes i 1997i av av

fredens 1997:104.Billinger. "P0lis i tjänst", SOUGurmar
den grundläggande svenskaUtredningen förslog bl.a. det iatt

orienterande tjänstgöring ipolisutbildningen läggs in moment om
fredsfrämjande syfte.

förändringar förbättrar utbildningenRäddningsverket genomför somnu
internationella uppdrag.för personal skall medverka isom

räkna med alla myndigheter ochkan emellertid inteMan att
grundliga förberedelse inför deorganisationer kan erbjuda samma

för den befattnings- ochinternationella uppdragen inom egnaramen
bör med beräkningen i det föreslagnavidareutbildningen. Detta itas

utformning utbildningsprogrammen. Detta innebärinstitutets attav
för grundläggandei fall kan på siginstitutet vissa störreettta ansvar

skulle fallet. Alldeles särskiltutbildning vad kanän som annars vara
skall samverka med mindredetta komma öka institutetnärattansvar

saknar erfarenhet internationellamyndigheter/organisationer som av
utbilda personal.uppdrag och/eller saknar kapacitet att egen-

både enskildaskall bli meningsfull krävsutbildningenFör attatt
landet, och internationella och regionalaochorganisationer, inom utom

reguljära kurserna bör utgå fråndeltar omfattning. dei Istor manorgan
föreslagnafinns representerade. institutetdessa sektorer nomialt Detatt

efter från dessabör dessutom ha kapacitet önskemål organisationeratt,
internationella kurser. Finansieringenoch skräddarsy avorgan,

utredningensfrån icke-statliga sektorerna kan enligtdeltagandet de
och byråkratiskaske flera olika enklaste minstuppfattning på Detsätt.

tillräckligt förreguljära budget täckainstitutets görssättet är stor attatt
från icke-statliga sektorer. grund-betydande medverkan Denna

formerfinansiering behov kompletteras med andrakan givetvis vid av
finansieradefinansiering avgiftsfinansiering eller särskiltsåsom

från statsmaktemas sida. metoden används föruppdrag Den senare
vid finansieringen PFF-kurser.närvarande av
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utbildnings-verksamhet och andramellan institutetsAvgränsningen
dra alltfördet svårtkräver omtanke,institutioner viss äräven attom

bör kompetenscentretsEnligt uppfattningdetaljerade riktlinjer. min
utbildningssidan ske i formdirekta påhuvudsakliga och insatseregna

från olikaDeltagarna bör kommachefsnivå.seminarier på myn-av
utomlands.och Försvars-organisationer, i Sverigedigheter och

totalförsvaret, de seminarierför chefertraditionella kurser ihögskolans
eller de nordiskaAcademy,"Intemationaldrivs Peaceavsom

lämplig utformninggoda exempel påUNMAS-seminariema, är av
utbildnings-emellertidSeminarierutbildningsverksamheten. är ett

redan harför vissanvändaskoncept endast kan sompersonersom
specialområden. Förkunskaper inom sinaerfarenhet eller

kursverksamhet komma ibör normalpersonalgrundutbildning av
anordnas respektiveförsta handfråga. grundutbildning bör iDenna av

de skiftande nivåeremellertid hänsyn tillmåstefackmyndighet. Man ta
berördesolika institutionerbefattningsutbildningen ipå som ovan.

ocholika myndighetercentralabör dock den instansInstitutet somvara
beträffande utbildningen.till for få rådvända sigorganisationer kan att

såväl kursemasomfatta synpunkter påborde kunnaRådgivningen
och andralämpliga föreläsareinnehåll resurspersoner.som

allmängiltigmellanprincipiell svårighet avvägningenEn ärannan
förberedelser förkrishantering ochinför internationellutbildning ett

det svårarebörspecifikt geografisk uppdrag. Man är attnotera att
uppdrag förvarnings-förberedelse för visstgedigenerbjuda ett omen

allmännalåta denbästproblem hanterastiden kort. Dessa attär genom
finnermöjligt. Jagoch allmängiltigbli så omfattandeutbildningen som

resursbasbidra till skapabördet föreslagna institutetssåledes attatt en
internationell krishantering. Jukunskapmed gedigenmänniskor omav

uppdraget,inför det enskildainhämtasbehövermindre kunskap som
erfarenhet från kursermed godutbildningsinstitutionbättre.desto En

bättredessutominnehåll harmed allmäntoch seminarier
utbildning införtill passandeeller bidraförutsättningar ordnaatt

problem för institutnågraborde inteenskilda operationer. Det ettvara
varsel skräddarsy kursermed kortinriktningenmed den föreslagna att

till vilka andraverksamhet. kännaeller Attviss regionom en
utbildning blirvid behovförmågaharinstitutioner att enarrangerasom

viktig funktion.annan
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7.3 Rekrytering

förFör närvarande rekrytering personal för internationellär ansvaret av
konflikthantering uppdelat mellan ochUD, Sida respektive
fackmyndighet, främst Försvarsmakten SWEDINT och
Rikspolisstyrelsen. Sida har sålunda för OSSE-personal ochansvaret
valexperter/valövervakare medan förutom den militäraSWEDINT,
personalen, rekryterar de ECMMEU-monitoreräven ärsom
verksamma fornai det Jugoslavien. särskilt nätverkEtt SWEDHUM- -
har förbättraunder tid arbetat med möjligheterna identifieraatt atten
kompetenta uppdragkandidater till och tjänster inom ochMR-
demokratiområdet.

finns mycket koppling mellan kompetensutvecklingDet näraen av
den förslaget syftar till och rekrytering personal tilltyp som av
uppdrag den internationella konflikt- och krishanteringen.inom

nyrekryteradFörutom personal oftast behöver utbildas detäratt
ofta personalkategorier behövs både försomsamma
utbildningsverksamheten och fältuppdrag. Detta starktär motivett
för ha samband mellan kompetenscentret och berördanäraatt ett
fackinstanser rekryteringsfrågor. knytningEn SWEDHUM-i av
projektets nätverk till det föreslagna naturliginstitutet envore
utveckling.

En närbesläktad verksamhet också behovet samordna svensktär attav
deltagande utbildning Efterhandi relevant utomlands. detsom
flerdimensionella perspektivet blivit allt vanligare händer det allt oftare

Sverige eller svenska institutioner inbjuds sända deltagare frånatt att
olika verksamhetsområden. har hittills svårt hanteraDet varit sådanaatt
inbjudningar eftersom det saknats samråd dessa frågororganiserat i
mellan olika departement, myndigheter och organisationer. Det
föreslagna kompetenscentret borde lämpat hantera dennajustattvara

samordning. i samråd med de berördaEtt sätttyp attav vore
institutionerna och registerupprätta överettpersonema personer som
skulle kunna komma ifråga. skulle på denna punkt kunnaInstitutet bistå
de berörda ochinstitutionerna med den långsiktigapersonerna
kompetens- karriärutvecklingen.och
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Språkutbildning7.4

Sida-SANDÖ:s för på kort tid bibringaspecialiteter kurserEn är attav
redan existerandeoch/eller förbättraspråkmänniskor nyavuxna

förefaller emellertidspråkutbildningSkolansspråkkunskaper. vara
Sidadet i huvudsak"biståndsvärlden". dagutanför Irelativt okänd är

Sida-SANDÖ. Även andrautnyttjaroch frivilligorganisationema som
Rikspolisstyrelsen ochFörsvarsmakten,statliga myndigheter som

vid skolan.kompetensenkunna draRäddningsverket skulle nytta av
utländska ocherbjudasskulle också kunnautbildningenDelar av
internationellaför deninomsamarbetspartnersmellanstatliga ramen

exempelvis OSSE.konflikthanteringen,

föroch den kompetensde faciliteterföreslårUtredningen att
Sida-SANDÖfinns vidkulturkunskapspråk ochutbildning i som

vad sker dag.fler aktörer iutnyttjas än somav

administrativaOrganisatoriska och7.5

överväganden

delar dekunna medföra vissapraktikenförslag skulle iMitt att av
olikafinns vid antalverksamhetoch den ettsom nuresurser

samlas och institution. Jagorganisatoriskt inommyndigheter sammaen
ochSidasFörsvarsmaktens,delarmindreatttror av

skulle kunna kommaverksamhetnuvarandeFörsvarshögskolans att
ÖCB ochRäddningsverket,Därtill kanöverföras till det institutet.nya

kan iutsträclming. Manberöras i vissRikspolisstyrelsen komma att
forsknings-mindreöverföra vissasammanhanget övervägaäven att

myndigheten.till denfrån FOA nyaresurser

verksamhetförlägga allsärskilt behovdäremot inte någotJag attavser
finnsgeografiska plats. Dettill tvärtomkompetenscentreti samma

sannolikt lämpligtställen.på flera Detför aktiviteterstarka skäl ha är
försiggårverksamhetinstitutetsdel näraväsentligatt aven

ifrån deldessutomStockholm. utgårJagregeringskansliet i att aven
Internationellaförlagd vid detverksamheten kommer att vara

uppgifter kan upphandlas någonadministrativaKommandot. Många av
Försvarshögskolan.myndighet, t.ex.annan
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Regeringen har under de och utökade tillåren givit uppdragsenaste nya
flera myndigheter avseende förberedelser och verksamhet för och i den
internationella konflikt- och krishanteringen. myndigheterDessa
arbetar med förbättra flerasin kompetens i avseenden. Det ärattnu
emellertid angeläget de begränsade förslösasinteatt resurserna genom

myndigheterna söker etablera parallella funktioner ochatt
utbildningsplattforrnar de områden börinom varasom gemensamma.

Nordiska och internationella kontakter7.6

mycket viktig uppgift för det föreslagna blir hållaEn institutet näraatt
och regelbunden internationellakontakt med relevanta och regionala

gälleroch institutioner. givetvis sådana harDettaorgan organ som
huvudansvaret för och leda verksamhet konflikt-organisera iatt
områden såsom: aktörer, EU/VEU,FN-systemets NATO, OSSE,
Europarådet, och andra har, eller kanICRC, OAU organisationer som
få, framtida roller. faller det sig naturligtDärutöver givetvis att
kontakter etableras med den växande skara institutioner ägnarav som

forskning området.sig åt utbildning och på sammanhanget bör särskiltI
internationellade två institutioner med närbesläktadenämnas
finns Stockholmämnesområden i SIPRI och International IDEA.som -

Som tidigare finns det samarbetet mellan de nordiskanämnts näraett
länderna fredsfrämjande området. fyrapå det militära nordiskaDe
länderna Danmark, Finland, blandNorge och Sverige har annat enats

praktisk arbetsfördelning den militära utbildningen påom en av
gällerområdet. När det kontakterna på det civil-militära området finns

det inte lika etablerade kanaler. alla de berörda ländernaI pågår
emellertid utveckling de flerdimensionella aspekternasätteren som av
konflikthanteringen i fokus. minst letar i de andra nordiskaInte man
länderna för förmåganefter former stärka inom den civilaattatt agera
konflikt- angeläget etableraoch krishanteringen. känns formerDet att
för nordiskt samarbete och samverkan på detta område.även

föreslår etablerar dialog med deJag andraregeringenatt en
nordiska länderna syfte skapa lämpliga former för samarbetei att
och samverkan rörande utbildning inför internationell fler-
dimensionell konflikthantering.
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i SverigeAktörerBilaga l -

till internationellanknytningmedoch institutionerAntalet myndigheter
rälmar-insynnerhetökning, igenomgårkonflikthantering om manen

uppmärksamhet åralltmerahögskolorochde universitet ägnarsom
frågor.kring dessaoch utbildningforskning

Även dengrundlig inventeringnågongjortutredningen inte avom
det lättämnesområdetmedbefattningvärldens är attakademiska

tillväxt.under snabb Utanutbildningochforskning attkonstatera äratt
dessasigoch studenterforskarealla de andra ägnarglömma som

verksamhet pågårdensärskiltlandet vill vifrågor i nämnaruntom som
förKollegietkonfliktforskningfreds- ochförvid Institutionen samt

Uppsala Universitet, Institutionenvidutvecklingsstudierbistånd och
Göteborgs Universitetutvecklingsforskning vidfreds- ochför samt

vid Lunds Universitet.Wallenberg InstitutetRaul

spektumbretterbjuder ocksåfolkhögskolorLandets 147 ett av
formmed någonkursererbjuderfolkhögskolorutbildning. 44 av

ulands- ochgenomförfolkhögskolorinternationell inriktning. 11
finns delaromfattande kursutbudfolkhögskolornasbiståndskurser. I av

verksamhetsområdet.tillanknyterutbildningen som

Någrafrivilligorganisationer.antalmycket ärfinnsSverigeI stortett
ekonomiskahardet vissaandra arbetar imedanväl kända, storatysta,

delmed småandra arbetarpersonella tillgångar,och enresurser,
statliga bidrag,vid sidanheltandra stårmedel frånerhåller staten, av

idealutifrån religiösadel arbetarförtecken,politiskanågra har o.s.v.en
till inter-har anknytningverksamhetharfrivilligrörelserMånga som

konflikthantering.nationell

bilaga, bördennaredovisas ifrivilligorganisationerdeFörutom som
kommitforsvarsorganisationernade frivilligaantal attnämnas att ett av

baltiskafrämst i deinternationellt arbete, staterna.intresseägna mer
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Bland frivilligrörelsema finns också flera paraplyorganisationer och
nätverk överlappardelvis varandra. vissa nätverk finnsI bådesom

Ävenmyndigheter frivilligorganisationeroch representerade. nätverken
arbetar utifrån olika förtecken.

dennaI bilaga redovisar vi något de statliga myndigheter haftom som
konflikthanteringenanknytning till den internationella under detstörst

decenniet. fullständigListan inte och statligaärsenaste nya
institutioner kan säkert bli indragna verksamheteni i framtiden. Bilagan
beskriver också ñivilligorganisationemasnågra störstaav
paraplyorganisationer och nätverk två de frivillig-störresamt av
organisationema. syfte bild det mångfacetteradeI arbetetatt ge en av
paraplyorganisationer, nätverken och frivilligorganisationema bedriver,
beskrivs antal genomförda eller pågående projekt.ett stort

Bilagan redovisar:
Försvarsmakten
Försvarshögskolan
Rikspolisstyrelsen
Räddningsverket
Sida
Överstyrelsen för civil beredskap

ekumeniska nätverketDet
SydForum

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
.

Olof Internationella10. Palmes Centrum
Rödal Korset

12. Rädda Barnen
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FMFörsvarsmaktenl

internationellttidsedan långFörsvarsmakten har ett stort engagemang,
har drygt 80 000området. Sedan 1948fredsbevarandefrämst detinom

Freds-fredsfrämjande uppdrag.internationelladeltagit ipersoner
internationella insatserfrämjande och humanitära är numera en av

bedrivas såVerksamheten skallhuvuduppgifter.fyraFörsvarsmaktens
andrasamverkan medgenomföras ikan stater,insatsernaatt

säkerhetspolitiska situationNuvarandeorganisationer.myndigheter och
fallet kan utnyttjas itidigare varitmedger också änstörreatt resurser

enskilda ochleda tillkanUtvecklingensammanhang.internationella att
får alltframtidenFörsvarsmakten ienhetersammansatta merur

uppgifter.komplexa

ochbemannadeinternationella insatserdeltarförband i ärSvenska som
Huvuduppgiftensvåra situationer.mycketklara sig iutrustade för att

förhindraform dämpa elleri någonvanligtvisför förbanden attär en
säkerhetsläget.det allmännaförbättramed dettaoch sambandkonflikt i

tvingande åtgärdertillkapacitetregelFörbanden har att ta mensom
allmänåtgärder ochhuvuduppgiften med småfalllöser de flestai

underlättar försäkerhetslägeförbättratkonfliktområdet. Ettinärvaro
Efter handmilitära.civilasåvälinblandadesamtliga parter, somsom

omprioriterasförbandensdelartillåter kansäkerhetsläget så resurserav
del.tilllokalbefollcningenochorganisationerandrakommaoch även

och minröjning,med bl.a. ammunitions-biståkanmilitäraDet systemet
och broreparationer,trañkreglering, väg-eskorttjänst, transporter,

flyktingförläggningartillfälligasnabbupprättande m.m.av

underlyder operativtinternationell tjänstförband iflesta svenskaDe
nationellfrågorNato-befäl. IunderBosnien,eller, iFN avsom

förbandenunderstödsleds ochpersonalfrågorlogistik ochkaraktär,
från Sverige.

ÖBÖverbefälhavaren HKV iHögkvarteretmeddetSverigeI är
internationellaFörsvarsmaktensövergripande lederStockholm som

också direkt frånleds/understödsverksamhetoperativverksamhet. Viss
chefen föroch ledsdelegerad tillhuvuddelenmedanHKV är av,

SWEDINT.KommandoInternationellaFörsvarets

internationellavad"intemationella gränsytan"denMerparten avserav
dethar ocksåSWEDINTSWEDINT.såledesuppdrag utgörs av
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för personal och enheter utbildade innan deyttersta ansvaret är rättatt
in i internationella uppdrag. Till detta kommer också desätts

arbetsuppgifter utförs Totalförsvarets ammunition- ochsom av
minröjningscentrum SWEDEC, hundtjänstcentrumFörsvarets
FHTC, sjukvårdscentrum FSC,Försvarets Totalförsvarets
skyddsskola SkyddS, försvarets transportflyg och försvarets
minröjning till sjöss. Försvarsmakten deltar vid de årligent.ex.
återkommande övningarna "Baltic Challenge" och "Baltops", där en
väsentlig del sjöminröjning vid övningen "Open Spirit",utgörs samtav

innebär minröjningsverksamhet till sjöss.som ren

Försvarsmakten utpräglad utbildningsorganisation och det vidär ären
förband och skolor, den dagliga officers- ochi vämpliktsutbildningen,

grunden för Försvarsmaktens förmåga byggssom upp.

Försvarsmaktens förband, olika kompetenscentrum och skolor har ett
väl utvecklat samarbete samtidigt ständigt utvecklingsarbeteettsom
pågår.

Utöver internationella uppdrag pågår inom för "Partnerskap förramen
fred" PFF, omfattande övningsverksamhet där Försvarsmakten,en
andra frivilligorganisationermyndigheter och vissa deltar. Exempel på

återkommandedetta den årligen "Nordic Peace",är övarsom
interoperabilitet och civil-militärt samarbete "Viking 99",samt som

datorstödd och simulerad stabsövning med syfte belysaattavser en
samordning civila och militära vid fredsfrämjandeinsatser ochav
humanitära uppdrag.

ordinarie officersutbildningenDen och det bilaterala ochelev-
officersutbytet mellan Sverige och länder innehållerantal ocksåett ett
betydande inslag internationell verksamhet. utbildningarDet ochärav
verksamhet ytterligare förbättrar förutsättningarna för officeraresom
och förband delta i internationella uppdrag.att

De vanligaste befattningama för officerare internationelli tjänst år:
forbandschef på olika nivåer, stabsmedlem i någon svensk- eller,
internationell stab, NATO, OSSE eller militärFN, FN-t.ex. samt
observatör UNMO. Officerare kan också anställas/tjänstgöra i andra

ochorganisationer myndigheter ECMM,VEU, EU Sida ocht.ex.
Räddningsverket SRV.

Officerare förband ochtjänstgör i militära staber regelärsom som
beväpnade. Officerare tjänstgör militära observatörer,som som
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ochmyndigheterandrauppdragpåellerveriñkatörermonitorer, av
beväpnade.inteorganisationer är

dockpersonalenutlandstjänstgörande utgörsdenHuvuddelen avav
vardagstillochkvinnorvärnpliktiga, män,ochreservofficerare som

civilt.eller arbetarstuderar

KommandoInternationellal.l Försvarets

SWEDINT

internationellforkompetenscenterFörsvarsmaktensSWEDINT är
regionala PFF-Försvarsmaktensverksamhetfredsbevarande samt

Södertälje.utanförAlrrmäslokaliserat iSWEDINT ärcenter.

direktaför denochutbildahuvuduppgiftKommandots är att ansvara
"utlandsstyrkan".enheter,internationellaFörsvarsmaktensledningen av

anställning,utbildning,rekrytering,förberedelser,detta ingårI
avsked,hemkomstverksamhet,materielanskaffning, transporter,

utvecklinguppföljning, m.m.

snabbinsatsstyrkan,svenskaför denocksåSWEDINT svarar
mellan 500-800tilluppgårPersonalstyrkanSWERAP. personer.

omfattarår,500närvarande 800-1förUtlandstyrkan, perpersonerca
ochstabspersonal i Nato-förband,frånalltingår ipersonalsvensk som
ochcivilpolisermonitorer,till observatörer,FN-administrationer

tjänstledigtmilitär,såväl civilpersonal,All tarKorea.delegater som
"utlandsstyrkan".anställs ideverksamhetordinarie närfrån sin
1992:1153bl.a. LagenreglerasverksamhetUtlandsstyrkans omav

1984:309Förordningenutomlands,tjänstgöringförstyrkaväpnad om
1984:30FF SFörordningenochFörsvarsmaktenutlandsstyrkan inom

vapenstilleståndet iövervakningenviddelegationSveriges avom
Korea.

personalmilitärför SWEDINTåtagandet är attEftersom det primära ge
behöverinsatserdennadeltagande iinförutbildning typrelevant av

såvälfrånkunskaperochsigtillförsäkraSWEDINT resurser
organisationer.ochmyndigheterandraFörsvarsmakten i övrigt som

polischeferochcivilpoliserutbildauppdragetHärtill kommer ävenatt
civilaoch träningutbildninginternationella insatserför samt av
"mineminkunskap,säkerhet ochområdenafrämstorganisationer inom

kunskaps- ochtillmöjlighetergodafaktum skaparawareness". Detta
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kompetensöverföring/utbyte mellan det militära andrasystemet,
myndigheter och frivilligorganisationer NGO.

Utbytet har i sin skapat förutsättningar för SWEDINT erbjudatur att
utbildning till såväl statliga myndigheter ickestatligasom
organisationer. Exempel på myndigheter och organisationer undersom

tid genomfört utbildning vid SWEDINT Sida, Rädda Barnen,ärsenare
Röda Korset, Kristna Fredsrörelsen och Forum Syd.

Almnäs och SWEDINT dimensionerat för framtidaär expansionen
inom det civil-militära samarbetet. Redan idag delär en av
Räddningsverkets verksamhet, samverkanskontor och utbildnings-en
enhet, förlagt till Almnäs. Rikspolisstyrelsen har under många år
samarbetet med SWEDINT och fördjupades1998 samarbetet då RPS
placerade polis på heltid tjänstgöra vid utbildningscentret påatten
SWEDINT.

Vid SWEDINT genomförs såväl dagsseminaiier veckorstresom
kurser. Huvuddelen utbildningen genomförs med engelskaav som
undervisnings- och samtalsspråk. Såväl kursutbud kursernassom
innehåll förändras och utvecklas kontinuerligt.

Några kurserna kursverksamheten:iav
United Nations Staff Officers Course UN SOC, 30 w.
Mål: utbildadeTräna nationellt stabsoflicerare för befattningar i
multinationella och/eller kontingenthögkvarter.missions -
International Police Commander Course IPCC, 30 w.
Målet med kursen förbereda högre polisbefäl förär att
chefivbefattningar internationella fredsfrämjande polismissioneri
ledda eller regionalaFN OSSE ellerorganisationer VEU.av som

för kursen 2Ansvarig Rikslcriminalpolisen.är
United Nations Police Officers UNPOC,Course 20 w.
Målet med kursen, grundkurs, förbereda polis-är är attsom en
personal för internationella fredsfrämjande 2missioner.

för kursenAnsvarig SWEDINT.är
Partnership for Staff OfficersPeace Course PfP SOC, 30 w.
Mål: Träna nationellt utbildade stabsoflicerare från PFF-länder för
befattningar multinationella brigadhögkvarter elleri nationella
bataljonshögkvarter vid fredsfrämjande verksamhet.

2 Se p. 3.1 Rikskriminalpolisen/SWEDINT
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CPX,PfP 1ExerciseCommand Post w.0
oflicerareenskildasåvälförberedaochMål: Träna som

multinationella PFF-övningarmedverkanför iförbandsstaber
fredsfrämjandeunderhögkvartervidoch/eller tjänstgöring

verksamhet.
Bosnien,BRIGADE iNORDPOLstabspersonal tillUtbildning av0

STAND-BYoch UNNSG i UngernGroupNordic Support
Danmark.SHIRBRIG iBRIGADEREADINESSHIGHFORCES

utländska elever, lochsvenskaförengelskaiSpråkkurser w.0
engelskamilitäravseendespråkförmågaoflicerarnasMål: Utveckla

TO-terminologi.och NAmed FN-elevernabekantgörasamt att
UNJOC, 2Officers CourseJuniorUnited Nations w.o

och/ellerFNssför tjänstgöring iofiicerareUtbildaMål: yngre
styrkor.fredsbevarandesäkerhetsorganisationersregionala

SOC, 2PfP JStaff Officers CoursePfP Junior w.o
med NATOofficerarePFF-ländersbekantgöraMål: yngre

påbefattningarbemannakandesåstabsarbetsmetodik, att
verksamhet.fredsfrämjandeleddOvid NA Tbataljonsnivå av

ECMM-kurs, 1MissionMonitorsCommunityEuropean w.o
förmedlemsstaterfrån EUssförbereda monitorerochMål: Träna

ECMMinomtjänstgöring
Minröjningskurs, l w.0

valövervakareförsäkerhetsutbildningochawareness""Mine annano
SäkerhetsutbildningenNGO.organisationericke statligaoch några

svenskar,utlandstjänstgörande oavsettsamtligabibringasbör
organisationstillhörighet.

FöFNKv.kvinnorförFN-utbildningFörberedande0
FörsvarshögskolansdelarvidFörsvarshögskolantillStöd av

utbildning, 6w.internationella
m.fl. icivilpoliserpersonal,militärutbildningMissionsinriktad av0

utlandstjänstgöringen.tillanslutningdirekt

SWEDINTbedriverkursverksamhetenomfattandedensidanVid av
ochrekryteringverksamhet,volymmässigtsin störstakontinuerligt

förbandsenheter.utbildning av

verksamhetNuvarande är:
ochi BosnienSFORenheterna iförförbandsutbildningochbefáls-0

MakedonienUNPREDEP i samtikompaniema
snabbinsatsstyrkan,svenskaför denforbandsutbildningochbefáls-0

SWERAP.
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Totalt utbildas vid SWEDINT/Utbildningscentrum på årsbasis 3 000ca
elever från omkring 60 nationer.

1.2 Totalförsvarets ammunition- och

minröjningscentrum SWEDEC

SWEDEC Försvarsmaktens kompetenscenterär för fältarbeten, varmed
"all verksamhet syftar till förändra ochmenas att terrängsom

infrastruktur". Verksamheten omfattar information, utbildning,
utveckling, försök och utprovning.

SWEDEC har därutöver särskild roll kompetenscentrum fören som
hela Totalförsvarets behov beträffande ammunitions- och minröjning
och förväntas samordna utveckling och utbildning.

SWEDEC lokaliserat Eksjö.iär

Eftersom fältarbeten efterfrågad kompetensär det gällernären
Försvarsmaktens internationella har den militära ochengagemang
humanitära verksamheten vid SWEDEC efterhand kommit fåatt en
alltmer internationell prägel.

Inom SWEDEC bedrivs omfattande utbildning yrkes- ochen av
reservofñcerare för tillgodose huvuddelen Försvarsmaktensatt av
behov faltarbetsutbildad personal. Ammunitions- och minröjnings-av
utbildningen har de åren ökat i omfattning. Allasenaste
Försvarsmaktens ammunitions- och minröjningsenheter skallsom
tjänstgöra utomlands utbildas vid Därutöver kommercentret.
kursdeltagare från Räddningsverket, Polisen, Vattenfall, Sida och några
civila frivilligorganisationer.

Stöd till humanitär verksamhet viktig del i SWEDEC:sutgör arbete.en
Bl.a. utbildar och administrerar SWEDEC särskild personalpoolen
med officerare kan ställas till Sida och biståndsorganisationerssom
förfogande.

SWEDEC bemannas i huvudsak personal från Försvarsmaktenav men
Räddningsverket haräven personal tjänstgör vid centret.som

Samarbetet går utveckla så andraatt myndigheterävenatt och
organisationer i landet, i utsträckningstörre vad fallet,än ärsom nu
nyttjar och tillför kompetens till T.ex. skulle svenskcentret.
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utbildas i "mine-kunnahemvändande flyktingarbiståndspersonal och
awareness"

myndigheter,flera departement,medsamarbetarSWEDEC
de Baltiskañivilligorganisationer,industrin,högskolor,institutioner,

fältarbetsfrågor iförkontaktnätetmilitäradetinomsamtstaterna
Norden.

utbildningen inomochutvecklingensammanhållnaSWEDECvidDen
krigsorganisationen isvenskaför denbasfáltarbetsñinktionen utgör en

förmåga iFörsvarsmaktensförbasen attdärmedochframtiden även
område.dettainominternationella insatsergenomföranutid

beskrivaskortkanoch SWEDINTSWEDECSamarbetet mellan som
sedantill SWEDINTenheter/funktionerutbildarSWEDEC somatt

internationellarbetar ienheternadet operativa närför ansvaretsvarar
genomförandet,självaundersakfrågor,också istödjerSWEDECmiljö.

fältet.arbetar påde enheterochbåde SWEDINT som

ochhundekipagecertifieringminhundekipage,Utvecklingen avav
bli"minhundekipagepool" kommereventuell attuppsättande av

FHTC.medsamarbeteiSWEDEC:s ansvar

FHTChundtj1.3 Försvarets änstcentrum

utbildning,vadhundtjänstenförfunktionscentrumFHTC är avser
ochreglementenutarbetandeutvecklingforskning,dressyr, samt av

Försvarsmakten.rekommendationer inom

rekryteringochutbildningmedSWEDINTstöderFHTC av
utlandsstyrkan.förare tillmedhundarhundekipage

Sida och SRV. Imyndighetersvenskaandrastöder t.ex.FHTC även
med bl.a.Försvarsmaktenkansammanhanginternationelladessa

lokalpersonal frånutbildaFHTCochSWEDECSWEDINT, en
sådan kompetensskall hasiktde på attmålsättningmedbefolkning, att

sådantpersonal. Ettoch utbildahundardressera sinade kan egenegna
Kambodja.närvarande iförgenomförsprojekt

Stockholm.söderTullingelokaliserat iFHTC är om
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1.4 SjukvårdscentrumFörsvarets FSC

FSC kompetenscentrum för hälso- och sjukvårdär inom Försvars-
makten.

Huvuduppgiftema anskaffning ukvårdsfömödenheter förär av
Försvarsmakten utbildning Värnpliktig och anställd kvalificeradsamt av
sjukvårdspersonal.

Hälso- och sjukvård utpräglad totalförsvarsfimlction och därförär en
samarbetar FSC med antal myndigheter. Ett exempelett stort är
samarbetet med Socialstyrelsen SoS. utbildarFSC personal samt
anskaffar sjukvårdsfömödenheter SoS beredskapsfunktion.

Skolans utbildningsverksamhet omfattar: fackutbildning medicinal-av
personal, lärarutbildning, medicinalofñcersutbildning, krigskirurgisk
utbildning ñmktionsstöd vid olika övningar.samt större

FSC:s personal läkare, sjuksköterskor, officerare, veterinär,utgörs av
farmaceut, hälsoskyddsinspektör, civilingenjör m.m.

forskningInom och utbildningsområdet samverkar medFSC civil
hälso- och sjukvård.

Stöd till internationell verksamhet på uppdrag HKV delutgör storav en
verksamhet.FSC:s harFSC stående uppdrag stödja SWEDINTattav

bl.a. beträffande:
planering, personaluttagning, utbildning, genomförande samt0
uppföljning vid internationella insatser,
försörjning sjukvårdsfömödenheter,med0
medicinsk rådgivning, krishantering och "debriefing" för att0
förebygga eller minimera psykiska besvär m.m.,
uppföljning medicinskt omhändertagande, rehabilitering0 av m.m. av
skadad personal utlandsstyrkan.i

Dessutom pågår utveckling FSC:s samarbetet och samverkanen av
med SRV, m.fl.SoS avseende hälso- och sjukvård vid internationella
insatser. FSC har samarbete med SRV vadt.ex. näraett avser
sjukvårdsfunktionen i SRV:s "rescue teams".

harFSC också utbildat baltiska försvarsläkare i lcrigssjulçvård och
stöder BALTBAT med viss utbildning och sjukvårdsförnödenheter.
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detta ioch deltar ikontaktnätinternationelltutbrettharFSC ett
krigssjulcvård.avseendeutvecklingforskning och

deluppdraginternationelladeltar isjukvårdsenheterSvenska avsom en
ingående andraoch/eller iförbandfriståendebådeutlandsstyrkan, som

skadadeomhändertagandefrånErfarenheterförband. avtyper av
kunskaper. Genomfunktionenfortlöpandetillförcivilasoldater och nya

metoderorganisation,materiel, etc.utveckla och pröva nyaatt nyny
förerfarenheterviktigaerhållsverksamheteninternationellaför den

forskningfrånErfarenhetersjukvårdsfunktionen.utvecklingfortsatt av
uppdraginternationellafrån omsättserfarenheternapraktiskaoch de

utbildning.praktisksedan i

Karlstad.söderpålokaliserat HammaröFSC är om

SkyddSskyddskolaTotalförsvarets1.5

för nukleära-och harNBC-funktionscentrumSkyddS är ansvar
Försvarsmakten.medel/ funktionen inomkemiskaochbiologiska-

kvalificeradmedFörsvarsmaktenskolanstöderNBC-områdetInom
kontrollochuppföljningregelbundengenomförochNBC-utbildning av

ocksåstöderSkolanFörsvarsmakten.inomNBC-utbildningövrig
sammanhanggenomför i dessaochutvecklingsarbeteFörsvarsmakten i

försök.studier och

handläggareochofficerarespecialister,värnpliktigaSkolan utbildar
speciella NBC-behövertotalförsvaretdelarna ide civilainom som

kunskaper.

FörsvarsmaktenerbjuderSkyddSspecialistutbildningdenUtöver som
Vidskolsteg.samtligaofñcersutbildningensNBC-utbildning iingår

NBC-företrädare.ochNBC-instruktörerutbildasspecialkursen
år. Kurserna20-30antalet eleverochveckor är2-3Kurserna är perca

och därigenomkursspråkengelskamedgenomföraskan även som
elever.utländskaerbjudasockså

frånuppdrag HKV.militära försvaretdetvadSkolan styrs genomavser
ÖCB myndighet.samordnandeuppdragcivilaskolans ärFör

ÖButlandsstyrkan harpersonal imedinternationell insatsInför varje
Med denskallvad NBChotbedömning göras.fastställt somatt avseren
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grund skall utbildningsinsatser och förbandenutrustning utfonnas.av
Mot bakgrund detta deltar SkyddS fortlöpande i NBC-utbildningenav

förbandsenheter vid SWEDINT och SWEDEC.av

Skolan har utbildat inspektörer för UNSCOM i Irak.även

I samarbetsprojekt mellan Sverige och Förenta Staterna utbildarett
SkyddS personal från Estland, Lettland och Litauen i miljövård. Syftet

skapa regionalt utbildningscentrumär för miljöutbildningatt ett i
Nemencine, Litauen.

fackprogramEtt NBC hösten 1999. Utbildningen omfattar 40startar
Fackprogrammet vänder till officerarepoäng. sig såväl civilsom

personal inom totalförsvarets. Huruvida hela utbildningspaketet skall
kunna för utländska elever klartinte delarpresenteras är ännu även om

utbildningen redan i inledningsskedet kan erbjudas internationelltav
deltagande.

Deltagarna skall erhålla kunskaper och färdigheter bl.a. för att:
under fred, kris och krig kunna planera, leda och genomföra0
verksamhet i NBC-miljö och
kunna tjänstgöra i internationell verksamhet inom NBC-området0

NBC-chef/handläggare i stab/förband/enhet eller NBC-som som
vapeninspektör.

SkyddS genomför samverkani med FOA 4 och Umeå Universitet tre
olika NBC-kurser lO kurs, "NBC och Totalforsvar".samt en p
Utbildningen utnyttjas dag bl.a.i Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsenav
och Luftfartsverket.

Från förfogar1999 SkyddS ledningsträningsanläggning vilketöver en
kommer medge ledningsträning i "svåra situationer". Anläggningenatt
kommer kunna användas såväl Försvarsmakten civilaatt av som
myndigheter.

Totalförsvarets skyddsskola har lång erfarenhet skydd kemiskamotav
och biologiska stridsmedel. kunskaperDessa kan bibringas störreen
krets vad sker i dag med kraftsamling tillän personal skallsom som
tjänstgöra i områden där dessa föreligger.hot
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FHSFörsvarshögskolan2

stödjaoch utbildningforskningskallFörsvarshögskolan genom
såvälchefsutvecklingkompetensuppbyggnad ochtotalförsvarets av

för totalförsvaret,skall riktlinjerHärvidpersonal.civilmilitär somsom
folkförsvarhelhetssyn,anpassning,nyckelordenkan sammanfattas i

grunden.uppgifter,och internationella utgöra

skall tydligtinternationellaväxandeTonlförsvarets engagemang
verksamhetendelverksamhet.Försvarshögskolans Denåterspeglas i av

skalldeltagarkretsinternationellkvalificeradtillvänder sig gesensom
måstekompetenssäkerhetspolitiskkvalificeradvarviddistinkt identitet

vadutbildningsansträngningamaskall ökaFörsvarshögskolanñmas.
språk, stabs-frågabl.a. isamverkansförmåga,internationellgäller om

skallverksamhetsgrenarSamtligaartetsmetodik och ledningssystem.
Skolanfolkförsvar.förankratdemokratisktbetona betydelsen ettav

beslutsprocessenHärvid skallstatskick.skall tydligt utbilda i Sveriges
åvilarrolleroch vilkabelysastotalförsvarsfrågoravseende som

myndigheter klargöras.ochriksdagregering,

myndigheter inomhuvudintressenterFörsvarshögskolans är
FMFörsvarsmaktenansvarsområde, främstFörsvarsdepartementets

ÖCB.Överstyrelsen Utrikes-beredskap Därutöverför civiloch
myndigheter.och övriganäringslivetdepartementet UD samt

historiaofñcersutbildningens2.1 högreDen

detmilitärhögskolan,f.d.inklusiveFörsvarshögskola, utgörDagens
utbildningstradition.militärlångiutvecklingsstegetseiaste en

militärhögskolanskanMarieberg 1818påArtilleriläroverket sägas vara
ditarménKrigshögskolan förskapas1878urzprung.

mänskliga"denkrigshistoria,och däröverfördesgeieralstabskursema
den nutidauppkomst,partiernaspolitiskadeubecklingens gång",
studerades.ryskafranska,historia,allmänsanhällsordningen, m.m.

detVisade påKoreakrigetochvärldskrigetfrån andraErfarenheterna
dag kallardet vi iledning inomoperativvärande behovet gemensamav

besluttillledde 1957ökadeFörsvarsmakten. Den om ensamsynen
krigshögskoloroch flygvapnetsarméns-, marinenssammanslagning av

vidkursernainleddes de förstamilitärhögskola. 1961til gemensamen
Militärhögskolan.nybildadedei
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Även tankar ökad samverkan mellan försvaret och samhället iom
övrigt tidigt fram. Efter andra världskrigetväxte anordnades strategiska
kurser för de militära staberna, högskolorna, och förvaltningarna där
högre civila befattningshavare i utrikesförvaltningen, civilförsvaret,
riksnämnden för den ekonomiska försvarsberedskapen, kommunika
tionsverken m.fl. ämbetsverk inbjöds delta. dessaGenom spel ochatt
kurser lades grunden till Försvarshögskolan inledde sin totalsom
försvarsinriktade verksamhet 1952.

Verksamheten vid de båda skolorna har efterhand såväl till deanpassats
ändrade förutsättningarna för totalförsvarets planering ändringar isom
det fredstida samhället och totalförsvarets organisation föranlett. Under
90-talet har flertal utredningar, påverkat officersutbildningen iett som
allmänhet och den högre chefsutbildningen i synnerhet, genomförts.
Bl.a. vill statsmakterna delar Försvarsmaktens utbildning skall fåatt av
akademisk status.

90-talets omvälvande förändringar i omvärlden har förändrat kraven på
Ökadofficersutbildningen. internationell verksamhet, språk, ökade

krav på allmänutbildning och etikfrågor får allt framskjutandeen mer
roll i utbildningen.

1 januari 1997 gick Militärhögskolan och Försvarshögskolan samman
och Försvarshögskolan i nuvarande organisation bildades. Försvars
högskolan i dag myndighet utanför Försvarsmakten.är en egen

2.2 Utländsk deltagande i utbildningen

traditionAv har det i varje år sedan början 60-talet funnitsstort sett av
Ävennorska studerande representerade vid utbildningen. finska och

danska studerande har regelmässigt deltagit. Våra nordiska grannländer
sänder officerare till Försvarshögskolan i varje år.stort settnumera
Under de åren har skolan haft elever från icke nordiskaävensenare
länder.

Sedan något år tillbaka tjänstgör också officerare från de nordiska
länderna lärare vid skolan.som

förutsättningEn för tjänstgöring vid FHS såväl elever lärareär att som
behärskar det svenska språket. Svenska språket används alli utbildning
förutom vid de korta internationella veckokurserna genomförs påsom
engelska.
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Årligen militärutomlands för högreeleverFörsvarsmaktenskickar
dekontaktema medförFörsvarshögskolanutbildning. ansvarar

hade Sverigeeleverna. 1997för uppföljningskolorna ochutländska av
Tyskland och USA.Frankrike,Danmark, Norge,elever i

Organisation2.3

högst femtonbestårstyrelseFörsvarshögskolan har personersom aven
totalförsvar,såvälLedamöternaregeringen. representerarutsessom av

politiska etablissemanget.detmyndigheterandra civilauniversitet, som
Även skolans styrelse.representerade ioch eleverlärare är

prorektor,rektor,medmatrisorganisationFörsvarshögskolan har enen
linjerochutvecklingsnämnd, institutioner samt ettforsknings- och
OrganisationenIHT.totalförsvarsutbildninginstitut för högre

och såvällcravefterkommer under 1999 att somprogramnyaanpassas
påverkas.kommerinstitutioner att

forskning inomutbildning ochförfrämstInstitutionema ansvarar
respektive ämne.

förchefsutveckling ochför eleversfrämstLinjerna sam-ansvarar
utbildning.respektiveinommellan olikaordning ämnen

chefer,förtotalförsvarsutbildninghögreförfrämstInstitutet ansvarar
för dentotalförsvarethandläggare inomhögre och samttjänstemän

chefsutbildningen.högsta militära

Verksamheten2.4

militäradesidanvidbygger,utbildningFörsvarshögskolans av
vetenskaplig grund.påchefsutveckling,professionella kraven på

sker ilärarsamverkanochutbildningutveckling,pedagogiskForskning,
i Sverigehögskolorcivilaoch samtuniversitetkontakt mednära

med FörsvaretsocksåsamverkarFörsvarshögskolanutomlands.
FMV StatensMaterielverkFOA FörsvaretsForskningsanstalt

länder.andraförsvarshögskolor imedochRäddningsverk SRV

högskolelagenpågrundar sigFörsvarshögskolanUtbildningen inom
Utbildningsnivåmeritvärdering.med desshögskoleförordningenoch
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och pedagogisk styrning utformas efter totalförsvarets behov.
Högskolan har 270 anställda, hälften civila.ca varav

militäraDen utbildningen yrkesinriktad, för individuella karriärerär
och för ledarkompetens i högre militära befattningar.

Totalförsvarsutbildningen belyser och skapar förståelse för svensk
säkerhetspolitik och det svenska totalförsvaret såväli svenskt-ett som

internationellt perspektiv. Utbildningen syftar till elevernaett att ge
ökad duglighet verka i sina olika befattningar inom totalförsvaret.att

ÖCB90 % uppdragen kommer från Försvarsmakten lO och% viaav
ÖCB.erhållerUD. IHT sina uppdrag huvudsak fråni

Försvarshögskolan har omfattande internationell verksamhet inomen
området "fredsbevarande/fredsfrämjande" i vidare bemärkelse. T.ex.

forskning, utbildning, projekt, övningar, deltagande igenom
kurser/ seminarier författa publikationer m.m.

ÖstersundFörsvarshögskolan lokaliserad i Stockholm, och Karlstad.är

2.4.1 Forskning

Forskningen vid Försvarshögskolan bedrivs inom följande områden:
säkerhetspolitik, militärhistoria,strategi, organisation, beslutsfattande,
ledarskap, pedagogik, urval, militära operationer, ochoperativstress,
taktisk ledning, internationella militärtelcnik,operationer, ekonomi-
styrning, logistik, samhälle och försvar, follcrätt, lågnivåkonflikter,
krishantering informationskñgföring,samt

2.4.2 Institutet

IHT för den högre totalförsvarsutbildningen församtansvarar
internationell och nationell uppdragsutbildning. totalförsvars-Det nya

80 poäng enstaka akademiska kurser totalförsvariprogrammet samt
finns också vid genomförIHT. Institutet den högsta militära
chefsutbildningen. övriga delar totalförsvaret,För inom inklusive de
militära delarna, finns totalförsvarsprogram.ett

Utöver officersutbildningen och högre chefsutbildning genomför
totalförsvarsproggammet utbildning utländska parlamentariker inomav



SOU Bilaga1999:29 Aktörer Sverige 931 i-

säkerhetspolitik,för Partnerskap för fred PFF områdenainomramen
demokratisk väpnade och totalförsvarskonceptet.kontroll styrkorav

genomför Chefskurs för totalförsvarets högsta chefer.IHT även

2..4.3 Linjer

totalförsvaret finns nivåhöjande utbildningde militära delarnaFör av
och chefsprogam.vid Försvarshögskolan bestående stabs-av

utbildningen utveckla officeramasGrunden för den militära är att
officeramaförmåga väpnad strid. skall bästaleda Programmenatt ge

framtid.förutsättningar uppgifter i osäkermöjliga mötaatt en

framtidasyfte tillgodose det behovetChefsprogrammet har att avsom
försvarsmaktsofficerare tillräcklig kimskap, insikt och färdighetermed

utvecklas befattningar militär nivåför och i påkunna tjänstgöraatt
fred, Ofñceramaöverstelöjtnant/kommendörkapten under kris och kiig.

kvalificeradchef för högre förbandutbildas nivån samtmot
genomförs under två år, ocksåstabsmedlem. Utbildningen, ärsom en
högre chefsnivåer.grund för framtida utveckling mot

efter fullgjorda fordringarFörsvarshögskolans chefsexamen uppnås om
enligt officersförordningen.sammanlagt minst veckor Examens-80

fordringarna de allmänna målen enligt högskolelagen.inkluderar också

Målet med chefsutbildningen är att:
med kunskap, insiktFörsvarsmaktens behov officeraretillgodose0 av

tnant/kommendörkapten grund-färdighet för nivå överstelöj ioch
och krigsorganisationen,

respektive försvarsgren,fördjupad färdighet inomge
hela totalförsvarsfunktionen,mycket god insikt ige

utveckling högsta chefsnivåema,möjliggöra mot
befattningar på nivåkunna besätta försvarsgrensoberoende

överstelöjtnant/kommendörkapten.

syfte tillgodose det framtida behovetStabsprogammets är att av
kunskaper, insikter ochförsvarsmaktsofficerare med tillräckliga

utvecklas militärför kunna och nivåfärdigheter tjänstgöra motatt
30-årsåldemor/örlogskapten. Utbildningen genomförs kaptener imaj av

yrkeserfarenhet,med cirka års cirka tio terminertio varav
försvaret.högskoleutbildning inom
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Stabsprogrammets utbildning för reservofficerare har mål, mensamma
för dennaendast placering lcrigsorganisationen. Deiavser examen

fordringarna i regel civilbegränsade kompenserasmera av
högskoleutbildning.

med inriktning annén,Försvarshögskolans stabsprogramexamen mot
efter fullgjorda fordringar enligtrespektive flygvapnet uppnåsmarinen

inkluderar också deofficersförordningen. Examensfordringama
allmänna högskolelagen.målen enligt

2.4.4 Institutioner

ÖCBsamverkan medför Civil Beredskap utvecklar iInstitutionen
specialister totalförsvaretkunskaper med hjälp chefer och inomvars

svenska samhälletskritiskt skall kunna granska utveckla detsamt
förmåga förebygga och hantera säkerhetspolitiska kriser, militäraatt

påfrestningar på samhället i fred. Institutionenkonflikter och svåra
totalförsvarskimskap med fokusför utbildning inom ämnenaansvarar

Statskunskap, folkrätt och informationstjänst.på civil beredskap,

tillmed anknytning internationellExempel på aktiviteter
fredsfrämjande verksamhet:

genomför gånger år inomInstitutionen seminarierett0 par per ramen
för Intemational Humanitarian Law.

för personalfolkrättsliga skyddet påForskningsprojektet Det0
skyddet förskall till del behandlainternationella uppdrag stor

personal i FN-insatser.
of ROU,"Roules EngagementInstitutionen utbildar också i0

SOFA Memorandum ofof Agreement""Status Forces samt
UnderstandingMOU.

"Intemational Humanitariangenomfört medharInstitutionen övning0
IHFFC.Finding CommissionFact

delenför den betendevetenskpligaLedarskapsinstitutionen avansvarar
"ledarskap".utbildning området Dettaskolans forskning och inom

personligalltifrån ledarskapbelyses olika perspektiv, somur
organisatoriskt behov.kompetens till ledarskap som

internationellmed anknytning tillExempel på aktiviteter
fredsfrämjande verksamhet:

syftar till dels snabbProjektet "Internationella insatser" att ge en0
dels bidra till långsiktig kunskaps-erfarenhetsavtappning en
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kunna tillvara utbildning,uppbyggnad. Resultatet skall itas
internationellgenomförande kommandeplanering och av

verksamhet.
"Ledarskapdoktorandarbete, igenomför justInstitutionen ettnu0

meddet svenska militära ledarskapetförändring granskningen av-
frånfallbeskrivningar Bosnien".fokus på två

antal publikationer.ocksåInstitutionen ett stortut0 ger

produktionslogisitk,verkar områdenaManagementinstitutionen inom
mark- anläggnings- ochpersonalledningekonomistyrning, samt

effektiviseringenUtbildningen skall stödjalokalförvaltning. av
verksamhetsområde.försvarsdepartementetsmyndigheter inom

generallistutbildning med iUtbildningen managementspärmer över
specialistinriktadkrig tilloch personaltjänst ifred, underhållsledning

fredarbetsledning ochverksamhets- och iutbildning med tonvikt på
lcrig.

anknytning till internationellpå medExempel aktiviteter
fredsfhzmjande verksamhet:

internationella organisationer, FN, EU,undervisar iInstitutionen som
deltagande pågående fredsfrämjandearbetssätt och ioch OSSE,VEU

insatser.

ledning/telekrigvapenteknik,Militärtelmiska Institutionens ämnen är
knyternaturvetenskapliga grunder. Institutionenskyddsteknik samt

taktik.operationskonst ochtill dess inverkan på strategi,tekniken

föravgörande betydelsemilitärteloiiska områdetDet är attav
uppgifter. tekniskalösa DenFörsvarsmakten skall kunna sina

1900-talet, med dess implikationerdelenutvecklingen under senare av
militärteloiisktbehovFörsvarsmaktensmilitär verksamhet,på gör att av

uttryck såvälkommit tillständigt ökar. harutbildad personal Detta
vapentekniskadetledningstekniska området inomdetinom som

området.

forskningutbildning, utveckling ochbedriverQperativa Institutionen
internationellataktik, insatser,militära operationer,inom områdena
användarlogistik.säkerhetstjledning, underrättelse- och änst samt

informationskrigskansliVid finnsOperativa Institutionen även ett
och riskerför skydd hotknutet till arbetsgruppRegeringens mot

regeringskanslietPå uppdragrörande informationsloigforing m.m. av
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andra totalförsvarssamverkar informationskrigskansliet medäven
myndigheter, för och sammanhålla särskilda studierbedrivaatt m.m.

genomför elever vidOperativa Institutionen utbildning med FHS så att
Försvarsmaktens uppgifterde kan verka inom att:

försvara landet väpnatmot angrepp,-
territoriellahävda vår integritet,-

genomföra internationella fredsfrämjande insatser,-
påfrestningar fred.stödja samhället vid svåra i-

inriktad regionalutbildningen främst nivå.Den Attoperativa är mot
dekunna bidra till den operativa ledningen av gemensamma

flygstridskrafter viktigt mål.verksamheterna med mark-, sjö- och är ett

främst nivån flygkommando,aktikutbildningen berör marinT
utbildningen för internationellakommando, fördelning och brigad. Vid

förstå medövergripande målet lära sig ochinsatser detär systemetatt
mellan olika aktörer den internationellasamarbete och diskussion i

diplomater, civila myndigheter, militära enhetermiljön. politiker,T.ex.
Syftet också bred bildoch humanitära organisationer. är att ge en av

fredsfrämjandeolika aspekter insatser.runt

anknytning till internationellExempel på aktiviteter med
fredsfrämjande verksamhet:

genomför forskningsprojektet "Co-operation,Institutionen0
syftar tilland Control Support Operations"Command in Peace som

och relationer mellan dessa inomidentifiera problemområdenatt
fredsfrämjande operationer.FN:s

stabsarbetsrutinerstabsutbildningen utbildas iden internationellaI0
verksamhet.till fredsfrämjandeoch metodik med koppling

till fredsfrämjandemed kopplingInternationell krishantering0
veckor exempelövning.genomförs underverksamhet 3 som en

ochomfattar säkerhetspolitik, strategiStrategiska Institutionens ämnen
andraforskning och samarbete medmilitärhistoria. Genom egen
landetinom ochmyndigheter, och organisationerinstitutioner utom

m.fl.forskningsanstalttill Försvarsmakten och Försvaretslämnas stöd
akademiskStockholms Universitetsamverkan medInstitutionen iger

utbildning militärhistoria.i
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till internationellanknytningpå aktiviteter medExempel
fredsfrämjande verksamhet:

thePeace Support Intogenomför konferensserieInstitutionen0 en
Annika HildingsamordnareInitiativtagare ochCentury".21st som

PoliticalSchool of Economics Science"."Londonforskar vid
Policyvid ryska "Public Centre"oktober 1997,Konferens vid FHS i

Jordanien iof Diplomacy" ivid "Jordan Institutei 1998,mars
1999African Institute" i"South Strategicoktober vid1998, mars

med fortsättning 2000.t.o.m.
konferensThe Balkans". EnIn"Searching PeaceFor om0

genomfördes tillsammans"International Operations"Peace som
Defence LondonKings College" iStudies vidformed "Centre

september 1998.genomfördes vid FHS
Gustaf Welin ochHuldt,eller skapa fred" Ed. BoBoken "Bevara0

Örn, jubileumspresent FN:sNorsteds Sveriges1995.Torsten om
SO-ârsjubileum.fredsbevarande till FN:s

biblioteket påomorganiserades dåvarandeBiblioteket. 1992
bildadesMilitärvetenskapliga biblioteketdetMilitärhögskolan och

MilitärstabernasMilitärhögskolans ochsammanslagninggenom aven
"Försvarshögskolansbiblioteket tillbibliotek. 1998 bytte namn

bibliotek".

forskningmilitärvetenskaplighuvuduppgift betjänaBibliotekets är att
utanförfinns såväl inomanvändarnaoch utbildning och som

Försvarshögskolan.



Bilaga Aktörer Sverige98 1 SOU 1999:29i-

RPS3 Rikspolisstyrelsen

första svenska med poliser i internationell fredsfrämjandeDen insatsen
upprättade "Unitedbeslutades och avsåg den Nationstjänst 1964

UNIFICYP. Sverige deltog i 29 år medPeacekeeping Force i Cyprus"
civilpoliser-l. år beslutadekontingent 25 FN15 attomen senareom ca

fredsfrämjande mission "Unitedpoliser i ytterligare enengagera
UNT AG i Namibia. SverigeNations Assistance Group"Transition

civilpoliser. Därefter har civilpolisiära insatserdeltog med 75mestsom
dussintal olika kontliktområden. Sammanlagt harorganiserats i ett
poliser deltagit olika fredsfrämjande missioner.cirka svenska i2 000

uppgifter dessa sammanhang främst inneburit:Civilpolisemas har i
syfte förvissa sig dennaövervaka den lokala polisen i att attatt om0

rättigheterna följer den nationellarespekterar de mänskliga samt
lagen,

lokala/nationella polisen,utbilda denatt
lokala polisen dess yrkesutövning,stödja den iatt

andrade mänskliga rättigheterna ochövergreppatt motrapportera
uppdragsgivandemissförhållanden till högre instanser i

organisation.

fungerat, avsaknad lokalnågra fall där inte iI rättssystemet av en
polisiäracivilpoliser haft vissa exekutivapoliskår område, hari ävenett

uppgifter, Kambodja och Haiti.it.ex.

genomförts beväpning. dehuvudsakligen ICivilpolisinsatsema har utan
eldhandvapenbeväpnade har de burit lättafå fall Civilpolisema varit

avsedda för älvskydd.

enheter och lever och borCivilpolisema arbetar normalt i mindre nära
leds och koordineras "Policelokalbefolkningen. Arbetet av

stab.PC och hansCommissioner"

internationellai insatserFlertalet de svenska poliserna tjänstgörsomav
SWEDINT,Internationella Kommando ochanställda Försvaretsär av

3 på uppdrag och andraPoliser deltar internationella insatser FNi avsom
civilpoliser civpol.internationella benämnsorganisationer
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utlandsstyrkan‘. inkommenderas ocksåNågradelutgör aven av
avlönas då Sida.Polishögskolan och DessaRikspolisstyrelsen via av

verka lärare ellerregel beståttarbetsuppgifter har ipolisers att somav
efterfrågats för byggainternationell hjälpland därrådgivare i attett upp

polisstyrka.lokalen

ytterligareinternationella organisationerregionalaTjänstgöring i är en
omfattning underanställningsform har ökat iverksamhet senaresom

där såväl poliser,iår. exempel OSSE-missionen KosovoEtt är
ställs till OSSE:sanställda Sida ochcivilamilitärer är avsom

förfogande.

uppdragoch/eller humanitärafredsfrämjandeinternationelladelta iAtt
föromfattande verksamhetallthar tid blivitunder en mersenare

Stand-by"United Nations Arrangementhar tillpolisen. Regeringen
bidraskall kapacitetSverige haUNSAS anmältSystem" attatt en

skall kunnainternationell tjänstgöring 20poliser formed 120 varav
varsel.iriställas med mycket kort

förför "Partnerskapuppdrag pågår inominternationellaUtöver ramen
Försvarsmakten, Rikspolis-övningsverksamhet därfred" PFF

frivilligorganisationer NGOoch vissaandra myndigheterstyrelsen,
Övningen samverkans-sådan"Nordic 98"deltar. Peace störrevar en

och civila komponenter.mellan militäraövning

internationella freds-direkt inriktningutbildning medPolisens mot
Rikskriminalpolisenbedrivsoch/eller humanitära insatserfämjande av

Internationella Kommandomedoch samverkan Försvaretsi
SWEDINT.

Det utlandsstyrkan. UDvad Se SOUtill förändringarfinns förslag avser
104 Polis fredens997: i tjänst
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l Rikskriminalpolisen/SWEDINT

Vid finns två kurser med inriktning civilpolisSWEDINT mot
verksamhet.

Commander IPCC, 3International Police Course0 w.
polisbefäl för chefs-Målet förbereda högremed kursen är att

leddabefattningar internationella fredsfrämjande polismissioneri
ellereller regionala OSSE VE U.FN organisationer somav

Rikskriminalpolisen.för kursenAnsvarig är

Officers UNPOC, 2United Nations Police Course w.0
förbereda polis-grundkurs,Målet med kursen, är är attsom en

fredsfrämjandeför internationellapersonal missioner.

för kursen SWEDINT.Ansvarig är

polis medan instruktörema kommerKurschefen dessa bägge kurseri är
gäller vidare defrån polisen Försvarsmakten. För IPCCsåväl attsom

instruktörer. antal gästföreläsarenordiska bidrar med Ettländerna stort
och bidrar polisen medUNPOC IPCCbjuds också in. Utöver

Staffinriktade kursen "United Nationsinstruktörer till den militärtmer
SOC5.Officers UNCourse"

parallellt och tillutbildningen IPCC bedrivsDelar den polisiäraav
samordnade och samverkandemed UNSOC. Denvissa delar integrerat

verksamhet såvälförberedelse för denutbildningen direktär somen
de olika missionerna.har i Denpoliser militärer mötaattsom

föroch förståelsen respektiveökar kunskapenintegrerade utbildningen
verksamhetsområde.

Course IPCC har väcktCommanderIntemational Police ett stort
chefer olika nivåersamla antal blivande iinternationellt intresse. Att ett

med delar utbildningenutbildning,från olika länder i avgemensamen
stabspersonal på den militärachefer ochmed blivandegemensam

erfarenheter. Erfarenheterna från tvåmycket godasidan, har givit
Rikskriminalpolisen planerar tillså godagenomförda kurser att,är att

kursdeltagare från icke nordiskaantalbjudakurs, in störrenästa ett

5 SWEDINT"p.Se 1.1
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deltagande i kommandeländer. har redan efterfrågatantal länderEtt
kurser.

polisensutbildningsnivåsvenska polisens högaDen samt
polishögskolansarbete ochinternationella kontakter i sitt dagliga

Sydafrika och vissabaltiska Palestina,insatser dei staterna,
förbättrarverksamhetocksåmellanamerikanska ärstater som

uppdrag.delta i internationellaförutsättningarna för poliser att

fördjupadesmångåriga samarbetet med SWEDINTRikspolisstyrelsens
utbildnings-heltid vidplacerade polis på tjänstgöradå1998 RPS atten

på SWEDINT.centret

Polishögskolan3.2

grundnivåpoliser, såväl påutbildas landetsVid Polishögskolan
genomförSkolanvidareutbildningsnivå.grundutbildning påsom

uppdragsutbildning.också

fortbildning vilkenbedriver därjämtePolismyndighetemaDe olika över
föreskriftsrätt. Skolan kan ocksåtillsyn ochPolishögskolan har

lokalgenomförande regional ochochmedverka vid planering av
utbildning.

höghåller kvalitativt nivågrundutbildningensvenska polisiäraDen en
polispersonal efterfrågassvenskbidragande orsak tilloch attär en

utbildningsverksamhet iPolishögskolan har ingenTntemationellt. egen
och/ellerfredsfrämjandeinternationellainriktningmed direktregi mot

sitt GLOBEN-Polishögskolan driver dockhumanitära insatser. genom
personal bl.a. såsomutlandsstationeradförberedelserprojekt av annan

xambandsmän.
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Räddningsverket SRV4

Räddningsverkets första internationella genomfördesinsats decemberi
1988. Då skickades räddningsstyrka med bl.a. räddningshundar tillen
det jordbävningsdrabbade UnderArmenien. perioden 1988-1998 har
cirka Räddningsverkets800 i regi deltagit i åttiotal uppdragettpersoner

varierande karaktär.av

Räddningsverkets uppgifter upprätthålla beredskap förEn är att attav
genomföra räddnings- katastrofinsatserinternationella och hasamt
kapacitet för inledandemedverka i återuppbyggnadsfaser lqigs-iatt
och katastrofdrabbade länder.

samarbete med Räddningsverkets motsvarigheterl i rad länder ien
för internationell räddningssamverkan, INSARAG, utvecklasorganet

förriktlinjer internationella räddningsinsatser.gemensamma

Räddningsverket beredskap förhar med kort varsel kunna bistå medatt
styrkor vid hjälpinsatser utomlands. Räddningsverkets internationella
deltagande föregås alltid regeringsuppdrag efter förfrågan frånettav en
någon FN-organisation, internationell hjälporganisation eller annan

främstnation. olika organisationer RäddningsverketDet FN:sär som
bistår personalmed expertkunskap, och materiel.

Chefen för insatsstyrka oftast bland Räddningsverkets personalutsesen
medan huvuddelen styrkan rekryteras från den kommunalaav
räddningstjänsten. Rekrytering sker från Försvarsmakten, andraäven
myndigheter och frivilligorganisationer. Under uppdraget samtliga iär
styrkan anställda Räddningsverket.av

förvaltningenden centrala i Karlstad planläggerDet är som
beredskapen för stödjerstyrkorna. Kontoret också personalen i fält och
sköter uppföljningsamverkan, samordning och under pågående insats.

snabbt kunna erbjuda hjälp vid allvarliga olyckor ellerFör att
flyktingkatastrofer har Räddningsverket planlagd beredskapen som

flexibelmöjliggör hantering såväl personal materiel.en av som
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Réiddningssggkor
Sök- och räddningsstyrka

och vid behov räddningshundar.5-10 Kan inomävenpersoner avresa
händelse:efter regeringsbeslut. på jordbävning.12 Ex.timmar

snabbinsatsstyrka
Genomförenheter vardera ellerTre 11 insatser gruppvisom personer.

efterhel styrka 333 Kan inom timmarsom om personer. avresa
Östersjön.händelse: kemikalieolyckaregeringsbeslut. påEx. i

Stabs- och ledningsstöd-
Sök- och9 också ingår Räddningsstjyrkans stab. Kanipersoner som

regeringsbeslut.efter på händelse:12 Ex.timmarinomavresa
skogsbrand.
Kemsaneringsstyrka

efter regeringsbeslut. på15-20 12 Ex.Kan timmaravresapersoner.
händelse: olycka samband med hantering kemiskai av vapen.
Oljeskyddsstyrka

efter regeringsbeslut.12 på3 Kan Ex.inom timmarpersoner. avresa
ochhändelse: oljeutsläpp hamnar vattendrag Sverige ochi inom i

Östersjöområdet.

både personalstyrka ochInsatspaketen inkluderar utrustning ärsom
uppgifter lösas. Planläggningenanpassad för de speciella skasom

skall fungera såväl friståendemedger flexibla lösningar. Paketen som
varandra eller med liknande insatspaket frånsammankopplade med

andra länder och organisationer. Insatspaketenbiståndsgivande är
katastrofområdensjälvförsörjande och kan verka i till månader.treupp

sändas dagar efterstyrka i form insatspaket kan inom någraEn utav
följandeNuvarande beredskap bestårregeringens beslut. av

insatspaket:

Vägtransporter
inklusive verkstadsresurser för landsvägs-Personal och fordon

försörjaberäknat för kunna 250 000förnödenheter atttransport av
personer.
Långa vägtransporter

för utföra längre landsvägstransporterPersonal och fordon att av
förnödenheter.
Vattentransporter

vattentankar för lagra ochPersonal och fordon samt att transportera
för människor.dricksvatten 10 000

Vattendistribution
för bygga distributionssystem för dricks-Personal och utrustning att

förlägerområde beräknat 10 000ivatten ett personer.
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Vattenförsörjning från ytvattentäkt
för från ytvattentäkt för 000Personal och 10utrustning att vattenrena

personer.
Latrinkonstruktion

förPersonal och för bygga latriner läger beräknatiutrustning att
10 000 personer.
Lägerplanering

för bereda och ställa ordning mark förPersonal och iutrustning att
tillläger, kan 100 000tatemot personer.som upp

Uppbyggnad sambandssystemav
landsomfattandePersonal för föroch utrustning att ansvara

sambandssystem vid katastrofer.
Fältbaserad samordningscentral

inklusivesjälvförsörjande fältbaserad samordningscentralUpprätta en
för drift.personal, ochutrustning resurser

Logistik
livsmedelsförsörjningPersonal och för samordning iutrustning storav

skala.

leda återuppbyggnadsinsatserRäddningsverket kan också attgenom
anställa arbetsleda inhemsk personal vid uppbyggnads- ochoch

el- och Vattenförsörjning och förreparationsarbeten hus, vägar,av m.m.
och minröjning.ammunitions-

nödställda har Räddningsverketsnabbt kunna biståFör storatt en
förnödenheter placerade två förråd imängd tält, filtar och andra i

plats katastrofområdeska kunna på iSverige. Utrustningen ettvara
beslut.efter regeringens24 timmarsenast

och observatörer tillRäddningsverket kan också skicka experter ett
katastrofomrâde med kunskap och/eller inhämtaför biståatt

tillgodo.erfarenheter kommer svensk räddningstjänstsom

beredskapsgruppländerSverige deltagande i UNDAC,är ett enav
vilket förkontorinom FN-sekretariatets humanitära OCHA, svarar

katastrofer.insatssamordning vid akutabehovsinventering och
de svenska UNDAC-medlemmarnasRäddningsverket samordnar

fortlöpande utbildning. Syftet meddeltagande, vilket också innebär
andra länder med rådgivningorganisationen kunna bistå närär att en

flertalinträffat. Personalen rekryteras frånkatastrof i Sverige ett
myndigheter, den kommunala räddningstjänsten, och enskilda

kan lämnaorganisationer. Beredskapen innebär Sverigeatt experter
kan snabbt bedöma och koordinerainom 4 timmar. Personalen
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närvarandekatastrofer.och Förolyckorvidräddningsarbetet större
svenskar.sjuberedskapen,länder i ärfrån 12ingår 36 varavpersoner

ledsutbildas och FN.Personalen av

och de fyraKarlstadfinns iförvaltningcentralaRäddningsverkets
Sandö.och påRosersbergSkövde,lokaliserade i Revinge,skolorna är

personal.räddningstjänstensyrkesutbildasRäddningsverkets skolorPå
unik iSkolornapraktiska övningar.vid ärvikt läggsStor resursen

med andra länder.jämförelse

medsamarbeteutvecklatvälfinnsutbildningsverksamhetenInom ett
Sjöfartsverket, Kust-Rikspolisstyrelsen,kommunal räddningstjänst

Luftfartsverket.och FörFörsvarsmaktenSocialstyrelsen,bevakningen,
uppräknaderedangäller förutominternationellade engagemanget

plattformarolikaFörsvarsmaktensochSidamyndigheter även som
SWEDEC,SWEDINT,frågor såsominternationellamedbl.a. arbetar

m.fl.sjukvårdscentrumFörsvarets

internationella insatserUtbildning för4.1

Räddningsverket:utbildarskolornaPå
projektledare,styrkechefer och0

minröjningspersonal,ochsjukvårds-sambands-,0
snabbinsatsstyrka,personal för0

insatspersonal ochövrig experter.0

genomförsUtbildningen
chefskurser,0

ochinternationella räddnings-samordningochledningkurser i av0
katastrofinsatser,
befattningsutbildningar,0

ochinternationella insatserförtillämpad grundkurs0
tillämpningsövningar.internationella0

materiel-ochskolorRäddningsverketssker påövningarUtbildning och
utanför Göteborg.öröddepån i

ammunitions-personal TotalförsvaretspåocksåRäddningsverket har
vidareutbildas bl.a.Eksjö.i DärSWEDEC,och minröjningscentrum,

och minröjammunitions-övrigaRäddningsverketstillinstruktörer
ningsutbildning.
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Räddningsverket har samlokaliserat sitt samverkanskontor för
internationella insatser och utbildningsenhet med SWEDINT ien
Almnäs och därmed fördjupat sitt samarbete med bl.a. Försvarsmakten
och Rikspolisstyrelsen.

Inför Räddningsverkets medverkan i insatser med anknytning till
fredsfrämjande verksamhet sker samverkan med Försvarets
Internationella Kommando. frånLärare SWEDINT medverkar i
Räddningsverkets tillämpade förgrundkurs internationella insatser.

Inom för svenska deltagandet i Partnerskap för fred PFFramen
genomför Räddningsverket också utbildning. Sedan 1995 har fem
kurser för humanitära insatser och fem kurser för räddningsinsatser
genomförts. Kurstiden två veckor. deltagare frånCa 15-20 15-talär ett
länder brukar delta kurs.i varje Kurserna genomförs vid
Räddningsverkets skolor i Revinge och Skövde. Räddningsverket deltar

Övningeni seminarier och övningar. "Nordicäven Peace 1998" som
genomfördes i Sverige sådant exempel där Räddningsverketär ett
deltog omfattning.i stor

Räddningsverket och Socialstyrelsen samarbetar inom området
katastrofmedicin för svensk medverkan i internationella hjälpinsatser.
Samverkan i anslutning till detta sker bl.a. med Sida, Uppsala
Universitet, Smittskyddsinstitutet och sjukvårdscentrum.Försvarets
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internationelltförStyrelsen5

utvecklingssamarbete Sida
katastrof-ochsvenska utvecklings-bilateralaför detSida ansvarar

utvecklingssamarbetet meddelarhandoch ocksåbiståndet har avom
Öst- Centraleuropaoch

ochsamarbetspartners i syduppgift hjälpasvenska biståndetsDet är att
svensktutvecklingutveckling.för Denskapa förutsättningaröst att som

u-ländema bidrafattigdomen iskall minskavill underlättabistånd samt
utnyttjandehållbartdemokrati ochåstadkomma fred,till natur-att av

resurser.

fastlagdade riksdagenmålet ingårövergripandedetI av
till:nämligen bidrabiståndspolitiska målen, att

resurstillväxt0
ochproduktionMedverka till ökad tjänster.varoraven

utjämningekonomisk och social0
minskar ochfattiga och rikaskillnaderna mellanBidra till attatt

täckta.alla får basbehovsina
självständighetpolitiskekonomiskt och0

bestämmasjälva ska kunna sintill ländernaMedverka överatt
självständighet.förskapa förutsättningarpolitik ochekonomi och

samhällsutvecklingdemokratisk0
påverkamöjlighetermänniskor får bättreMedverka till attatt

nationellt.regionalt ochsåväl lokaltutvecklingen som
miljöhänsyn0

ochmedhushållningframsyntBidra till naturresurser omsorgen
miljön.om

jämställdhet0
och kvinnor.mellanjämställdhetFrämja män

Östeuropa fyrariksdagen antagitharCentral- ochsamarbetet medFör
skall:särskilda mål. Dessa

säkerhetsgemenskapen,främja0
demokratins kultur,fördjupa0

hållbar utveckling,miljömässigstödja0 en
omdaning.ekonomiskhållbarstödja social0 en
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De bistånds- och fyra östsamarbetsmålen likai principärsex
prioriterade.

Öst-dagI stödjer Sida inklusive samarbetet2 500 insatser, med ochca
Centraleuropa. del tillEn går tjugotal länder medstor ettav resurserna
vilka har långsiktigt och fördjupatSverige samarbete. Dettaett mer
samarbete läggs fast särskildai landstrategier och regleras i avtal
mellan Sverige och respektive lands Landstrategiemaregering. gälleri

tillperioder fem år.treav

Sidas insatser bygger förändringarpå samarbetsländer-na själva villsom
genomföra och beredda till. uppgiftSidasär avsätta äratt attresurser
värdera vilka kan och förmedlainsatser resultat däreftersom ge
kunskap och kapital. Projekten skall avslutas fortså verksamheten kan
stå ben. långsiktiga för alltpå målet utvecklingssamarbeteDet äregna

det inte längre skall behövas. sikt skall det svenska biståndetPåatt
övergå till bredare ekonomiskt och socialt samarbete till ömsesidigett
nytta.

Sida arbetar utifrån fyra handlingsprogram: fattigdomsbekämpning,
hållbar utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter samt
jämställdhet.

Sveriges totala bistånd uppgick till1998 12,4 miljarder. dessaAv
medel hade Sida förmedla omkring 8 miljarder. miljarderTreatt var

till det multilaterala biståndet stöd kanaliseras främst viaavsatta som-
olika till flyktingmottagningFN-organ. 778 miljoner iavsattavar
Sverige.

Sidas verksamhet uppdelad verksamhetsgrenar:i nioär

Demokrati, mänskliga och godl rättigheter samhällsstyrning
Syfte: bidra till demokratisk samhällsutveckling stöd tillgenom

demokratiska utveckling demokratiskapositiva processer, av
och framväxt demokratisk kultur respekt förinstitutioner samtav en

de mänskliga rättigheterna.
Sociala sektorer2
Syfte: stödja samarbetsländernas förmåga bygga uthålligaatt upp

för de sociala sektorerna.system
3 Infrastruktur och näringsliv

Syfte: bidra till uppbyggnad ekonomiskt miljömässigtochav
bärkraftig infrastruktur stärka förutsättningarna församt ett
konkurrenskraftigt näringsliv.
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Ekonomiska reformer4
tillväxt,ekonomisksyftar tillreformarbeteSyfte: stötta som
hållbarekologisktsocialt ochfattigdomsbekämpning samt

utveckling.
Forskningssamarbete5

främjaochforskningskapacitetutvecklingsländernasSyfte: stärka
forskning.utvecklingsinriktad

biståndHumanitärt6
internationellenlighet medmänniskolivskyddarädda och iSyfte:

lindraförknippadedärtill principerochhumanitär samträtt
för denaturkatastroferochväpnade konflikterföljderna av

biståndet krävsdet humanitäraanvändningFlexibeldrabbade. av
tidigtillkan b1.a.Stöduppfyllas.skalldettaför att ges

forsoningsirämjandeberedskap,förebyggandeåteruppbyggnad,
koniliktutsattadenföromedelbart intresseinsatser av

civil tillvaro,tillf.d. soldateråteranpassningcivilbefolkningen, av
tillkan bidraandra insatserochminröjninghumanitär snarensom

katastrofer.humanitäraeller lindringlösning av
organisationerEnskilda7

verksamhetenskildasvenska organisationersförSyfte: verka att
stärker desamhälle ochlivskraftigt civiltutvecklingenfrämjar ettav

samarbetsländerna.lokala iorganisationerna
och utbildningrekryteringInformation,8

ochkunskapfrämjainformationsverksamhet SverigeiSyfte: genom
utvecklingsfrågor.ochutvecklingssamarbeteförintresse

anställningfrämjarekryteringmultilateralSyftet med den är att av
internationella organisationer inompersonalkvalificerad svensk i

högkvartersbefattningar.främstområden,prioriterade iför Sverige
stärka och utnyttjarekryteringbilateralmed ärSyftet att

Utnyttjandeutvecklingssamarbete.förresursbasen Sverigei av
skall främjas.MR/demokratiområdetpåsvensk expertis

u-landskunskapspråk ochUtbildningsverksamhet i9

medSidasamarbetarbiståndet ett storthumanitäraför detInom ramen
utomlands.såväl i Sverigeantal organisationer som

EU/ECHO,olika FN-organ,delsorganisationernainternationella ärDe
rödakors/InternationellaICRC,internationella organisationeroch som
organisa-humanitärainternationelladelsrödahalvmånefederationen,

Oxfam,Children,theSaveFrontiêres,"Médecinstioner t.ex. sanssom
m.fl.Folkehje1p"Norsk
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I Sverige samarbetar Sida med enskilda organisationer och vissa
myndigheter.

Regeringen anslår medel för det humanitära biståndet som
administreras Sida. Vissa svenska enskilda organisationer erhållerav
rambidrag, i övrigt ansöker både svenska och internationella
organisationer medel från Sida enligt specifika villkor. humanitäraDet
perspektivet vägledande organisationemasär kapacitet ochmen
förmåga genomföra insatsen också in.att vägs

Sida har till uppgift främja användandet svenskaatt av resurser
internationellt stödja den svenska "resursbasen" för biståsamt att
främst FN-organ med personal vid internationella katastrofer.större
För underlätta lösandet den uppgiften har nätverk bildats.Detatt ettav
humanitära nätverkets nuvarande deltagande organisationer är:
Afrikagrupperna, Diakonia, Forum Syd, Kyrkans Utlandsrekrytering,
Lutherhjälpen, Olof Palmes internationella Rikspolisstyrelsen,centrum,
Röda Korset, Social-styrelsen, Caritas Sverige, Erikshjälpen, ICH, Life

Peace LäkareInstitute, PMU, Rädda Barnen,gränser, Sida-utan
SANDÖ, Sida/SEKA, Statens Räddningsverk, Svenska Afghanistan

ÖCB.kommittén, UD/GC och

Nätverket har till uppgift kartlägga svenska personalresurser,att
förbättra beredskapen och utbilda personalen. Nätverket arbetar också
med policy-, metod- och genomförandefrågor koordinering isamt
frågor berör "katastrofområdet".som

En form nätverk Resursbasutbildning införär: internationellaannan av
uppdrag mänskliga rättigheter och demokratiinom SWEDH UM. Det

projekt och försökär utveckla arbetet med resursbasenett påett att
mänskliga rättigheter- och demokratiornrådet för aktuella ochmötaatt
kommande behov personal och kompetens. Projektet inriktasav
huvudsakligen förbättra möjligheterna identifieramot att att
kompetenta kandidater till uppdrag och tjänster. Arbetet sker genom
utökat nätverksarbete uppdatering och effektiviseringsamt av

Ävenexisterande kandidatregister. utbildning genomförs i syftem.m.
höja kandidaternas kompetens. Nätverket består Sida/DESA,att av

Sida/SEKA, Sida/REKO, UD-IC, UD-P-SIR, Forum Syd, Frivillig-
organisationemas fond för mänskliga rättigheter, Raoul Wallenberg
institutet i Lund, Institutionen för Freds- och konfliktforskning vid
Uppsala Universitet och Svenska Röda Korset. SWEDHUM som
projekt kommer avslutas 1999, nätverket tänkt levaatt är attmen
vidare.
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Östeuropa svenskadenviktig delCentral- ochmed ärSamarbetet aven
Estland,medsamarbeteprioriterarRiksdagensäkerhetspolitiken.

OmrådenUkraina.Ryssland ochnordvästraPolen,Lettland, Litauen,
marknadsekonomiskademokratisering,bl.a.samarbeteför är

kämsäkerhet.ochmiljösektorer,socialahandel,institutioner,
iför biståndsinsatserkronormiljarderfyraanvisade 1994Riksdagen

Östeuropa stödjaSyftetmed 1998.till och är attCentral- och
marknadsekonomi. Avochdemokratiökadomvandlingsprocessen mot

samordnarmiljarder. SidaSida 1,7disponerarmiljardernade fyra
Jugoslavien.fornabiståndet till detockså

kompetensutvecklingochRekrytering5.1

kompetensutvekling, REKO,ochrelayteringinternationellförEnheten
internationella organisationertillsvenska medborgarerekryterar
resursbasutvecklingsprogram,bedriverFN-organen,huvudsakligen

ochrekryterarbiståndetbilateraladetpersonal inom samtrekryterar
internationella missionertillpersonalsvensksekonderar

förEnhetenm.m..fredsövervakning ävenvalövervakning, svarar
ipersonal ochrekryteradförförberedelsutbildningar arrangeraregen

utresande.och andrakonsulterföruppdragsbasismån kurser påviss

huvudsakligen ettResursbasutvecklingsprogrammet utgörs av
Genombiträdandebilateralt attochmultilateralt expertprogram.ett

verksamheterochvidutbildningstjänsterfinansiera yngregesprogram
ochinternationelladetdelta iaktivtmöjlighetakademiker atten

kunskaperutvecklaoch därigenomutvecklingssamarbetetbilaterala
internationell karriär.framtidaförerfarenheteroch en

för deverksamhetenintegrerad delFörberedelseutbildning utgör aven
olikaför dedraginnehållerolika aktiviteterna. Den gemensamma

ellermoduler kortareindelad ivanligtvisochverksamheterna är merav
kulturrnötet,utbildningardessaGrundläggande för är:slag.omfattande

uppdragsfrågor,ochmetod-och politik,utvecklingssamarbetesvenskt
ochstationeringslandetkimskappolitisksocial ochgeografisk, om

anställd vid.organisationen ärman
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Sida-SANDÖ5.2

1972 inleddes verksamheten så småningom skulle fram tillväxasom
dagens kurscenter på Sandö. Då startade ettårig u-landsutbildning ien
Biståndsutbildningsnämndens regi. årTio breddades verksam-senare
heten och antal kurser ökade vid Sandö U-centmm, också blevsom

kursgården.på U-centrum började bl.a. med intensivutbildningnamnet
i språk. Sedan 1995 verksamheten integrerad i Sida ochär U-centrum

Sida-SANDÖ.har bytt tillnamn

Sida-SANDÖ ligger i Kramfors kommun

Sida-SANDÖ har lång erfarenhet utbilda personal skallattav som
arbeta med utvecklingsfrågor. central uppgiftEn i utbildningen är att
höja kompetensen verka i den speciella "yrkesrollen". Till detatt
kommer också kunskap det aktuella landet, kulturförståelse ochom
språk. Skolan kan skräddarsy sina kurser efter beställamas olika
önskemål.

Sida-SANDÖ har bl.a. till uppgift erbjuda och genomföraatt
förberedelseutbildning för personal skall arbeta i svenskt ochsom
internationellt utvecklingssamarbete. En del skolansstor av
utbildningsverksamhet så kallad "resursbasutbildning" därär skolan
arbetar långsiktigt med bygga svensk resursbas. relativatt Enenupp

andel kursdeltagarna får också uppdrag inom verksamhets-stor av
området. Kurserna generella och genomförs normalt inte direktär inför
eventuella uppdrag.

Kursverksamheten:

Biståndskursen0
Kursen på månader och vänder sig tillär personal hartre som en
yrkesutbildning, vanligen akademisk, och yrkeserfarenhet.gärna
Kursen kunskaper kring utvecklingsprocesser, internationellager
aktörer, kulturmöten med och avsedd för personal skallärmera som
arbeta med humanitära uppdrag. Språk erbjuds frikopplat från
huvudkursen, deltagaren fått uppdrag och sitt språkbehov.när ett vet
Efter utbildningen ingår kursdeltagama i rekryteringsregister.ett
Registret för närvarande innehåller cirka 2 400 hållssom personer
aktuellt skolans försorg.genom

Långtgående6 Sida-SANDÖplaner finns emellertid på omlokaliseraatt
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Syfte
yrkeskunnandet med sådanasyftar till kompletteraKursen att

verksamhet: varförspecifika för den härkunskaper, är typen avsom
och deras påverkanglobala relationerutvecklingssamarbete,finns

arbetsmetodersamhället, kulturmötenlokala ipå det samt
utvecklingssamarbetet.

säkerheti personligKurs0
två till gångeroch myndigheterorganisationererbjuds tillKursen tre

Räddningsverkets skolasamarbete medgenomförs iår. Kursenper
Sandö.på

Utresekursen0
Syd eller någonrekryterats ForumpersonalSkolan utbildar avsom

medlemmar iorganisationer Forumenskildade 120 ärsomav ca
föreoch genomförs direktmånader långtillSyd. Kursen är treen

utresan.

Syfte
deltagarna inför Detförberedasyftar tillKursen utresan.att

globalaallmän kulturmöten,innehållet delsbetyder är natur:att av
inriktning på arbetsgivare,specifikt medmetodik och delsfrågor, är

tillfrånKurslängdenoch projektet. organisationlandet varierar
mycket språkutbildningberoende på hurocksåochorganisation

deltagaren behöver.

språkutbildningIntensiv0
framgångsriktförförutsättningspråkkunskaperGoda är etten

missförstånd harskillnader ochKulturellauppdrag.internationellt
ochspråkfárdigheten. Humanitärt-tillkopplingsällaninte en

vilketofta konfliktsituationer,genomförs iarbetefredsfrämjande
språkfárdigheter.ställer ytterligare krav på precisa

Sida-SANDÖ utresandespråkutbildning förerbjuder intensiv
nivåinnehåll till deltagarnaslängd ochpersonal. Kursemas anpassas

kursuppläggningvanligbeställning. Enoch behov och påges
till deltagare.enskilt eller 3-4veckainnehåller lektioner32 uppper

språklaboratorium,till bibliotek,också tillgångDeltagarna har
arbete.TV/video fördatorer, eget

franska, portugisiska,skolan engelska,påspråkenDe ärstörre
genomfördes kurser ioch tyska. Under 1998spanska, swahiliryska,

olika språk.22
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Vanligen går det genomföra medkurs fyra veckors varsel.att en ca

En omfattande del skolans utbildningsprogram baserat påärav
samarbete med enskilda Verksamhetorganisationer. språk-som
utbildning, kurs i personlig säkerhet och utresekurser efter-styrs av
frågan.

Påbyggnadskursen Utveckling Internationellt samarbete0 -
För med akademisk utbildning och erfarenhetpersoner av
internationellt utvecklingssamarbete erbjuder skolan tillsammans
med Göteborgs universitet distansutbildning på 40 poäng,en
halvfart. Kursen ligger på påbyggnadsnivå och genomförs tvåpå år.

Syfte, innehåll
Kursen vidareutbildning för personal, verksamär är inomen som
internationellt utvecklingssamarbete. vill förDen ett utrymmege
den akademiska världens deltagarnas praktiskateorier mötaatt
erfarenheter, så och för deltagarna användbar kunskap kanatt ny
utvecklas detta. viktigtInte kunna på andraminst är visaattur

och perspektiv de västerländska och svenska. Därförsynsätt än
kommer de flesta från andra länder Sverige.änresurspersonerna

Skolan har i samarbete med Sida/REKO genomfört allmän kurs0 en
for jurister med inriktning på valövervalcning.

Tillsammans med Räddningsverkets Sandö7skola på har skolan0
genomfört kurs för Räddningsverkets insatschefer. Kursen ären en
del Räddningsverkets verksamhet för bygga sin resursbasattav upp
för internationella planerasinsatser. Kursen bli återkommandeatt en
aktivitet.

7Räddningsverket har skolorfyra lokaliserad Sandö. Idagärvarav en
Sida-SANDÖsamutnyttjar SRV och vissa lokaler/resursergemensamma

Sida-SANDÖ.Sandö. Långtgående planer finns emellertid flyttaatt
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ÖCBÖverstyrelsen beredskapför civil6

ochUppgift6.1 ansvar

civila försvaretskall dettotalförsvarsbeslutet 1996Enligt som en av
genomföra internationellakunnaförmågahuvuduppgifter hasina att

parlamentariskainsatser. Denfredsfrämjande och humanitära senaste
fred och säkerhet ibidra tillförmåganförsvarsberedningen attanger
civila försvaret.målen för detövergripandedeomvärlden ettsom av

riksdagen den1997/98:4 tillskrivelseiRegeringen attanger
områden:huvuduppgiflen kan delas in iinternationella tre

civilavilkaskapa överblickbl.a.området överFörsta är att
fredsfrämjandeinternationellavidkan användasförsvarsresurser som

samordning mellanverka förhumanitära insatser,och att
för användningenvad gäller planeringmyndigheterfunktionsansvariga

användaförmåganutveckladessa attattsamt resursernaav resurser,
ÖCB huvudansvar.detta haruppgifterna. Förför de internationella ett

samverkansfönnågan vidutvecklingandra områdetDet är av
s.k. multifunktionellavidoch civila insatsergenomförandet militäraav

räddningsverk,bl.a. Statenscivila områdetPå detoperationer. svarar
genomförandesådanSocialstyrelsen förochRikspolisstyrelsen

verksamhet.

förtroendeskapandeinternationellamedverkantredje området iDet är
ÖCB samordnandeförsvaret hardet civilaåtgärder. det gällerNär en

motsvarandekontakter meddirektaharoll frågai att t.ex.om
ÖCB samordningsroll vadskallländer. i sinandraorganisationer i

gällerutvecklingen detfölja och analyseracivilt försvar näravser
förtroendeskapande åtgärder. Avsäkerhetsbyggande ochinternationella

följa och vidmed underlag,Regeringskanslietföljer biträdadetta att
Västeuropeiskamötesverksamhet unionenibehov delta löpandei

vad civiltfred PFF ochför EUPartnerskapVEU, NATO, avser
försvar.

säkerhetsbyggandeÖCB ochinternationellamedverkar Sverigesi
ÖCB enlighetför PFF. iverksamhet inomförtroendeskapande ärramen
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med Sveriges individuella partnerskapsprogram IPP svenskt
kontaktorgan på myndighetsplanet med NATO i PFF-frågor rörsom
civil beredskap "Civi1 Planning".Emergency

ÖCB skall inom sitt verksamhetsområde på uppdrag medverka i
Östeuropa.för Säkerhetsfrämjande åtgärder i Central- ochprogrammet

Vid planering genomförandeoch PFF-aktiviteter skall möjlighetenav
till praktiskt försvenskt stöd baltiskt deltagande i verksamheten
uppmärksammas.

6.2 Inriktning

Tyngdpunkten under de liggeråren på utveckla detnärmaste att
internationella förtroendeskapande samarbetet den civilasamt
beredskapens internationella förmåga. Målsättningen samverkanär att
och praktiskt samarbetet med andra länders civila beredskaps-
myndigheter och motsvarande vidareutvecklas och fördjupas. Ett aktivt
och konstruktivt medsamarbete relevanta internationella organisationer
och institutioner viktigt såväl förtroendeskapande synpunktär ur som
för utvecklingen det civila försvarets internationella förmåga.av

Samarbetet inom bl.a. för PFF betydelse förär storramen av
utvecklingen den säkerheten. skerDetta bl.a.av gemensamma genom
seminarier, kurser och Aktiviteternaövningar. inom PFF, på den civila
beredskapens omrâde, har under de åren vuxit i betydelse ochsenaste
omfattning. Flera ochNATO- PFF-länder har likartade mål inom

för "Civil Planning", varförEmergency samarbete mellanettramen
länderna faller naturligt.sig PFF-samarbetet kommer med stor
sannolikhet få ökat inslag civila och humanitära frågeställningar iett av
framtiden. Partnerländer har möjlighet medverka iattnumera
planeringsarbetet inom olika civila funktionsområden, såsom

ÖCBsjukvård, befolkningsskydd, bedömertransporter, detattm.m.
svenska försvaretcivila kommer få bredare iännuatt ett engagemang
PFF-samarbetet framtiden.i

Riksdagen har markerat vikten samarbete med länderna iav
Östersjöområdet. Samverkan med Estland, Lettland och Litauen skall
prioriteras. Vidare skall samarbetet med bl.a. Polen, Tjeckien och
Ungern fördjupas. Så långt möjligt skall också samarbete medett
Ryssland eftersträvas. Kontakter med verksamma inomorgan
Östersjösamarbetet skall Den väl fungerande nordiskaupprättas.
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vidareutvecklas ochområde skallförsvaretscivilasamverkan på det
fördjupas.

lanseradeviktiga 1997omvärldsanalys instrument.ochForskning är
ÖCB nationell krishantering i"CM-Baltic"forskningsprojektet ettom

förslag tillmedföljdes 1998perspektiv.internationellt Detta ettettupp
innefattarkrishanteringsamarbetsprojektutvecklat ävensomom

bl.a.långsiktiga syftetplaneringsåtgärder. Detutbildnings- och är att
åtgärder förochsamarbetebidra till utvecklaatt gemensamma

samarbete medutvecklas iProjektetöstersjöområdet.krishantering i
ÖCBÖstersjöstaternas tillockså tagit initiativharCBSS.råd ett

säkerhetsproblem- särskiltmiljörelateraderörandeforskningsprogram
avfall Barentsregionen.nukleärt i—

internationellaförtill ochförmågaberedskapensDen civila resurser
vidareutvecklasochsamordnasinsatserfredsfrämjande och humanitära

kapacitetsuppbyggnad förochkompetens-för närvarande. Behov av
detutbyte mellanregelbundetstuderas. Ettinternationella insatser

internationellarörandeFörsvarsmaktenförsvaret ochcivila
medsamverkanHärvidlag skerutvecklas.håller påverksamheter att
ochSWEDINTKommandoInternationellabl.a. Försvarsmaktens

Övningsfrågor uppmärksamhet,f.n."PFF Training Center". storges
samverkan.civil-militärutvecklingensärskilt vad avavser
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7 ekumeniskaDet nätverket

7v.l Inledning

Det kristna arbetet för .fred och försoning krisi och konfliktområden
bygger på hundraårigt forän missionett ochmer engagemang
utvecklingssamarbete. Sveriges Kristna Råd samordningsorganär ett
för kyrkor och samfund. det kristnaI nätverket ingår de kristna
biståndsorganisationema, b1.a. Caritas, Diakonia och Evangeliska
fosterlandsstiftelsen/SKM/Lutherhjälpen. Svenska Missionsrådet
SMR samordnar kyrkors, samfunds och kristna bistånds-
organisationers mission och biståndsarbete.

Svenska Missionsförbundet och Baptistsamfundet huvudmän förär
Teologiska Högskolan i Stockholm, genomför utbildning försom
mänskliga rättigheter på högskolenivå. Liv Fred-institutet är ett
ekumeniskt forsknings- och utvecklingscentrum med i Uppsala.säte
Kristna Fredsrörelsen fredsorganisation, bedriverär näraen som
samarbete med alla de övriga organisationerna.

ekumeniskaDet nätverket finfdrgrenat, med kyrkor ochär samfund
med lokala församlingar i många länder. Det finns också samarbeteett
på global och europeisk b1.a.nivå, har Kyrkomas Världsråd, de
protestantiska och ortodoxa kyrkornas samordningsorgan, beslutat att
för de tio åren prioritera arbetenärmaste våldet, "Programmeett mot to
Overcome Violence".

Försoningen hör till det centrala i kyrkors och samfunds ochmest tro
liv. Därför har kyrkorna också viktigt i politiskt labilaett ansvar
situationer. På år har kyrkor, samfund och derassenare
biståndsorganisationer börjat denna utmaning. Lokalaatt motsvara upp
kyrkor och samarbetsorganisationer subjekt i sådanaärsom processer,
har användning internationella medarbetare. Med sannolikhetav
kommer arbetet for fred och försoning bli de vägledandeatt ett av

förmotiven mission och utvecklingssamarbete framtiden.i



BilagaSOU Aktörer Sverige 1191999:29 1 i-

för fredstjänst FF7.2 Forum

målBakgrund, syfte och7.2.1

Efter det projektetbildadesför Fredstjänst 1995.Forum gemensamma
frivilligorganisationsvenskaSydafrika" hade"Fredsövervakning i 17

tillsammans. nätverk förerfarenheter arbeta FFgoda är ettattav
mellanoch samverkan svenskainformationsutbyte, samordning

freds-våldsförebyggande, konflikthantering ochfororganisationer
trettiotal organisationerbyggande nätverket ingårinsatser. I ett som

mänskligautvecklingsbistånd,insatser,arbetar med humanitära
miljö. Nätverket innefattardemokratiutveckling, fred ochrättigheter,

FN-forbundet,Syd, Svenskabåde paraplyorganisationer Forumsom
Råd,Sveriges Kristna SverigesOlof Internationella Centrum,Palmes

enskilda organisationer.Fredsråd och

för vålds-utveckla kapacitetNätverkets huvudsyfte är att en
fredsbyggande Sverigekonflikthantering och insatser iförebyggande,

ochstruktur for fred och säkerhet imedverka till civil Europaoch en
världen.övriga

information och erfarenheterutbytaSyfet uppfylls bl.a. att;genom
handlingsberedskap inomöka kompetens ochdetta område;inom

samarbete med lokala organisationer irespektive organisationer; i
civilt fredsarbete;olika fonnergenomförakonfliktornråden av

för iformer utbildning tjänstgöringtill olikamedverka av
uppbyggnaden svenskmedverka tillkonfliktområden; resurs avav en

konfliktornråden;för arbete ioch kompetenscivila med erfarenhet
och praktik; iavseende teoriutveckla dokumentationsresursen

yrkesgrupper, näringsliv,fredsinstitut, olikasamarbete med universitet,
myndigheter, utredamilitär, polis,för media, etc,representanter

säkerhetsstruktur och därvid ocksåcivilbidraga tillmöjligheterna att en
verkautreda behovet ocharbetsfördelning;funktioner ochanalysera av

fördjupabredda ochför fred och säkerhet;för särskilda resurser
internationellanationella ochsamverka meddiskussionen Sverige;i

dialog medupprätthållaliknande inriktning;organisationer med en
etc ochinternationella FN, OSSE, EU,myndigheter,politiker, organ

bidraga till bredda ochochunderlag för politiska initiativ att attge
säkerhetsbegreppet och behovetfördjupa detdiskussionen avnyaom

internationellt.nationellt ocholika lokalt,insatser på nivåer,
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Nätverk liknande för fredstjänst bildatsForum har och håller på att
bildas i exempelvis Danmark, England, Finland, Nederländerna,
Kanada, och Tyskland. Platform for Conflict"European andPrevention
Conflict Transformation" arbetar för samordning och samverkan
mellan nätverken och har återkommande konferenser och seminarier.

Platform" har också internationellt"European givit register påut ett ca
frivilligorganisationer500 arbetar med konflikthantering,som

of Conflicts,"Prevention and Violent InternationalManagement An
Directory".

svenskaDet nätverket har hittills koncentrerat påsig områden:tre
samarbete aktörermed andra inom området och internationell0 en
konferens,
utvecklingsarbete utbildningsområdet,inom

folkrörelseutredning kring förebygga våld, hantera konflikteratten
och bygga fred.

7.2.2 En internationell konferens

förstaDet året inleddes dialog med Utrikesdepartementet,en som
resulterade internationell konferens Mariefred,i i "Governmenten -
NGO Relations Violence, TransformingPreventing Conflict andin
Building Peace", 1997 se med namn. konferensenIrapporten samma
deltog från ochregering myndigheter, internationellarepresentanter
organisationer UNHCR, och OSSE och internationella ochFN, EUsom
svenska frivilligorganisationer.

En insiktema från konferensen de konfliktmönstret,iattav var nya som
bl.a. innebär konflikter till delen sker länderinom i ställetstörstaatt nu
för mellan länder, har frivilligorganisationema viktig roll. Enen
särskild arbetsgrupp, behandlade utbildning, träning och psyko-som
social kompetensutveckling, utbildning för arbete iöverens attomvar
konfliktområden behöver båda breddas och fördjupas och att
utbildningsområdet särskilt lämpat för samordning och samverkanär
mellan frivilligorganisationer.myndigheter och

utbildningsområdet7.2.3 Utvecklingsarbete inom

för fredstjänstInom för pågår ocksåForum särskiltettramen
utvecklingsarbete inom utbildningsområdet. Ett mål med
utbildningsprojektet bygga kunskap och kompetens inomär upp
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bidra arbetetmed iandra intresseoch hosfrivilligorganisationema att
kapacitetsbyggandeutbildning ochmed konflikter. Syftet "attär genom

fred,utvecklingfrämjarickevåldskulturbidraga till motensomen
rättigheter".och mänskligademokrati

ochseminarierkurser,har serie1999och vinternUnder 1998 en
exempel:Några"workshops" ägt rum.

medanordnades samarbeteförståelse ikulturellochKonflikthantering
ökad insikt sindeltagarna"Workshopen"Rädda Barnen. omenger

betydelseoch dess iidentitettillhörighet och sinkulturellaroll, sinegen
hantera demöjlighetervisar påandra.kulturmötet med Den att

konstruktivtochpositivtpå sätt.konflikter uppstår ettsom

innehållet:medling.och Urfi1czlitation"Processledning en
ledaförbehövsoch färdigheterkunskaperde attgenomgång somav

olika slag och imedlingioch övningaranalyser avgrupprocesser;
eventuella hinderdeuppmärksamhet påsärskildolika situationer; som

förstå ochbl.a.rollspel föranvändningöverbryggas; testamåste attav
kvalifikationer.ochmedlares uppgifteren

i utlandstjänst. Urför faltarbetarekurskonflikterarbeta medAtt en-
och modellermetodervardag;biståndsarbetarensinnehållet: våldet i

fördjupningkonflikter;och medarbete ianvändbara förär avsom
olikaickevåld isamarbete;kommunikationsjälvinsiktbegreppen --

fredstjänst.fältarbetedemokratiskstadier somprocess;av en

medsamarbeteanordnades imiljö,multikulturellarbetaAtt i
förberedandedenpresentationinnehållet:Rikspolisstyrelsen. Ur aven

MR-utbildningbeskrivningpoliser;svenskautbildningen avavenav
fallstudie frångenomgångkonfliktornråde;lokal polis i ett av enen

rollspel.inklusivePalestina,

samarbete medanordnades iutlandsuppdrag,förSäkerhetsutbildning
ochSWEDINTpresentationinnehållet:SWEDINT. Ur aven

genomgångUtbildningscentrum;vidverksamheten aven
exempel på övningarfrivilligorganisationer;forsäkerhetsutbildningen

handlingkonstruktiv iochmedvetenhet utsattamed syftet övaatt upp
situationer.

beredda ingå iför demanordnadesutbildare,Utbildning är attsomav
området kompetens-utbildareprofessionella inomresursbas meden

ochkonflikthantering"våldsförebyggande,förutvecklingsinsatser
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fredsbyggande" i Sverige. innehållet:Ur konflikt och våld i teori och
praktik; metoder och modeller för konflikthantering; självinsikt -
kommunikation samarbete.-

längreDe kurserna anordnades samarbetei med Röda korsets
folkhögskola, Gripsholm. Ett särskilt kalendarium med kursutbudet har
distribuerats medlemsorganisationerna i Forum för Fredstjänstgenom
och till myndigheter, institut, vilket väckt ökad efterfrågan påetc, en
kurser denna typ.av

En särskild arbetsgrupp har påbörjat arbete med den psykosocialaett
dimensionen i utbildning för kris- och konfliktområden. En
arbetskonferens novemberi 1998 ställde frågan: Vilka kimskaper,
värderingar, attityder, färdigheter och förhållningssätt "Code of
Conduct" inom det psykosociala området behöver de arbetar isom
konfliktområden ha tillägnat sig Arbetsgruppen, har beståttsom av
psykologer, psykoterapeuter, socionomcr, psykiater och pedagoger,

fortsätta och utveckla modeller för utbildningenatt prövaattavser
dettainom område.

Inom utbildningsprojektets sker också arbete med insamlingettram
och bearbetning utbildningsmaterial. siktPå planeras resursbankav en
med uppgifter material, aktiviteter, utbildningsmöjligheter,om resurs-

litteratur, inom området.etc,personer,

7.2.4 En folkrörelseutredning

Våren 1996 presenterade Kristna Fredsrörelsen "Kapacitetrapporten
för fred", byggde på enkätundersökning angående tjugotaletsom en
svenska frivilligorganisationers bidrag inom området. Rapporten visade

det både farms erfarenheter bland organisationerna och ökandeatt ett
intresse för fredsarbete i konfliktområden.

studieUD:s "Konfliktfiirebyggande verksamhet" lyfter fram enskilda
organisationers betydelsefulla och växande roll det .gäller föra innär att
hela det civila samhällets i förebyggandet kriser ochresurser av
konflikter. Bland alla tänkbara aktörer framhålls betydelsen av en mer
ändamålsenlig arbetsfördelning där varje aktörs komparativa fördelar
tillvaratas, inte minst det gäller stärka det civila samhälletsnär att
förmåga hantera växande förändringstryck. Studien framhålleratt ett att
framväxten folkrörelser, och ideella vidorganisationer, sidan friaav av
och oberoende medier pluralistiskt partiväsende centralasamt ett utgör



SOU 1999:29 Bilaga Aktörer Sverige 1231 i-

element samhälle absorbera lösai civilt med förmåga ochett att
konflikter våld.utan

Även den internationella konferensen "Govemment NGO Relations in-
Transforming Conflict and Building sePreventing Violence, Peace",

folkrörelsersbidrog öka intresset söka stärka svenskaovan till att att
det fredsbyggandekunskap och därmed öka professionalismen också i

genomföraarbetet. för Fredstjänst har därför beslutatForum att en
sökandet efter nygamlafollcrörelseutredning. led i ochDen är ett nya

våld och hot därom allt mindreroller tid där samhälleligt uppvisari en
politiska och socio-ekonomiska, dvsmilitära dimensioner och alltmer

förutom de traditionellafaktorer det civila samhället, vilka insatser,i
kräver från strukturer och institutioner, inklusiveinsatser nya
frivilligorganisationer. Folkrörelse-utredningen syftar dels till attskapa

och förbättrad verksamhet hosunderlag för strategisk planering
direkt indirekt arbetesvenska folkrörelser i såväl inomsom

och dels till skapa underlag för dialogkonflikthanteringsområdet att
med andra aktörer innefattande såväl olikasamverkanom

fiivilligorganisationer departement, myndigheter och övrigasom
genomföras den blir ledtänkbara aktörer. Utredningen så iatt ettavses

där själva utredningsarbetet bidrar till ökafolkbildningsprocess atten
förändrad roll för folkrörelsema förmedvetenheten inomom en ramen

säkerhetspolitik. Avsikten byggasvensk utrikes- och är att upp en
hemmaplan för öka trovärdighetenkonflikthanteringskultur på iatt

därmed höjaarbetet utomlands och den ska i enlighet organisationernas
för förändradberedskap mobilisera organisationernassamt resurser en

området.roll och utmaningar inomnya

andra ordUtredningens mål med iär att tre steg:
utländskafolkrörelsers och sammanställakartlägga svenska0

vålds-nuvarande inom områdetorganisationers insatser
fredsbyggande,förebyggande, konflikthantering och

potential området,identifiera svenska folkrörelsers inom
inklusive fram strategifonnulera tänkbara framtidsscenarios, ta en

för samarbete och konkretaför vidare arbete föreslå strukturersamt
verksamheter.

för avslutandeskriftliga slutrapporten ska ligga till grundDen en
konferens förslag kan diskuteras alla berördadär utredningens av

folkrörelser och andra aktörer inomregering, myndigheter,parter,
huvudansvar för utredningen beräknasområdet. Forum Syd har som

klar år 2001.vara
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Sveriges Kristna Råd SKR7.3

från de lutherska, katolska,SKR samordnar 24 medlemskyrkor
frikyrkliga kyrkofamiljema. slutetortodoxa/österländska och Sedan av

Ekumeniska1980-talet har och tidigare Svenska NämndenSKR
fredstjänst komplementarbetat med utveckla civil tillettatt en som

beskrivs det följandemilitärtjänst. flesta de projekt i harDe somav
erhållit bidrag från Sida och Utrikesdepartementet.

fredsarbete konfliktornrådenDet första internationella seminariet iom
hölls med med erfarenhet ickevåldsarbete, från1988, deltagare stor av
exempelvis Filippinerna, Israel/Palestina, Sydafrika och Uruguay.

efterlyste uppbyggnad internationella fredsteam, till stödDessa en av
för fredsgrupper deras fredssträvanden. fortsattlokala och Ett

sydafrikanska kyrkorådet resulteradesamarbete med bl.a. det i en
konflikthanteringtreveckors kurs ickevåld, inklusive och medling, föri

och sydafrikaner och svenskar i Sverigevita 1992.svarta sommaren

Samarbetet ledde vidare till initiativet Fredsövervakning Sydafrikai
Africa, PEMSA". Projektets"Peace Monitoring South huvudsyftein

Fredsövervakning Sydafrika medverka till"att i våldetattvar genom
och det ständiga hotet våld minskar och på sikt elimineras för attom

och val kan genomförasmöjliggöra valkampanjer ochatt att
valresultaten risk för våldet".upptrappningutanaccepteras av

Under verkade totalt svenskar iperioden januari juni 1994 66-
Sydafrikas konfliktdrabbade områden före, under och efter valet.mest
Genom lokala sammanhang, vid demonstrationer,sin inärvaro
begravningar, och besök hos myndigheter och politiskavallokaler

stabiliserande effektaktörer, hade de internationella övervakama påen
sydafrikanskamellan det samhället.spänningar olika grupperingar i

erfarenheterna från projektet ledde tillpositiva organisationer iDe att
ledningsgruppen till bildandet för fredstjänstinitiativ Forumtog av
se 7.2.p.

Sydafrika anordnadeanslutning till projektet Fredsövervakning i SKRI
internationellti samarbete med Fred-institutet seminarium därLiv ett

erfarenheterna från projektetbl.a. bearbetade och ävenman
analyserade arbetsuppgifter och funktioner kande olika ingå isom
olika fredstjänst. Resultaten finns redovisade ityper rapportenav
"Towards Global Alliance of Peace Services", 1994.a
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kombination med försöks-därefter initiativ till utredning iSKR tog en
för fredstjänst.och metoder utbildningverksamhet innehåll iom

fredsutbildare från konfliktornråden hadeUtredningen, vilkenöver ett
forledde till bokenavgörande inflytande, Empowerment Peace

ana ViolenceCurriculum för Education TrainingService, inA
Transformation and Peacebuilding".Nonviolent ConflictPrevention,

veckors baskurs förBoken bl.a. kursplan för 8-12innehåller en en
fredsarbete konfliktornråden.i

handledningFredsrörelsen har iI samarbete med Kristna en
Work with Conflicts, medkonflikthantering framställts, "Learning to

aktivt ickevåld, kommunikation,metoder och modeller för utbildning i
till svenska.medling, Handledningen är översattsetc.

för fred, ickevåld och mänskligasamarbete med CentrumEtt nära
inneburit stöd till arbete förrättigheter, Osijek, Kroatien har centretsett

försoningsarbete, medverkan olikamänskliga rättigheter och i
"Buildingutbildningsprojekt planeringoch störreett program,av a

Peacebuildingbuilt Culture of NonviolenceDemocratic Society aon -
Eastern Croatia".in

har lett till fördjupad medvetenhetSamarbetet med Fredscentret omen
att:

bör ha avgörande inflytande påde lokala aktörerna ett0
fredsprocessen,

bl.a. fokusering påutbildning och psykosocial utveckling0 en
of Conduct" och arbete med skapa"förhållningssättet", "Code ett att

allt fredsbyggande,fredliga relationer bör integreras i
fredkonflikter och bygga kräverförhindra våld, hantera ettatt0

sikt.på långengagemang

för civil ochhar möjligheterutvecklingenDen öppnatsenaste upp
allt utbildningsornrådet.samverkan, framför inommilitär dialog och

och Kristna FredsrörelsenRåd, Fred- institutetSveriges Kristna Liv
inbjudabl.a.har aktivt bidragit till denna attgenomprocess,

och frivillig-militära och civila myndigheterfrånrepresentanter
"Building Substainabletill Peaceorganisationer seminariet a -

behovet utbildningsinsatser fördå ocksåPreventing Future Wars, av
"förebyggande diskuterades.scenario"ett
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Caritas7.4

fristående för detCaritas Sverige den svenskaär representanten
Caritasnätverket biståndsnätverk medinternationella katolska ett-

arbetar, med hjälp anslag frånländer. Caritasi 190närvaro över av
Syd och med tyngdpunktbl.a. Sida och med humanitära insatser i iEU,

det långsiktiga utvecklingsbiståndet.

Arbete för fred, demokrati och mänskliga rättigheter viktigaär
för alla projekt. kris- och konfliktområdenutgångspunkter Caritas I

harbreddas och intensifieras detta arbete. skett iDetta t ex
Mexico/Chiapas ochkonfliktområden Colombia och i Peruävensom

frågor ochframför allt utbildning i dessaoch Paraguay, genomgenom
rådgivning. liknande arbete har påbörjats ifolkbildning och juridisk Ett

Östtimor.

Även ungdomsprojekt, for och f.d.insatser ungdomarCaritas olika t.ex.
soldater Liberia och ungdomsutbyte mellan svenskar ochi svartaunga

utbildning fredlig konflikthantering,och sydafrikaner har ivita
komponenter.försoning och demokrati viktigasom

försoning.präglas återuppbyggnad och deArbetet i Balkan I storaav
återuppbyggnad bostäder, Caritas åtagitprojekt gäller sig,somsom av

gäller alltid rikta sig till människor olika etniskprincipen att av
bakgrund, skall fortsätta leva isedan att som grannar sammasom

Även verksamhetområde. ungdomscentrum med livaktig i Sarajevoett
fredlig samlevnad. harhar övergripande mål främja I Sverigeattsom

Demokratiakademin initiativ till kurs iCaritas i samarbete med tagit en
för bosniska akademiker vilkendemokrati och mänskliga rättigheter

med sannolikhet följas liknande insatser ikommer Kosovo.stor att av

övergripande mål förFred, mänskliga rättigheter och demokrati ävenär
detta medverka tillde projekt direkt rubriceras på Förinte sätt. attsom

personal olikadessa mål förverkligas genomgår Caritas typeratt av
mänskliga rättigheterakademiska kurser iutbildningar, exempelvis

samarbete medTeologiska högskolan och kurser i konflikthantering. I
också fleraoch andra organisationer harUNHCR arrangeratman

migrationsfrågor. Intemationalis general-På Caritasseminarier i
församling försoningsskapande arbete.1999 kommer temat att vara
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Diakonia7.5

Diakonia, bildades under Frikyrkan hjälper har1966 namnetsom mer
30 års erfarenhet biståndsarbete. Huvudmännen bakom Diakoniaän av
Metodistkyrkan, Nybygget kristen samverkan, Svenska Allians-är -

missionen, Baptistsamfundet, Svenska Frälsningsarmén ochSvenska
Svenska Missionsforbundet.

katastrofinsatser, första handDiakonia stöd till i via detger
internationella Diakonia arbetarekumeniska nätverket medACT. även

från och Diakoniastöd och i samarbete med Sida stöd tillEU. ger
insatser fattiga, förtryckta och förbland människor våldär utsattasom

deltar nationell och internationelli nätverk och på nivå.samt processer

allt Diakonia bedriver länderI det arbete i 50 istort sett runtsom ca om
världen, har inriktning på demokrati och mänskliga rättigheter. Arbetet
sker med lokala samarbetsparters. Colombia, Västbankeni samverkan
och exempel på konfliktområden med omfattande arbeteBurma är ett

försoning.med syfte främja fredliga relationer ochatt

Diakonias policydokument bild inriktning och innehåll iger en av
arbetet:

I begreppet demokratisering innefattar Diakonia allt rörsom
folkbildning, information och utbildning kring vilkaorganisering,
rättigheter respektive skyldigheter människor har medborgare. Detsom
handlar mötesteknik, lagstiftning, alfabetisering ochäven om annan
verksamhet stärker människors kompetens och självkänsla.som

innefattar Diakoniabegreppet demokratiskapande verksamhetI iäven
formella demokratiska strukturer.utsträckning uppbyggnad Detviss av

kan gälla folkvalda, skapandetutbildning av av gemensamma
frågor. kan ocksåutvecklingsforum eller kring specifika Detseminarier

med val, utbildning väljare ellersambandinsatser i som avvara
utbildning valobservatörer.ochorganisering av

Ur Diakonias policydokument

Riktlinjer finns också för arbetet med mänskliga rättigheter:

Diakonia arbetar för alla människor religion eller könatt oavsett ras,
ska få rättigheterna, såsom de beskrivnaåtnjuta de mänskliga FN-iär
deklarationen och olika FN-konventionerna. inkluderarde Dettai
ekonomiska, sociala, politiska och kulturella rättigheter.
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förtrycktadel MR-arbetet stöd till etniskaviktigEn är grupper,av
ingår stödsåsom fastslaget olika FN-konventioner. detta MR-arbeteIi

på lokal- regionaloch medvetandegörande ochdels till organisering
på nationell- ochoch lobbyinsatsernivå, dels till informations-

for uppmärksamma dessainternationell nivå situation.att gruppers
policydokumentUr Diakonias

och konflikthanteringmänskliga rättigheterKontinuerlig utbildning i
Exempel på sådanaförebyggande arbete i projekten.integreras

Bolivia.finns Colombia ochprojekt i

fördjupning kunskap ochDiakonia planerar också påatt satsa av
och i dess samarbets-organisationenkompetens i den egna

demokrati, mänskligafyra arbetsområden:organisationer, inom
fyra arbetsområdenekonomisk rättvisa.rättigheter, gender och Dessa

demokrati ochmed varandra. uppnåförknippade Förär attnära
gender och ekonomisk rättvisakrävs arbete medmänskliga rättigheter

grund.som

Fosterlandsstiftelsen, SvenskaEvangeliska7.6

Lutherhjälpenmission ochkyrkans

för Svenskaarbetarkyrkan har f.n. 65 missionärerSvenska somca
Fosterlandsstiftelsen EFS.Evangeliskakyrkans SKM ochmission

ocksåSvenska kyrkan insatserLutherhjälpen kanaliserarGenom
LutherskaKyrkomas världsråd ochinternationella nätverkendegenom

sker detkatastrofsituationervärldsforbundet LVF. I genom
resursbas påkatastrofenhet. finnsKyrkomas internationella Det en

för medverka imed kort varsel kanlämpliga ut att enresapersoner som
internationella nätverken. Dedekatastroñnsats på kallelse t.ex. somav

ellerregel arbetat missionärerkonfliktområden har itjänstgör i som
erfarenhet regionen. Detoch harbiståndsarbetare tidigare äravegen

eller desamarbetspartnem någotalltid lokala kyrkan,den av
personalinsatser därinitiativ tillinternationella nätverken, tarsom

svenskar medverkar.

ochMissionärsrollen EFSMissionärsrollen och framtiden. inominu
oktoberdramatiska förändringar.tid genomgått ISKM har på senare

bl.a.missionärsutredning baserades påpublicerade1996 SKM somen
samarbetspartners i syd. dentjänst och Ienkäter till missionärer i

expertrollen"närvaro"-motivetframgår det änäratt somsnarare
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kommer prägla missionärsuppgiften framtiden.i blirDenna närvaroatt
särskilt viktig i situationer där människor far illa och mänskliga
rättigheter fara särskilt dei och då i områden där EFS och harSKMär
långvarigt arbete.

Utbildning. förberedelserna forMinimum i missionärer den sjuär
veckor långa missionärskurs anordnas två gånger årligen. dennaIsom
deltar också i mån behov de anställs för kortare tid för arbetaattav som

katastrof- konfliktsituationer.i och Tonvikten ligger här på
missionärsrollen viktigaoch frågor kulturmöte, mänskligaär t.ex.
rättigheter, folkbildare, konflikthanteringmissionären som m.m.
Kursen också grundläggande kunskap Svenska kyrkansger en om
internationella arbete.

Frågorna konflikthantering och missionär i politisktattom vara
känsliga fåttoch pressade situationer har utökat underutrymme
missionärskursen. planerna ingår samtliga missionärer bör haI att
grundläggande insikter dettai änme.

kompletterande utbildningTeman i är t.ex:en
den säkerheten, risktagande och konsekvenser för del och0 egna egen
för medarbetare,
politiskt kriminellt våld,och
förhållningssätt krigslilmandei situationer,
krishantering "debricfmg",och
försoning, "healing of memories"/"hea1ing of human relations",
religionens roll hinder försoningsarbetet,isom resp. resurs
fördjupad internationell deklaration ochkunskap FN:srätt,om
konventionerna de mänskliga rättigheterna,om
kunskap det internationella Samfundets olika mekanismer för att0 om
förebygga konflikter och främja försoning.

Pingstmissionens U-landshj älp, "PMU Interlife"7.7

"PMU-Interlife", Pingstmissionens U-landshjälp, bistår de svenska
pingstförsamlingama med rådgivning och för utvecklings-resurser
insatser och humanitära inom för missionsarbetet.insatser ramen
"PMU Interlife" arbetar sextiotal länder och bedriver ochi missionett
utvecklingssamarbete flera konfliktområden.i
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Några exempel:
projelt1994 deltog Interlife" Eskort Guatemala, det1996 "PMU i-

syftetsamordnades Fredsrörelsen se 7.10 medKristna aftsom p.av
Guatemala. andra delarindianflyktingar från Mexiko tillrepatriera I av

Salvador, bedrivs alfabetiserings-Centralamerika, exempelvis El ett
landet där de konfrontationernaarbete i de delar svåraste ägt runav

mellan gerilla, med syftet bidra till läskunnighet,regim och att en mer
konfliktbenägenhet.omvärldsuppfattning och minskadnyanserad

Afrika, sjöområdet, samarbetarframförallt omkring Stora "PMUI
samfund frivilligorganisationer förInterlife" med andra kyrkor, och att

världssamfundet, krigenpåverka området och avslutapolitiker i i att
återuppbyggnadsarbete. exempelvisoch stödja demokratiskt Iett

från Interlife" innehållaBurundi ska alla med stöd "PMUinsatser
freds- Liberia bedriver psyko-och försoningskomponenter. I man

krigsdrabbade människorssocialt arbete, bl.a. bearbetning traumas,av
förhindra förnyat våld. Sydafrika pågårvilket led i arbetet Iär attett en

Mångfaldverksamhet s.k. "MOD-kurser", Och Dialog, nedmed
och Syftet åstadkorrmadeltagare från olika etniska är attgrupper.raser

attitydförändringar, förståelse och försoning.

deltar svensk pingstmission, "Crossroads International, iI Bosnien
förSidazs områdesprogram för återuppbygga bostäderintegrerade att

tidigare tvingats flytta från området.minoriteter som

konflikt-för arbeta katastrof- ochMedarbetare rekryterats iattsom
konflikthantering.regel utbildning iområden genomgår som en

Interlçfe"för metodutvecklingsarbete "PMUInom det somramen
förgenomföra under det året planeras insatserkommer närmasteatt

innefattarkonflikthantering. särskilt arbetsmaterial planeras,Ett som
politiska/ideologiska konflikt-konflikter, rasproblematik ochetniska

situationer.

Missionsrådet SMRSvenska7.8

inkluderandeSvenska Missionsrådet har 26 medlemsorganisationer,
frikyrkoma, inklusive Pingströrelsen,Svenska kyrkan, t.ex.

förmedlarFrälsningsarmén, och KFUK/M. Rådet Sida-stöd tillCaritas
också förkyrkomas utvecklingsinsatser och har ett attansvar

jämför Syd. mötesplats förkvalitetssälqa dessa DetForum utgör en
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internationella form mission,reflektion lcring kyrkomas iansvar av
och opinionsbildning.utvecklingssamarbete

grundläggande långsiktigasektorer har dominerat kyrkomasTre
sjukvård och lokala utvecklings-insatser: utbildning, hälso- och

syftar bl.a. till öka det mänskliga ochDessa insatser attprogram.
civila samhället och skapa förutsättningarsociala kapitalet, stärka det

för fred.demokrati och därmed

kontinuerligt arbete pågått, i kontakt medUnder de åren har ettsenaste
utvecklingenSida syfte analysera ioch Utrikesdepartementet, i att

tragedier utspelatsCentrala Afrika, försöka förstå orsakerna till de som
för denoch söka och samordnade insatser mötaattgemensamma

uppföljning har frågor kringsituation dettauppstått. Som avsom en
roll förhållande till etnicitet ochförsoning och kyrkomas iochsorg

"Churches andkonflikter bearbetats. Organi-etniska Se rapporterna
Africa, förf. Liz Goold, William Ogara andDevelopmentsatim in

Centralafrika,ekumenisk delegationsresa tillRick frånJames, "Rapport
"The Role and1998, sammanställd Hillevi Hanis-Ramos,av

ofthe Development CivilContibution of Development Projects to
Research and DevelopmentSociety, Aboum, "TAABCODr Agnes

Consultants.

med kyrkor och ekumeniska iEn lontinuerlig dialog äger organrum
sydafrikanska utvecklingen, särskilt harSydafrika syfte lära deni att av

erfarmheterna och försoningskommissionenfrån Sannings-
erfarenheter kananalyserats. har förts och förs hur dessaDiskussioner

tillämpas fortbildning kring försoningkonfliktområden.inom andra En
utlandspersonal, höllsoch för kyrkomas ilonflikthantering, gemensam

medverkan från Sydafrika.november med bl.a.1998,

faktor.viktig fredsskapande SMRoch allsidig informationBred är en
respektprägladeoch opinionsbildning,bedrver informationsinsatser av

internationelltsyfte stärkavärdighet, iför människors attItsatta
solidaritet.medvetande och öka internationell

Stockholm THSTeologiska Högskolan,7.9

SvenskaHögskolan i StockholmHuvtdmän för Teologiska är
samarbete medSvenska Missionsförbundet. IBaptstsamfundet och

Rättigheter genomförFonden för MänskligaDermlcrati Akademin och
mänskliga rättigheter ochomfattande utbildningsprogram iTHS ett
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demokrati. syftar till kunskap såväl deUndervisningen att ge om
moraliska juridiska aspekterna mänskliga rättigheter,de samtsom av

dede skapades och problemden i vilken ärom somom process
efterlevnaden.förknippade och kontrollmed tillämpning av

Med likaanmäla för hela 40studerande kan sigDe poäng,programmet,
Religionsfrihet ochenstaka kurser:värde och eller deltaga ilika rätt

ochmänskliga rättigheter, Rasismsamvetsfrihet, ochKvinnor
rättigheter,främlingsfientlighet, Barnets etc.

ochmilitärer och civila, bl.a. missionärerBland deltagarna finns både
valövervakare,biståndsorganisationer,utlandsarbetare från olika

OSSE,från Utrikesdepartementet, FN,personal Sida, ävensamt
anställda i näringslivet.

LoFFred-institutetLiv7.10

forinternationellt ekumeniskt institutLiv och Fredinstitutet är ett
grundades 1985Uppsala. Institutetutvecklingsarbete iforsknings- och

medHuvudsyftetsvensk huvudman.Rådoch har Sveriges Kristna som
ocharbetet för fred, rättvisasamfundstödja kyrkor och iinstitutet är att

genomförs Afrikas regionen,i Hornförsoning. Det största programmet
utbildningbeskrivs dendet följandeSudan och Etiopien. ISomalia,i

fredsbyggande arbetet i Somalia.samband med detsker isom

arbetaroch sedan 1998Somalia började 1994Utbildningsprogrammet i
erfarenheterochlärdomari Sudan. DeliknandemedLoF ett program

olikaanvändas ihar också kunnatSomaliahar gjort iLoFsom
ochi seminarierutbildningssammanhang,internationella t.ex.

olika kyrkligapersonal, iinvandrarverketsförutbildningsdagar
Uppsala Universitet,sammanhang, kurser påi etc.

fokus har varit: kan vioch HurfrågaprimäraUtbildningssatsningens
kontliktområdet redanioch institutionermänniskor ärstärka de som

lokal nivåfredsarbete påsig ivillellerengagerade, engagera

sådant institutetstrategiskt påarbetahar sättvarit attLoF ettattansvar
somalisk "självgenererande"genuintigångtillbidrar sättaatt en

samhället och stärkerdominoeffekt ipositivfårsedan ensomprocess,
sådanförsoningssträvanden. Enfredligademokratiska, process, som

medförbundenoch intimtaktörernalokalade är"ägs" av
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uppbyggandet civilt samhälle, bidrag tillutgörett ettav
våldsförebyggande.

Arbetet fyrai Somalia har huvudkomponenter:
Stöd till försoningskonferenser.lokala Lokala äldste har haft0
initiativet och syftet har varit försoning i konkreta situationer.
Kapacitetsutvecklande utbildning for medlemmar lokala rådi på by,0
distrikt och Rehabilitering distriktsrådslokalerregional nivå. ochav
visst materiellt stöd.
Kapacitetsutvecklande for kvinnorna, vilket är0 program numera
integrerat Educationi "Civic Program". Ca 1000 kvinnor har
deltagit i dessa "workshops".
"Civic Education sedan denProgram" 1997 delenutgör största0 av
all utbildning, och inbegriper kvinnogrupper, media personal, lärare,
personal och rättsväsende, "äldste affársidkare,inom polis grupper",

det civila samhälletDessa inom har hörtetc. grupper om
utbildningsinsatsema för råden och begärt också få delatt av
programmet.

Den sammanhängande utbildningsinsatsen gjort harLoF varitstörsta
utbilda det somaliska träningsteam idag består trettioatt som av

somalier baserade i fem zonkontor från Hargeysa i till Kismayo inorr
söder. De har fått fortlöpande fortbildning i "participatory rural
appraisal" förtekniker, utbildningsmetodik vuxenutbildning, etc.

Derma minimala ekonomiskakräver Vad dentyp av process resurser.
däremot kräver tid, "skyddat ochutrymme" respekt från andraär ett
internationella aktörer. känslig, bräckligProcessen och kan lättär
förstöras.

samarbete med för fred, ickevåldI Centrum och mänskliga rättigheter,
Osijek, har också utvecklat liknandeKroatien LoF förett program
Cara Slavonien, Building Democratic Society Based Culturea on a
of Nonviolence Peacebuilding in Croatia. inne-Eastern Programmet-
håller bl.a. basutbildningtio veckors multikulturella fredsteamen av
med lcroater, serber, och fredsarbetare,bosnier internationella isom

Östraska utbilda första fassir. andra, i i Slavonien.tur en

7.11 Kristna Fredsrörelsen KrF
Kristna Fredsrörelsen med cirka individuella medlemmar,tretusen
cirça 200 s.k. Församlingar Fred och tiotal lokalgnipper,För ärett
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ekumeniska och samtidigt delSveriges medlemsorganisationstörsta en
målsättningsparagrafen står "KrFsvensk fredsrörelse. I äratt:av en

utifrån evangeliets budskap Guds rike villickevåldsrörelse omsom
fred, allmän och total nedrustningverka för rättvisa och samt ett

engelska SwedishFredsrörelsen, påsamhälle våld". Kristnautan
medlem International Fellowship ofFellowship of Reconciliation, iär

medlemmarinternationell organisation medReconciliation IFOR en
från religiösa trosriktningar.olika

verksamheten utbildning och opinionsbildning iViktiga delar ärav
bland kyrkor och samfund i Sverigefreds- och konfliktfrågor samt

andra länder.samverkan med samarbetspartner i

fredsfrämjande arbete involverar många olikaInternationellt
olika mandat och arbetssätt. Olika aktörerorganisationer med

specifika föreliggerförbereder för på behov isig att somsvara
valt koncentrerakonflikthärjade Kristna Fredsrörelsen harregioner. att

verksamhet till områden:sin tre
samhället.Utveckling civil fredstjänst och stöd till det civilaav

kapacitetsutveckling.ickevåldslig konflikthantering ochUtbildning i
för tillflödet krigsmateriel tillArbete tidig begränsning av av

konfliktområden.

samhället.Utveckling civil fredstjänst och stöd till det civila0 av
bildande arbetat förfredsrörelsen har sedan dess 1919Kristna att

alternativ till militära insatser ifinna civila komplement och
decennierna har Internationalkonfliktområden. Under de senaste

of Reconciliation tillsammans med andra organisationerFellowship
bidragit till utveckla modeller fördet internationella nätverketi att

befolkningen,hur kan stödja den civilainternationella aktörer utgöra
förvåldet och stödja dem i derasskydd strävan ettett mot

samhälle.demokratiskt

ekumenisktgrund har deltagit iMed dessa erfarenheter KrF ettsom
deltog aktivt icivil fredstjänst se 7.2.arbete utveckla KrFatt pen

Fredsövervakning Sydafrika searbetet med utveckla projektet iatt
7.2.p.

solidaritetsarbeteFredsrörelsen har långvarigt medKristna ett
Justitia" SERPAJ isysterorganisationen "Servicio Paz et

med guatemalanska organisationenLatinamerika. samarbete denI
till projektetCCPP initiativ"Comisiones Perrnanentes" KIFtog

samfund deltog"Eskort Guatemala". tiotal kyrkor och iEtt
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projektet, övergripande mål "på konkret stödjasättatt ettvars vara
demokratiseringsprocessen i Guatemala eskorteraattgenom
flyktingar från Mexiko tillbaka hemland".till sitt Under åren 1993-
1996 arbetade 13 eskortörer i Guatemala.personer som norra

Kristna Fredsrörelsen har deltagit projekt Sudan.också i i

konfliktbeskrivningar,I massmedia, framställs civila oftait ex som
offer. arbetar för olika stödja individer ochKrF på isättatt grupper
konfliktområden vill verka för fredlig utvecklingsom en av

befinnersituationen där de sig Befintliga sociala strukturer måste
konstruktivtutnyttjas på för åstadkomma hållbar fred.sätt attett en

utreder möjligheterna fortsattKrF till verksamhet med utbildningen
fredsteam, med syftet bidraga till dialog, tillit, samverkan ochattav

försoning konfliktornråden.i

Utbildning ickevåldslig konflikthantering och kapacitetsutveckling.i0
Ickevåldslig konflikthantering handlar sig iövaatt attom svara
konstruktivt våldsutövningden för. har sedanKrFutsättsmot man
början 80-talet anordnat medverkatoch i kurser i ickevåld,av
inklusive konflikthantering, såväl andrai Sverige länder,som
exempelvis Litauen med deltagare från Balticum och medUngern
deltagare från ex-Jugoslavien.

konfliktenVid iPalestina/Israel har Kristna Fredsrörelsen deltagit i
rad ickevåldsprojekt, enskilt eller samarbete med andraien

fredsorganisationer.

Övningen"NordicKristna Fredsrörelsen deltog i 98".Peace
fokuserade civil-militär fredsfrämjandepå samverkan i operationer.

övningen deltog flera frivilligorganisationer. deltogI KrF såväl i
förberedelserna utbildningen i Almnäs, genomförandet påsom
Gotland och efterutvärderingen övningen.

Den utbildningen tydligaregjorde de olika aktörernasgemensamma
mandat, kapacitet bidrog tilloch begränsningar och bra dialogen
mellan deltagarna.
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tillflödet krigsmateriel tillArbete för tidig begränsning av0 av
konfliktområden

ansvarsfullt agerande frånarbetar förFredsrörelsensKristna ett mer
lcrigshärdar har detnårfor förhindrasida senasteattattstaters vapen

inriktningar:handlat huvudsakligen tvååret om

internationella organisationerhar ingått iKrF somaven grupp
uppförandekoder "Code ofinternationellaförarbetar att

vapenhandelntransnationella Iför denConduct" antas.
med den brittiskatillsammansarrangeradenovember 1997 KrF

utgjordekonferens, vilket"Saferworld"organisationen etten
dentill ministerråd 25ledde EU:sbidrag deni attprocess som

uppförandekod för EU:smaj 1998 vapenexport.antog en

flest människoliv påkonflikter krävtde väpnadeI senaresom
avgörandebidragit påtillgängligheten lättatid, har ettvapenav
friståendemänskliga lidandet. Somomfattandetill detsätt en

landminorinternationella kampanjenuppföljning den motav
kampanj lättaiantal organisationer gåtthar motett samman en

Small"Intemational Network Against Arms"Actionvapen,
samordnar tillsvidare denFredsrörelsenIANSA. Kristna

svenska kampanj en.
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Syd8 Forum

svenska enskildaplattfonn för 120SydForum är cagemensamen
utvecklingsarbete. Forumbistånds- ochbedriverorganisationer som

internationellaochsvenskamed bådekontaktnätutvecklatSyd har ett
indirektdirekt ellerorganisationerfinnsBland dessaNGO:s. som

konflikthantering.fredsfrågor-ochmedarbetar

har sittpersonalbiståndsprogrambl.a. förSydForum ett somansvarar
närvarande60-talet. Förfrån mittenfredskårfrån Sidazs avursprung

olikaarbetar ibiståndsarbetareSyd cirka 60har Forum som
ochKambodja, TanzaniaHonduras,Guatemala,utvecklingsprogram i

erfarnamedberedskapsgruppfinnsZimbabwe. Inom programmet en
uppdragkortare inomockså har intressef.d. biståndsarbetare avsom

uppdrag.fredsfrämjandeolika

SouthinMonitoringi "PeaceorganisationdeltogSydForum som
tillstödframförallt innebarSyds rollPEMSA, där ForumAfrica"

"debriefing".och Forumpersonaladministrationutbildning,relcrytering,
Guatemalamed UNHCR isamarbetemångårigthaftharSyd även ett

Guatemala pågårflyktingrepartriering. Iförpersonaloch rekryterat
personalvad gällerUNDP/UNVmedtillsammansockså ett program
likaledesSyd harrättigheter. Forummänskligamedarbetarsom

till UNHCHR:srättighetermänskligaövervakarerekryterat programav
val isamband medvalövervakare iantalRwanda,i stortsamt ett

och OSSE.med UNVsamarbeteBosnien i

ochrekryteratSyd enbarthartill FN Forumuppdragende flestaFör
FN-systemetpersonalen övertagitsmedochutbildat personal. I att av

för rekryteringFinansieringpersonalansvaret.övertagitocksåhar FN
PEMSASida. Itillhandahållitshuvudsakligenutbildning haroch av

SydharGuatemala Forumoch UNDP imed UNHCRsamarbetetoch i
Syd koordinatorhar forumnärvarandeFörhaft störreett enansvar.

medarbetarpersonalstöd tillförGuatemalaplacerad i somegen
UNDP.rättighetsfrågor inommänskliga

ochhumanitära insatserpersonalbistånd föridagSyd prioriterarForum
rättigheter.mänskligaförinsatser

ochFORUM"Eurostep",nätverkeneuropeiskadeSyd aktiv iForum är
och inomkontakter i Europaupparbetadeoch harCommitte","Liaison
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EU. Forum Syd finns med i förForum Fredstjänstäven och andra
nätverk med enskilda organisationer i Sverige, i arbetet medsamt
SWEDHUM tillsammans med bl.a. Sida och UD. Inom både dessa
nätverk genomförs och planeras utbildningsinsatser för arbete med
mänskliga rättigheter, demokrati och konflikthantering.

Utbildning biståndsarbetare inom personalbiståndet för långsiktigtav
Sida-SANDÖ.utvecklingssamarbete framföralltsker i samarbete med

Forum Syd har också kontakt med många folkhögskolor och andra
svenska och internationella utbildningsinstitutioner.

Forum Syd har ingen utbildningsverksamhet i regi medstörre egen
direkt inriktning internationella fredsfrämjande och/ellermot
humanitära insatser. sambandI med rekrytering och genomförutresa
personalen kortare kurser på några dagar. Då medverkar resurspersoner
från framförallt enskilda organisationer. Kurserna i de flesta fallär
skräddarsydda för respektive uppdrag. dessaI sammanhang har

Sida-SANDÖ,utbildningar också genomförts i samarbete med Röda
folkhögskolaKorsets och med Försvarets Internationella Kommando

SWEDINT. Därutöver genomgår personalen ofta kurser i nära
anslutning till tjänstgöringsorter organiserade någon mottagar-av
organisation.

Forum Syd har databaser och kan förmedla kontakter till organisationer
och med god kännedom flestade geografiskaresurspersoner om
områden i världen. finnsI registren med goda språkkunskaperpersoner
och kännedom lokala kulturer. Flera har också kunskaper inomom
specifika yrkessektorer anpassade till lokala förhållanden.

Inom för fredsbevarande insatser, ledda FN, samverkarramen rena av
personal utsända SydForum med andra svenskar utsända bådeav av
civila- och militära myndigheter och organisationer.
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SverigesLandsrådet för9

Ungdomsorganisation LSU

svenskadeUngdomsorganisationerför SverigesLandsrådet är
plattform förochsamarbetsorganungdomsorganisationernas utgör en

frågor,fleramötesplats för ungdomsorganisationer iochsamverkan, en
samlas barn- ochnationell karaktär. Härbåde internationell ochav

erfarenheter,styrka för delatillungdomsorganisationer attgemensam
samlar idagsamhällsutvecklingen. LSUpåverkadriva projekt och

harungdomsorganisationer i Sverige. LSUoch100 barn- ettnämnare
fleraoch iinternationellt samarbetelångvarigt engagemang

internationella fora.

uppgiftLSU:s är att:
erfarenhetsutbyte ochförför ungdomarmötesplatsutgöra0

utveckling,
för ungdoms-intresseforum för frågorutgöra gemensamtett av0

organisationerna,
internationellatill nationella ochkontaktorgantjäna ett0 som

ungdomssamarbete.frågor berörorganisationer i som

Landsrådet arbetarmed konflikthantering.arbetatSedan 1995 har LSU
ungdoms-konflikthantering iimed höja kompetensenatt

spela roll iungdomar kanidéLSU:sorganisationerna. är att en
sammanhanginternationellakonflikttörebyggande åtgärder såväl i som

svenska demolcratiarbetet.i det

och indirekt:sker både direktarbeteLSU:s
internationellt främstLandsrådet arbetarDirekt attatt genom0 genom

nationellt ochinternationellt,ungdomsorganisationerföra samman
demokratiutvecklingenbidrar tillkonfliktområden. LSUlokalt i

ungdomarungdomsorganisationerstöttaatt som gergenom
samhällsutvecklingen. LSUsamhället ochdeltamöjlighet aktivt iatt

samhället och derasaktörer iungdomarvill fortsatt visa på som
förebyggande bl.a.konfliktlösande och ipotential verkaatt

ochrespektive organisationer ivalövervalcning, iinternationell
samhället i stort.
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Indirekt då LSU arbetar med höja intresset inom organisationernaatt0
och höja kompetensen utbilda ungdomar arbete medatt attgenom
konflikthantering från lokalt till internationellt plan. vill ökaLSU
metodkunskaperna generellt i synnerhet imen
ungdomsorganisationerna.

LSU har i samarbete med Röda folkhögskolaKorsets startat en
folkhögskoleutbildning konflikthantering.i anslutning till tennins-I
kursen anordnar LSU helgutbildningar inom för förForumramen
fredstjänsts utbildningsprojekt.

LSU anslutet till nätverket för fredstjForumär änst.
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Internationella CentrumOlof Palmes10

arbetarrörelsensden svenskaInternationellaOlof Palmes Centrum är
och politik.internationella verksamhetsamordnadfororgan

vilka organisationermedlemsorganisationer,harPalmecentret 33 är
och desslandsorganisationenåsiktsinriktning,socialdemokratiskmed

och hyresgäst-organisationerkonsumentkooperativamedlemsforbund,
rörelsen.

biståndsprojekt olika länder-iverksamhet medbedriverPalmecentret
opinionsbildning, utgivningvärlden,helaområden över av

programområde isärskiltnätverksuppbyggnad Ettpublikationer, m.m.
ochsäkerhetspolitik. Seminarierochfred, nedrustningverksamheten är
ökatkoniliktslösningsfrågortillmed anknytningpublikationer utgör ett

opinionsbildande arbete.inslag i centrets

uppdragtill del påbiståndsprojekten bedrivsf.n. olikaDe 350 storca
Östersjö-länderornrådenPrioriterademedlemsorganisationerna. ärav

SödraCentralamerika,Mellanöstern,forna Jugoslavien,regionen,
sprida svenskahandlarMånga projektSydostasien.Afrika och attom

organisationsuppbyggnadochdemokratierfarenheter av

med konfliktbilden, där inrealltkonfronterasarbeteI sitt centret mer
och religiösa motsättningarnationella, etniskabaserade påkonflikter

blivit alltharKonfliktlösningsarbetetdominerade.blivit mer
exempel kanBland någraverksamhet. nämnasframträdande i centrets

att:
flera projekt rörandeinvolverade iPalmecentretnärområdet ettI är0

flerårigt projektprojektensäkerhetsbegrepp. Ettvidgat är ett somav
Ryssland.Estland ochmellandialogensyftar till befrämjaatt

ochkonfliktslösningskurser för studenterbl.a.Projektet ordnar
Estland.och iRysslandungdomar både i

antal dialog-,PalmecentretstöderJugoslavienforna stortI ett0
återflyttningsprojektochutbildnings-infonnations-,försonings-,

Bosnien-Hercegovina,iungdomsskolormultietniskainklusive
och Makedonien.Serbien, KosovoKroatien,

israeliskamellandialogprojektolikastödjerMellanösternI centret0
studenter.ungdomar ochpalestinska

konfliktlösningsprojekt. FilipinemaIföranslagI Burma centret0 ger
gerillasoldater.tidigarerepatiieringenstödjer centret av
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I Sydafrika har arbetet handlat valövervalming och utbildning0 om av
politiker och samhällsledare på olika nivåer.

AzerbajdzjanI stöds nätverk för e-mailkommunikation visatett0 som
sig viktigt instrument för konfliktlösningsarbetet iettVara
Transkaukasus.
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Röda Korset1 l

mänskligtförhindra och lindrasyftar tillverksamhetRöda korsets att
lidande.

Rödagrundprinciper: Humanitet.arbete bygger på sjuRöda korset
förhindra och lindrainternationellt förochkorset arbetar nationellt att

åtskillnadRöda ingenlidande. Opartiskhet. Korsetmänskligt gör
eller politiskasamhällsställningreligion,mellan nationalitet, ras,
ställning vidaldrigRödaNeutralitet. Korsetåsikter. tar
eller ideologi.religionfråga politik,meningsskiljaktigheter i ras,om

Även nationellasjälvständigt.Röda.Självständighet Korset är
demoavhängighet tillåterskall behållarödakorsföreningar attsomen

Frivillighet. Röda KorsetRöda principer.enighet med Korsetshandla i
frivilligt.Enhet. varjehjälp Iochorganisation tar emotär gersomen

skall forrödakorsförening. Denkan endast finnas öppenland varaen
Universalitet. Rödahela landet.skall omfattaalla och verksamheten

nationellavilken allainomvärldsomfattande organisationKorset är en
biståskyldigheterrättigheter ochrödakorsföreningar har attsamma

varandra.

ICRCrödakorskommitténInternationella11.1

grundlägganderödakorsrörelsensbildades 1863. DetKommittén är
Kommittén arbetaroberoende.neutral ochKommittén överärorgan.

offren väpnadeoch hjälpa iskyddaSyftethela världen. är att
civil-lcrigsfångar ochbesökkrigsskadade,konflikter: vård avav

familjemedlemmarkontakt mellanKommitténinternerade. upprättar
konfliktdrabbadeoch försercivil-befolkningenskyddarskilts åt,som

dentillämpningenövervakarKommitténoch hjälp.med mat avannan
internationella humanitära rätten.

rödakors/rödaha1vmåne-Internationella1.21

federationen

for allasamordningsorganochbildades 1919Federationen är ett
världenhelaFederationen arbetarnationella rödakorsföreningar. över

främja humanitära insatser.underlätta ochför inspirera, uppmuntra,att
utanför konflikt-internationella hjälpinsatserFederationen samordnar
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områden, bl.a. vid naturkatastrofer. Federationen hjälper också
nationella föreningar planera genomföraoch för katastrof-att program
beredskap. Federationen arbetar med långsiktiga projekt för minskaatt

bidrautsatthet och till hållbar utveckling.

Nationella rödakors- och rödahalv-11.3

måneföreningar

Nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar finns i 170över
länder. arbetar också enligt rödakorsrörelsens principer.De Nationella
föreningar kan fall samarbeta med myndigheteri Vissa i det egna
länderna. nationella föreningarna arbetar för och tillsammansDe med
den befinner i situation, vilket innebärsig utsatt t.ex. attsom en ansvara
för rad uppgifter, alltifrån katastrofhjälp, hälso- och sjukvård, tillen
socialt arbete och hjälpen-utbildning. Alla godkändaFörsta nationella
föreningar medlemmar i Federationen.är

Svenska Röda SRK, de första nationella föreningarna,Korset en av
bildades 24 maj 1865. inledande arbetet ägnades förberedelserDet åt
för humanitära insatser i eventuella krig. startade sjuksköterske-SRK

Årutbildning och började lägga lager sjukvårdsmateriel. 1866avupp
Österrike, Österrikebröt krig mellan Tyskland och då förlorade sinaut

italienska besittningar till ItalienarnaPreussen. led svårt och bad
Internationella rödakorskommittén Geneve hjälp.i På så vis kornom

Ännuden första appellen från Geneve till Svenska Röda Korset. under
1900-talets första tid arbetade med stödSRK till krigshäijade
människor i Europa.

På 1880-talet startades hjälpen-utbildningarFörsta på olika håll i
Sverige. Bl.a. utbildades personal vid Statens och Postverket,Järnvägar
något utbildades Skogshuggare och sågverksarbetare iävensenare
Norrland. inledningen till idag kallarDetta det vi arbetarskydd.var som
Mellan de båda världskrigen många till förbättringarSRK initiativ itog
det fattiga verksamheterSverige. Dessa har sedan tagits över av
samhället. ambulansflyg,Sjukhem, barnhem, förlossningshem, skol-
tandvård och Skolhälsovård några exempel.är

11.4 Emblemet skyddsmärkeär ett

Det röda korset och den röda halvmånen skydd alla sårade ochger
sjuka liksom militär och civil sjukvård i krig och väpnad konflikt.
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Utbildningsverksamhetl 1.5

rödakorskommittén respektiveInternationellaförutlandsuppdragInför
genomgårrödahalvmånenefederationenochrödakors-Internationella

iörberedelseutbildningutbildning.delegaterRödaSvenska Korsets

skildapåUtbildningen kan sätt:utse . andramedsamverkaneller imed stödiblandregi,helt i avegen0
föreningar/organisationer,

rödakorsrörelsen,internationella0 genom
utbildning.delSRK-delegaterlåta externtaatt av0 genom

idé-"Rödavid Korsetsutbildningdelar sinbedriverRöda Korset av
Mariefied.ligger iutbildningscenter"och som

grund-två nivåer,indelad iKompetensutvecklingen/utbildningen är
vidareutbildning.ochläggande-

Trainingveckas "BasicgrundutbildningenTyngdpunkten i är en
omfattaroch inter-introduktiondelegater. Kursenför ärCourse" en

ochmandat, organisation,mål,rödakorsorganisationemasnationella
delegaternasstresshanteringsäkerhet,verksamhet,internationella samt

förförutsättningUtbildningenroll. ärdelegationensoch en
rödakorsuppdrag.internationella

vidareutbildningenKämområdena i är:
Röda Korset,kunskapfördjupad om0

denna delkrishantering. Iochinklusivesäkerhetsutbildning stress-0
SWEDINT ikommandotInternationellamedsamarbetar SRK

Almnäs,
inomförändringsprocesserorganisationsutveckling ochorientering i0

Röda Korset.

delegatkategorier,utvaldaförutbildningocksåerbjuderSRK vars
områden,vissakunskap/inblick inomsärskildkräveruppdrag ex.

uppdrags-definierasövrigtledarskap. Ichefs- ochutvecklingshälsa,
språkkunskaper.utbildningsbehov,specifika ex.

andravidutbildningsverksamhetenockså ibistårRöda Korset
organisationer.myndigheter och
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SRK deltar i viss utsträckning i utbildningen, vid SWEDINT, poliserav
och officerare infor internationella insatser personal skallsamt som
tjänstgöra ECMM-monitorer.som

SRK och ICRC medverkar i Försvarshögskolans internationella spel
och övningar. Röda Korset föreläser dessutom mänskligaom
rättigheter och Röda Korsets mandat, organisation och roll i väpnade
konflikter.

SRK har också deltagit i seminarier anordnatFHS i Estland, Lettland
och Litauen.

SRK deltar i Räddningsverkets utbildningar.PFF SRK och ICRC
deltog också i "In the spirit of PiP" övningen "Nordic Peace 1998" som
genomfördes i Sverige.
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RBRädda Barnen12

England Räddaandra efterdengrundades 1919Rädda Bamen som
världen.iorganisationenBarnen

obundenoch religiöstpartipolitisktRädda BarnenIdag ärär en
byggerOrganisationenrättigheter.för barnetsfolkrörelse kämparsom

frånArbetet utgårmedlemskap.individuelltfrivilligtpå principen om
respektkännetecknasochrättigheterbarnetskonventionFN:s avom

erfarenhet.ochkunskapför barn,

förvillkorenförbättrainriktad påverksamhetRädda attärBarnens
konventionutgångspunkt i FN:ssinarbetetochbarn tar omutsatta

ratificeradesartiklar ochbestår 54Konventionenrättigheter.barnets av
1990.Sverigeav

andrasamarbete medeller isjälvständigtarbetarRädda Barnen genom
bedrivahandlingsmöjligheter,ochbehovanalyseraochidentifieraatt

ocherfarenheterspridastödarbeteochutvecklings-praktiskt samt
opinionsbildning.bedriva

ytterligareochmedlemmar000 storthar 90 ettSverigeRädda iBarnen
ochStockholm 10kanslicentralt iharRäddaantal Barnengivare. ett

samarbete medbygger påVerksamheten närautomlands. ettfáltkontor
isysterorganisationerdäriblandorganisationer,andraraden

Alliance".Childrenthe"Intemational Save

Samarbetsområden:RB:sexempel påEtt ett av

underomfattningförändrats iharfredsbevarande operationerFN:s
arbetei sittstyrkor harfredsbevarandeInternationellaår.senare

frivillig-medsamarbeteförutsättermånga gångeruppgifter som
civilbefolkningenstödarbete fördessaskunskapochorganisationer om

uttaladfinnsdäribland Sverigeländer,flerakonfliktområden. Ii en
hjälpinsatser.och militäracivilamellansamverkantillsträvan

SWEDINTmedsamverkan1993 isedanRädda harBarnen som,
bl.a.utbildninginternationellaFörsvarsmaktensför avansvarar

3 SWEDINT1.1Se p.
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fredsbevarande soldater, utbildat 6000 svenska soldater tillpåöver väg
fredsbevarande uppdrag i Bosnien.

Utbildningen tillkom på Rädda Barnens initiativ deleget som en av en
kampanjnationell "Bam i Krig". Från SWEDINT:s sida ställdeom man

sig omedelbart positiv till Rädda medverkanBarnens i utbildningen.
Det första gången barnrättsorganisation Rädda Barnenvar som en som
samarbetade med Försvars-makten. Soldaterna har fått utbildning i
barns reaktioner under och efter krig och flykt i barns rättighetersamt
med fokus på barnsoldater och på sexuell exploatering bam.av
Soldaterna har fått kLmskap hur de ska barns svåra situationermötaom
och hur de själva har viktig roll fylla bra förebilder för barn.atten som
Rädda Barnen nådde med arbetesitt målgrupp: svenskaen ny unga-

och några kvinnor.män unga-

Rädda Barnen har under och1997 1998 också medverkat i den högre
officersutbildningen vid Försvarshögskolan.

Rädda samverkanBarnens med Försvarsmakten har väckt intressestort
såväl inom Sverige. Samarbete har bl.a. uppmärksammats iutomsom
FN studie krigets effekter på barn Machel-studien. förIntresset:s om

liknande utbildningar i andra delar världen blir alltatt starta av mer
Östafrikapåtagligt. Rädda regionkontorBarnens i i Addis Abeba

inspirerades samarbetet mellan Rädda Barnen i Sverige ochav
SWEDINT och ordnade aprili 1998 seminarium kring utbildningett av
afrikanska fredsbevarande soldater, barnsi och barns reaktionerrätt
under och efter väpnade konflikter.

Syftet med seminariet att:var
sprida Rädda erfarenheterBarnens samarbeta med svenskaatt0 av
Försvarsmakten kring utbildning barnetsi rättigheter,
diskutera hur Rädda erfarenhet skulle kunnaBarnens överföras och0

Östafrika,till den kultur och de förhållanden råder ianpassas som
finna skulle kunna på sig rollen bådeta0 personer som som
opinionsbildare kring- utbildareoch fredsbevarande soldater.av

I seminariet deltog officerare från OAU inklusive den egyptiske officer
ansvarade för förslagOAU:s till upplägg utbildningsom av av

"peacekeepers". Parlamentariker från etiopiska parlamentets försvars-
och kvinnoutsskott deltog liksom militär frånpersonal etiopiska
försvarsdepartementet för utbildning i mänskligasom ansvarar
rättigheter och minröjning. Flera de etiopiska officerarna hadeav egna
erfarenheter fredsbevarande FN-uppdrag i Rwanda.av
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erfarenheter frånmed RB:sbidrogregionala kontorfrånPersonal RB:s
södra Sudan. Därutövergerillan imedsamarbeteochpåverkan av

Östafrika Kenya,resursnätverk iregionalfrån RB:sdeltog personer
instruktörerochhuvudkontorfrånUtbildare RB:sUganda.Tanzania,
ofñceramassvenskaDedeltogSWEDINTfrån resurspersoner.som

delaochutbildningskonceptetsvenskautbilda det attiuppdrag attvar
situationer.svårabarn ierfarenhetersina mötamed sig attavav

utbildningsbehovvid seminarietkonstaterade ett stortDeltagarna att
mekanismerdekrigsområden ochirättigheterbarnetsfinns somomom

därför barnetsrekommenderadeDeltagarna attskydd.barnska ge
ioch polisermilitärerutbildningi allinkluderasskullerättigheter av

Afrika.

upplevelserfrånerfarenheter attpersonligahadeDeltagarna avegna
militärer isvenskaoch hörasituationer. Attsvårabarn imöta se

militäradetdelmed barnuniform tala möten peace-avsom enom
spin-budskap. Somtrovärdigheten i RB:sstärktekeeping konceptet en

Uganda undermilitärer iförseminariumlikartateffekt planerasoff ett
1999.

Övningen civil-fokuserade på98"."Nordic PeacedeltogRädda Barnen
fleradeltogövningenoperationer. Ifredsfrämjandesamverkan imilitär

förberedelsernasåväl ideltogRBfrivilligorganisationer. som
och utvärderingenGotlandgenomförandet påAlmnäs,utbildningen i

efter övningen.

aktörernasde olikatydligaregjordeutbildningenDen gemensamma
dialogtill braoch bidrogbegränsningarochmandat, kapacitet en

fåbl.a.deltagandeRädda attmed BarnensSyftedeltagarna.mellan var
mellansamverkanförarbetsmetoderdokumenteraocherfarenhet attav

organisationer.och civilamilitära
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CanadianBilaga 2 B. PearsonLester-

TrainingPeacekeeping CentreInternational
PPC

PeacekeepingInternational TrainingCanadianB. PearsonLester
syftekanadensiska 1994 iupprättades den regeringenPPCCentre av

internationella fredsarbetet. Centretkanadensiskastödja detatt
genomförde första kurs 1995.sin

Peacekeeping Partnership"arbetar under devisen "NewPPC som
andmilitary, civil police,inkluderar "the non-govemmentgovernment

human rights and humanitarian assistance,dealing withagencies
development andand sponsoringdiplomats, the media organisations

använder mycket vidPPCdemocratisation programmes". Som ensynes
"peacekeeping".definition ordetav

kanadensiska dollarårsbudget på cirka miljonerhade 5PPC 1998 en
bidrar till täcka 90 %Kanadensiskaca miljoner kronor.28 staten att

arbetar på 7-kostnader. Omkring 80 centretcentrets varavpersonerav
lokaliserat i nedlagdforskning.med utveckling och Centret1‘0 är en

mil från denvästkust, 25by på Nova Scotiasmilitär bas vid litenen
mellanHalifax. Anslutningstransporterinternationella flygplatsen i

landsväg.skerflygplatsen och centret per

praktikensjälvständigt, itillPPC motär namnet uppmen svarar
myndigheters önskemål.andraregeringens och

fyra enheter:PPC organiserat iär
ledning och administration

utvecklingsavdelningforsknings- och
kurscenter
bibliotek

forskning och utvecklinghuvudsak medPPC arbetar i samt
genomförCentret såväl"peacekeeping".undervisning/träning inom



152 Bilaga 2 Lester B. PPCPearson... SOU 1999:29-

kurser Biblioteketseminarier. under uppbyggnad samtidigtärsom som
del bibliotekets verksamheten bedrivs via Internet. Centretstoren av

skriver och böcker arbetsområdet.inom Centret producerarutger egna
tidskrift, "Peacekeeping International Relations".även en egen

arbetar kontakternaPPC med hela världen. Den dagligaöver
kommunikationen, infonnationsinhämtningen och fönnedlandet av
information sker delartill via Internet.stora

Forsknings- utvecklingsavdelningenoch fram kurser ochtar
kursinnehåll. kurs skall introducerasNär genomförs den förstaen ny
gången med personal. Därefter genomförs kurserna medcentrets egna
inhyrda specialister från fältet kurschefer och lärare. den kursIsom

pågick under utredningens besök kurschefen juristsom var en som var
tillfälligt utlånad från sitt ordinarie arbeteFN legal adviser iav som
Vuokovar, Kroatien. Lärarna i utgjordes civilpolis,övrigt av en en
jurist arbetar med mänskliga rättigheter och delegat frånsom en
internationella rödakorskommittén ICRC. de inlånadeUtöver lärarna

kurserna också tillfälligt inbjudna kvalificerade föreläsaregästas av

nuvarande kurserPPC är:
C-01, INTERDISCIPLINARY COOPERATION: The New
Peacekeeping Partnership in Action.
C-02, CREATING COMMON GROUND: Peacekeeping Negotiation
and Mediation.
C-03, MYTHS REALITY: The Legal Framework ofAND Modern
Peacekeeping
C-04, THE HUMANITARION CHALLENGE: Refugees and
Displaced Persons.
C-05, THE ART OF THE POSSIBLE: Administration and Logistics in
Modern Peacekeeping.
C-06, LIVE, MOVE WORK: Technology andAND Engineering in
Modern Peacekeeping.
C-08, THE HUMAN DIMENSION: Personnel forSupport Peace-
keepers.

COOPERATIONC-l LA INTERDISCIPLINAIRE: Le nouveau
partenariat du de paixmaintien action.en
C-l2, THE HARD ROAD HOME: Disarmament, Demobilisation and
Reintegration.
C-16, AS PASS ON THE SEAS: The Maritime Dimension of
Peacekeeping.
C-25, FREE AN EQUAL: Human Rights in Modern Peacekeeping.
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inOperationsCivil-MilitaryPEACE:OFSERVICETHEC-44, IN
Peacekeeping.Modern

Peacekeeping.of ModernGeneral OverviewC-50,
StaffCommand and Course.Management,PEACEKEEPING:C-99,

militäracivila ochblandningKurssammansättningen utgörs avav en
kursdeltagarnal/3generellt såfördelar sigDeltagarna attdeltagare. av
internationella1/3försvarsmakten,kanadensiska ärfrån denkommer

1/3försvarsmakten,kanadensiskainbjudnadeltagare är avavsom
inbjudna PPC.eller blivittillsöktharkursdeltagarna av

enkelrummedkasernerformer iintematliknandeunderborEleverna
grupparbetsrumhar iElevernatoalett.ochduschdelar påeleverdär två

anslutningar.med Internettill datorertillgång

"lessonsmedocksåarbetarutvecklingsavdelningenochForsknings
samarbetarSkills" centret"Peacekeepers Contactprojektet1eamt". I

projektHolland.och Ett ärDanmark annatUSA,imed andra institut
ReintegrationandDemobilisationfrom Disarmament,"Lessons

Bosnia"inProject ärNeighbourhood Facilitators"TheMissions".
utvecklings-ochforsknings-utarbetatprojektytterligare ett av

avdelningen.

etablerat sigocherkännandeinternationelltvunnitredanharCentret
fredsfrämjandevad gällertongivande institutionernadesom en av

internationelltillinitiativettagitocksåharutbildning. Man en
fredsfrämjandedetpåutbildningsinstitutionersammanslutning av

TrainingPeacekeepingofAssociationInternational"Theområdet,
utbytetillSammanslutningenIAPTC. uppmuntrarCentres" av

ochkonferenserinternationellaordnarochkunskapocherfarenheter
1998.försommarenkonferenssådanvärd förstodNorgeseminarier. en

frånindivider4001998omfattande övernätverkIAPTC:s sommaren
FN-representationer, 17nationella31utbildningscentra,länder, 2076

multilateralaoch 19organisationerenskildauniversitet, ll
organisationer.

cdnpeacekeeping.Website.http://www. ns. ca
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FörkortningarBilaga 3 -

Resolution ofConstructivefor theAfrican CentreACCORD
SydafrikaDurban,Disputes,

International Centre, NorgeArmed ForcesAFIC-N
FOKIVNo.

SchlainingStudyAustrian CentreTheASPR
BattalionBalticBALTBAT

fredsfrämjande insatserförBeredningsgmppenBFF
Kapstaden,Conflict Resolution,forCentreCCR

Sydafrika
PlanningCivilian EmergencyCEP

DirectoratePlanningCivilian EmergencyCEPD
Civil-Military CooperationCINIIC

Committee,AssistanceDevelopmentDAC
biståndskommittéOECD:s

Operations,of Peace-keepingDepartmentDPKO
Yorkhögkvarteret NewFN-

CouncilPartnershipEuro-AtlanticEAPC
samarbetsrådetEuropeiskaSv.

Affairsfor HumanitarianCommitteeExecutiveECHA
OfficeHumanitarianCommunityECHO European

MissionCommunity MonitorECMM European
FosterlandsstiftelsenEvangeliskaEFS

Disposaland OrdnanceExplosiveEOD
Studies,for PeaceUniversity CentreThe EuropeanEPU

Österrike

FörsvarshögskolanFHS
CollegeNational DefenceEng.

HundtjFHTC Försvarets änstcentrum
ForcesSwedish ArmedFörsvarsmakten Eng.FM
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FOA Försvarets Forskningsanstalt
Eng. Defence Research Establishment

Forum Syd Enskilda organisationers biståndssamverkan
Eng. Swedish NGO Centre for Development
Cooperation

FSC Försvarets sjukvårdscentrum
Fö Försvarsdepartementet
GCSP Geneva Centre for Security Policy
GTS Generaltullstyrelsen
IANSA International Action Network Agianst Small Arms
IAPTC The International Association of Peacekeeping

Training Centres
ICRC The International Committee of the Red Cross

§Sv. Intemationella rödakorskommittén
ICVA The International Council of Voluntary Agencies
IFOR Implementation Forces Bosnia-
IFOR International F ellowship of Reconciliation
IHT Intitutet for Högre Totalforsvarsutbildning FHS
IISS International Institute for Strategic Studies, London
INSARAG International Search and Rescue Advisory Group
ISS Institute for Security Studies, Pretoria, Sydafrika
Ju Justitiedepartementet
KrF Kristna Fredsrörelsen
LFV Luftfartsverket
LoF Liv- och Fredsinstitutet
MINURSO United Nations Mission for Referendumthe

Western Sahara
MR Mänskliga Rättigheter
NAC North Atlantic Council
NATO North Atlantic Treaty Organisation
NGO Non-govemmental Organisations

Sv. Frivilligorganisationema
NORDCAPS Nordic Co-ordinated Arrangement for Military

Peace Support
OAU Organisation of African Unity
OCHA United Nations Office for the Co-ordination of-

Humanitarian Affairs f.d. DHA
OECD Organisation for Economic Cooperation and

Development
OLS Operation Lifeline Sudan
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Cooperation inSecurity andOrganisation forOSCE
OSSESv.Europe

Co-ordinationSite OperationsUnited Nations OnOSOCC -
OCHACentre. Del av

ioch samarbete Europaför säkerhetOrganisationenOSSE
OSCEEng.

Eng. PfPartnerskap för fredPF F
Sv. PFFPartnership for PeacePfP

InternationalCanadianB. PearsonPPC Lester
Peacekeeping Centre

DecisionPresidential DocumentPPD
Support OperationsPSO Peace

ofROU Roles Engagement
RikspolisstyrelsenRPS

BoardNational PoliceSwedishEng.
CommunityAfrican DevelopmentSADC Southern

Affairs,of InternationalInstituteSouth AfricanSAIIA
SydafrikaJohannesburg,

BosniaJoint Guard--OperationStabilisation ForceSFOR
of ReconciliationFellowshipThe SwedishSFOR

FredsrörelsenSv. Kristna
EuropeAllied PowerNATO Supreme HeadquartersSHAPE

ReadinessHighMultinational Stand-by ForcesSHIRBRIG UN
DanmarkBrigade,

utveckingssamarbetefor internationelltSida Styrelsen
DevelopmentInternationalSwedishEng.

Cooperation Agency
ochrekryteringinternationellSida/REKO Enheten för

kompetensutveckling
ForskningsavdelningenSida/SAREC

cooperationfor researchEng. Department
enskildasamverkan medförSida /SEKA Avdelningen

biståndorganisationer och humanitärt
missionSvenska kyrkansSKM
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RådSveriges KristnaSKR
förskyddsskola. untionscentrumTotalförsvarets FSkyddS

Kemiska stridsmedel,Biologiska ochNukleära,
NBC

MissionsrådetSvenskaSMR
of AgreementSOFA Status Forces

The Swedish Red CrossSRC
SRKSvenska RödaSv. Korset,

Svenska Röda KorsetSRK
SRCSwedish Red Cross,Eng.

Generalof theSpecial Representative SecretarySRSG
RäddningsverketSRV

AgencyServicesSwedishEng. Rescue
ochAmmunitions- Minröjnings-TotalförsvaretsSWEDEC

andSwedish EOD, DeminingEng.centrum
CentreEngineeringMilitary

KommandoInternationellaFörsvaretsSWEDINT
InternationalArmedSwedish ForcesEng.

Command
UnitSwedish Rapid ReactionSWERAP

SnabbinsatsstyrkanSv.
UtrikesdepartementetUD

for RwandaMissionUnited Nations AssistanceUNAMIR
Disaster AssessmentUnited NationsUNDAC an

del OCHAStand-byCoordination Team, av
Management TeamUnited Nations DisasterUNDMT

Observer ForceDisengagementUnited NationsUNDOF
Development ProgrammeUnited NationsUNDP

in IraqGuards ContingentUnited NationsUNGC
forCommissioner HumanHighUnited NationsUNHCHR

Rights
RefugeesforHigh CommissionerUnited NationsUNHCR

FundChildrensUnited NationsUNICEF
in CyprusPeacekeeping ForceUnited NationsUNIFICYP

LebanonForce inUnited Nations InterimUNIFIL
Observation MissionIrackKuwaitUnited NationsUNIKOM

International Police Task ForceUnited NationsUNIPTF
HercegovinaBosnia -

Peace-keeping SeniorUnited NationsNordicUNMAS
SeminarManagement
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United Mission Bosnia and HerzegovinaUNMIB Nations in
United Military ObserverUNMO Nations
United Nations Operation in SomaliaUNOSOM

DeploymentUnited Nations Preventive ForceUNPREDEP -
Makedonien

f.d. JugoslavienUnited Nations Protection ForcesUNPROFOR -
United Standby SystemUNSAS Nations Arrangements

StaffUnited Nations College Projekt, Turin, ItalienUNSC
United AfghanistanNations Special MissionsUNSMA to

forUnited Nations Transitional AdministrationUNTAES
Slavonia, and SirmiumEastem Baranja Western

United Nations Tmce supervision Organisation,UNTSO
Mellanöstern

GroupWEAG Western European Armament
OrganisationWEAO Western European Armament

UnionWEU Western European
Västeuropeiska VEUSv. unionen,

World FoodWFP Programme
HealthWorld OrganisationWHO

ÖCB Överstyrelsen for Civil Beredskap
Swedish for CivilEng. Agency Emergency

Plarming
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KontakterBilaga 4 -

och kontakt-referens-imedkontakternaUtöver representantema
kontaktvarit iutredningssekreterarenoch/ellerutredarenhargruppen

ochföljande institutionerfrån,informationinhämtatmed, eller

personer.

Sverige

Försvarsdepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsmakten

Militärledningen-
HKV-
SWEDINT-
SWEDEC-
FSC-
SkyddS-
FHTC-
Milostab Mitt
Ångermanlandsbrigaden Sollefteåi

TESLAeuropeisk säkerhet,kringstudierförFOA Gruppen
Försvarshögskolan
Generaltullstyrelsen/Tullskolan
Rikspolisstyrelsen

Verksledningen-
RKP-
Polishögskolan-

Räddningsverket0
KarlstadVerksledningen,-

AlmnäsSamverkanskontoret,-
SandöRäddningsskolan på-
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Sida
Verksledningen-
SEKA, SAREC, REKO-
Sida-SANDÖ

-
Socialstyrelsen0
Överstyrelsen för civil beredskap0

Verksledningen-
Internationella enheten-

Lunds Universitet: Raoul Wallenberg Institutet
Uppsala Universitet

Kollegiet för bistånd och utvecklingsstudier-
Institutionen för Freds- och konfliktforskning-
Sociologiska Institutionen-

Stiftelsen Gällöfsta
SIPRI
Forum Syd
Forum för fredstjänst
Kristna Fredsrörelsen
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
Olof Palmes Internationella Centrum
Rädda Barnen

påTeologiska Högskolan Lidingö
Svenska Kyrkan/Lutherhjälpen
Svenska Röda Korset
Sveriges RådKristna

Danska ambassaden i Stockholm

Finland

Svenska ambassaden i Helsingfors
Utrikesministeriet
Inrikesministeriet/polisavdelningen
Huvudstaben
Räddningsverket
Finlands Röda Kors
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Danmark

Udenrigsministeriet0
Forsvarsministeriet0

Norge

i OsloSvenska ambassaden
Utrikesdepartementet
Forsvarsdepartementet
FOKIV AFIC-N

Belgien

BrysseliSvenska ambassaden
vid EUrepresentationenSvenska

HQNATO
PlarmingCivil EmergencyLogisticsInfrastructure,NATO-

Division
OperationsandDefence PlanningNATOPeacekeeping Section,-

Division
InternationalNATODivision,Regional SecurityCo-operation-

StaffMilitary
Security Section,Co-operativeControl andDisarmament, Arms-

Affair DivisionPoliticalNATO
i MonsSHAPEEuropeAllied PowersSupreme Headquarters0

Cell, SHAPEPartnership Co-ordination-
Division, CIMICPolicy-

DivisionPeacekeeping-
DivisionPolicy and Requirements-

Affairs DivisionPoliticalUnion VEU,Western European0
EU0

Directorate-GeneralPolicy,ForeignKommissionen,-
8-Development

ECHOOfficeHumanitarianCommunityEuropean-
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Schweiz Geneve
World Health Organisation WHO Development and0
Coordination Division of Emergency Humanitarian Actionan
Geneva Center for Security Policy GCSPO
United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR0

Division of Human Resources Management-
Staff Development Section-

United Nations Joint Inspection Unit0
United Nations High Commissioner for Human Rights0
UNHCI-IR, Research and Right Development Branchto
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA

Disaster Management Training DMTPProgramme-
Complex Emergencies Training Initiative CETI-

International Comittee of the Red Cross, ICRC
International Federation of CrossRed and Red Crescent
Societies IFRC
The International Council of Voluntary Agencies ICVA
Norwegian Refugee Council "Norskt flyktingrad0
Synergies Africa

Tyskland

Nato School SHAPE i Oberammergau

Italien

United Nations Staff College Project i Turin

Österrike

Svenska delegationen vid OSSEpermanenta
Svenska ambassaden i Wien
Europeiska Kommissionens Delegation vid OSSE
OSCE Conflict Prevention Centre CPC. rådetPermanenta
Irlands OSSE delegation
Chefen för OSSEs Förbindelsekontor i Tasjkent, Centralasien
Chefen för OSSE:s mission i Tadjikistan.
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Kroatien

i ZagrebSvenska ambassadenO
for EasternAdministrationTransitionalUnited Nations0

UNTAESSlavonia
i Vukovarsamordningskontor0SSE:s

Östra SlavonienUNHCR:s ikontor
0SSE:s i Zagrebkontor

i ZagrebsamverkanskontorFN:s

Canada

PeacekeepingInternationalCanadianLester B. Pearson
Scotiai NovaTraining Centre

StaternaFörenta

i WashingtonambassadenSvenskaO
andGlobal IssuesCouncil,SecurityVita Huset, National0

AffairsMultilateral
UniversityGeorge Mason

and ResolutionAnalysisfor ConflictInstitute-
Policyof PublicPolicy, The InstitutePeacekeepingProgram on-

i New YorkFN-delegationenSvenska
New YorkFN-högkvarteret i

DPKOOperationof KeepingPeaceDepartment-
DPAPolitical AffairsofDepartment

Affairs DHAHumanitarianofDepartment
DAMand Managementof AdministrationDepartment

OfficerCoordinationSecurityUNSECOR UN
Childrens UNICEFFundNationsUnited0

UNDPProgrammeNations DevelopmentUnited0
PennsylvaniaCarlisle,Institute iKeepingUS-Army Peace0

Sydafrika

Kapstadeni Pretoria ochSvenska ambassaden
KapstadenFörsvarsutskottet iSydafrikas parlament,

i Pretoriaof DefenceDepartment
PretoriaAffairs iForeignDepartment of



166 Bilaga Kontakter4 1999:29SOU-

Institutefor Security Studies ISS i Pretoria0
South African Institute for International Affairs. University of0
Witwatersrand i Johannesburg
Centre for Conflict Resolution CCR i Kapstaden0
The African Centre for Constructivethe Resolution of Disputes
ACCORD i Durban
Centre for Policy Studies i Johannesburg

Zimbabwe

Svenska ambassaden i Harare
Ministry of Foreign Affairs i Harare
Ministry of Defence i Harare
Zimbabwe Staff College i Harare
Army HQ i Harare

Kenya

Svenska ambassaden i Nairobi
Swedish Church Relief SCR i Nairobi
Life and Peace Institute, LP i Nairobi
United Nations Operation Lifeline Sudan OLS i Nairobi

Samråd har också skett med andra utredningar såsom:

Utredningen UD 1997: 104 Polis fredensi tjänst,
Utredningen och delbetänkande Fö 1997:112 samordnad militärEn
skolorganisation,
Utredningen Fö 1998:42 Försvarsmaktsgemensam utbildning för
framtida krav,
Utredningen Fö 1998:59 Räddningstjänsten I Sverige, Rädda Och
Skydda,
Utredningen och delbetänkande Ju 1998:86 Utvecklingssamarbete på

Östeuropa.rättsområdet -

Delar den svenska i betänkandet har fått språkligtextenav en
granskning journalisten Lundegård.Mats engelskaDen hartextenav
granskats på Patricia Revill.UD,översättarenav
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ochi kontakt-Bilaga Deltagare5 -

referensgruppens möten

deltagit utredningensolika utsträckning ihar iFöljande personer
kontakt- och referensgruppsmöten.

Justitiedepartementet

lcriminal-polis- ochpolisintendent,Hedström, Anne-Marie,
vårdsenheten

kriminalvårdsenhetensakkunnig, polis- ochKjaersgaard, Anders,

Utrikesdepartementet

dep.selcr, UD-GCHåkan,Bengtsson,
Fahlén, Marika, dep.råd, UD-GC
Lindfors, Erik, dep.selcr, UD-GS

UD-GSLindstedt, dep.sekr,Anna,
kansliråd, UD-GSMalmqvist, Håkan,

Sparre, minister, UD-P-UBengt,

Försvarsdepartementet

Fö/SIGöthe, dep.sekr,Peter,
Fö/Hedén, Fredrik, militärsaklcunnig, SI
Fö/SIgenerallöjtnant,Hederstedt, Johan,

kansliråd, Fö/MILMohr, Michael,
depsekr, Fö/CIVNyqvist, Anders,

dep.råd, Fö/CIVSalomonson, Christina,
Fö/CIVdepsekr,Svensson, Anna,
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Försvarshögskolan

ambassadörAmneus, Henrik,
Reinholdsson, Bo, löverste

Försvarsmakten/Högkvarteret

Almén, Anders, foled, OP INT
Grunditz, OP INTPeter, överste
Hedgren, Anders, övlt, OP INT
Holmberg, Toni, major, OP INT
Ulving, Sverker, övlt, OP INT

Försvarsmakten/ SWEDEC

Svensson, Björn, löverste

Försvarsmakten/ SWEDINT

Ekeroth, Mats, överste
Parde, Joelf, övlt
Weghagen, Lars, övlt

RäddningsverkStatens

Samverkansk0ntoretiA1mnäsFriberg, David, samordnare,
Lundh, Ingmarie, samordnare, Samverkanskontoret i Almnäs

Överstyrelsen för civil beredskap

Johnsson, enhetschef, internationella enhetenOlle,
internationella enhetenJeppsson, Janet,

Widberg, enhetschef, internationella enhetenJan,

Rikspolisstyrelsen/RKP
orsback, Michael, polisintendentJ
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Sida

SEKA/HUMenhetschef,Asplund, Eva,
SEKA/HUMBarbro,Börjesson,

SEKA/HUMenhetschefstfEliasson, Margareta,
SEKA/HUMCecilia,Gjerdrum,

SEKA/HUMJohansson, Eva,

Socialstyrelsen

beredskapsenhetenöverläkare,Rubin, Margareta,
beredskapsenhetenavd.dir.,Wistrand, Ulla,

Röda Korset

ÅsaBohlin,
rådgivareinternationellBäckstrand, Göran,

folkrättshandläggareGreenhill, Malin,
AnnaMattson,

RådKristnaänst/Sverigesför fredstjForum

utbildareIngelstam, Margareta,

KyrkanSvenska

missionärsutbildningförhandläggareOlle,Kristensen,

ochbistånds-universitet/Kollegiet förUppsala
utvecklingsstudier

föreståndareMichael,Ståhl,
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utredningenProjektBilaga 6 som-

finansieratellerinitieratgenomfört,

haftsamordnarenharuppdragetdelenverkställandedenI av
frågorkontaktpunkt icentral rörbliambitionen att somen

kompetensfrågor inomochutbildnings-integreradetranssektorella och
har haftutredningssekreterarenochUtredarenmandatet.förramen

ochmyndigheterdepartement,berördamedkontakterdagliga
projekt har initierats,radlandet. Enochinomorganisationer, utom

olikamellansamarbetetstödjasyfteigenomförts och/eller stötts att
ochstatliga sektorndenoch mellansidan,myndigheter, åstatliga ena
harantal kontakterandra.den Ettåorganisationer,enskilda stort

internationellaochsvenskamellanminstförmedlas, intekunnat
utredningensresultatSomochinstitutioner ettett avavpersoner.

bildats.nätverkcivil-militärtinformelltprojekt har ett

medutredningenprojektde stöttbeskrivning störreNedan aven
finansiering.medoch/ellerkontaktskapanderådgivning,

98""Nordic Peace

september/oktoberveckor imellan tvågenomfördes"Nordic 98"Peace
militärcivil ochmed övningen övaMåletSverige. att1998 i var

påbeskrivaskan kortScenariotinsats.humanitärsamverkan i en
etniskamellan tvåkonflikterallvarligatidsEfterföljande sätt: en
arbeteorganisationemashumanitärade"Betaland", därigrupper
sändasäkerhetsrådbeslutade FN:s attförsvårats,kraftigt

och skapakonfliktendämpasyftestyrkor ifredsfrämjande att en
arbete.organisationemashumanitäraför desäkrare miljö

därplaneringsprocessomfattandegenomfördesInför övningen en
påi dennadeltogUtredningen ettmedverkade.aktörersamtliga process

enskildaoch deUNHCR:sfinansierade delvisochstadiumtidigt
deltagande.organisationemas
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Övningen genomfördes sedan i tvâ block. Inledningsvis samladesstora
militära förband från de nordiska och baltiska länderna, polis från de
nordiska länderna, frivilligorganisationer från Sverige och personal
från UNHCR i Almnäs för förberedelser, utbildning ochgemensamma
kompetensuppbyggnad. viktigEn del utbildningeni lära kännaattvar
de olika aktöremas/organisationemas kapacitet och begränsningar samt
vilka mandat legitimerade deras i "konfliktområdet".närvarosom

Efter förberedelserna skeppades både militära förband och andra
från de humanitära organisationerna till konfliktornrådetöverresurser

"Betaland" Gotland där fortsatteövningen med olika civila, militära
och civil-militära Ett antal frivilliga från olikamoment. stort
organisationer, föreningar, byar och skolor på Gotland deltog i
övningen.

Seminarium kompetensuppbyggnad förom

internationella uppdrag

oktoberI 1998 genomfördes seminarium utbildning ochett om
kompetensutveckling för internationella uppdrag i kris- och
konfliktområden. Seminariet genomfördes med sin huvuddel i Almnäs
med kort besök vid Röda kursgårdKorsets i Mariefred. Måletett med
seminariet låta utbildningsansvariga eller motsvarande frånattvar
departement, myndigheter frivilligoranisationeroch träffas för att
diskutera några frågor i syfte knyta kontakter förattgemensamma
fortsatt dialog.

Ett sextiotal från olika myndigheter och frivilligorganisationerpersoner
deltog. Mötesdeltagama presenterade vid den avslutande genomgången

appell "Almnäsappellen" där bl.a. önskemål fortsatt dialogen om en
och utvecklat samarbete efterlystes. Ett nätverk bildades syfteett i att

arbetet med önskemålen presenteradesstarta i appellen.upp som

Utredningen organiserade, genomförde och finansierade seminariet.
Seminariet bör betraktas första del i serie mötensom en en av som
också bör utökas till omfatta utländska aktörer.att
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konferensInternationell om

konfliktmiljöer-irehabiliteringsinsatser

förKollegietUniversitetUppsalagenomfördefebruari 1999I -
internationell konferens "Attutvecklingsstudierbistånds- och en-

labila regioner.politisktirehabiliteringsinsatserförutbilda
fråndeltagaresamlade 130ochUppsalagenomfördes iKonferensen ca

myndigheter,departement,organisationerinternationellasåväl som
denfrånSverige. Intressetifrivilligorganisationerochuniversitet

påtagligt.akademiska världen var

ochSidaRäddningsverket,med UD,tillsammansUtredningen deltog
ÖCB finansieringengenomförandetochförberedelsearbetetsåväli som

konferensen.av

Conflictand"Conflict ManagementSeminarium
Resolution"

Konfliktsforskningochför Freds-InstitutionenFörsvarshögskolan och
seminariumtillsammansarrangeradeUniversitet ettvid Uppsala om

SeminarietResolution".Conflictand"Conflict Management
seminarietmedMåletnovember 1998. attUppsala igenomfördes i var

konfliktanalys,förståelse fördjupareskapaochbelysa en
20:taldeltogseminarietkonfliktlösning. I ettochkonflikthantering

regionalaYork, UNHCR,i NewFN-högkvarteretfrånpersoner
ochmyndighetersvenskaochNatosåsomorganisationer

ñivilligorganisationer.

såväldeltogoch iseminarietfinansieradeinitierade ochUtredningen
genomförande.planläggning som

theIntoof SupportPeace"ChallengesSeminariet
Century"2 l st

"Challengesseminarier:internationellaserieFörsvarshögskolansI av
ochdeltagitutredningenharCentury"the 21stof Support IntoPeace

bilaga FHS.informationytterligarebidrag. Förfinansiellalämnat se
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Forum för fredstj Att bygga fredänst,

Till förForum tredstjänsts serie med kurser, seminarier och
"Workshops": förebygga"Att våld, hantera konflikter och bygga fred"
har utredningen lämnat finansiella bidrag. ytterligare informationFör

bilaga för fredstjânst.Forumse
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KommittédirektivBilaga 7 -

1996: 109Dir.
FörsvarsdepartementetDepartement:

1996-12-19regeringssammanträde:Beslut vid

införutbildningmilitärochcivilSamordning av

humanitäraochfredsfrämjandeinternationella
insatser

uppdragetSammanfattning av

civilvissför samordningformerföreslåskallutredaresärskildEn av
fredsfrämjande ochinternationellainförutbildningoch militär

forfår inomutredarensärskildaDenhumanitära insatser. ramen
myndigheterberördamedsamarbeteoch iutredningsuppdraget

skallUtredningsuppdragetutbildningar.koordineraochanordna
april 1999.slutredovisas den l

Bakgrund

s.k.effekten vidtotaladenochsamordningenökaFör att
uppfattningregeringensdet attmultifunlctionella insatser är

börinternationella insatserförSverigeiutbildningsverksarnheten
vidareutvecklas.

civilrespektivemilitärutbildningbedrivermyndigheterantalEtt av
internationelldeltagande iinförförberedelsepersonal som

utbildning inomNuvarandeverksamhet.och humanitärfredsfrämjande
utbildningendelar ärväl. Desakområde fungerarrespektive avsomav

dock ibördeltagaremilitära störreochcivilaforintressegemensamt
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omfattning hittills hanteras sammanhållet.än Kunskaper om
stationeringslandet och andra förutsättningar för insatsen exempel påär
sådana utbildningsornråden.gemensamma

Regeringen lägger särskild vikt s.k.vid multifunktionella insatser.
Sådana operationer ställer höga krav på god samverkan mellan de
militära och civila deltar. förberedandeDen utbildningengrupper som
bör därför inriktas på dessa behov. viktigEtt mål ocksåmötaatt är att
bidra till ökad förståelse för olika verksamheters särskilda villkor och
arbetsförhållanden.

Det realistiskt räkna med enhetersvenska iär utsträckningatt att stor
kommer delta multifunktionellai framtiden.insatser iatt även
Deltagande i sådana förutsätterinsatser samverkan mednäraen
militära och civila enheter från andra nationer. Dessa krav på
internationell samverkan bör beaktas utformningenvid den framtidaav
utbildningen. sådan utbildningEn led i Sverigesutgör strävanett att
öka bl.a. FN:s kapacitet genomföra fredsfrämjande insatser. Denatt
skall därför utformas så den kan intresse för personalävenatt vara av
från andra länder. Ett brett utländskt deltagande skall alltså eftersträvas.

Uppdraget

Uppdraget innebär särskild utredare skall:att en
informera sig nuvarande och planerad utbildning för0 om
internationell fredsfrämjande verksamhet och gjorda erfarenheter
därav såväl inom landet länderi andra och internationellt,som
föreslå åtgärder för samordning och planering utbildning för0 av
militär och civil personal inför internationella insatser,
utreda förutsättningarna för framtida samordnad utbildning0 en av
militär och civil personal inför internationella insatser, lärrmasamt
förslag till hur sådan framtida utbildning skall organiseras ochen
bedrivas på bl.a. kostnadseffektivt sätt,ett

lämna förslag till hur denna utbildning i avgiftsfmansierad formt.ex.0
skall kunna erbjudas personal, bl.a. frånrepresentanterannan
enskilda organisationer, skall verka dessai sammanhang,som
lämna förslag till hur skall kunna få till stånd brett utländsktett0 man
deltagande i nuvarande och framtida utbildningar.

Som led i utredningsarbetet kan den särskilde utredaren, dennaett när
det påkallat initiera, anordna och koordinera utbildningsprojektanser

ligger inom för utredningsuppdraget. Detta sker eftersom ramen
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myndigheter ochmed desamarbeteoch iöverenskommelse
lämpliga.särskilda utredaren finnerdenorganisationer som

lämna delrapporterutredningstidenunderfrittstår utredarenDet att
till åtgärder.med förslag

med såväl ochsamarbete FNkontakt ochförutsätterUppdraget nära
erbjuder dennamed länder vilkaorganisationerregionala typ avsom

utbildning.

utredningarpågåendeinformeradhållaförutsätts sigUtredaren omom
OTÖÖversyn 1996:07,skolorförsvaretsmilitäradet omav

Mål1996:122verksamhet UDinternationellCivilpoliser i samt om
FÖ 10.räddningsverk 1996:medel föroch Statens

Referensgrupp

bestående sakkunnigareferensgruppskall knytasTill utredningen aven
och experter.

fungerautredaren,stödjaskallsyfteGruppens att somvara
fortskridande.utredningensföljarådgivandedialogforum, samtvara

årligen.fem gångersammanträda minstskallReferensgruppen

uppdragetRedovisning m.m.av

samtligadirektiv tillregeringensgällerutredningsarbetetFör
angående redovisningutredaresärskildaochkommittéer av

offentligadir.l992:50,konsekvenser prövaregionalpolitiska attom
förkonsekvenserredovisa1994:23,dir.åtaganden attom

1996:49 ocharbetet dirbrottsförebyggandeoch detbrottsligheten om
Förslag1994:124.dir.mellan könenjämställdhetenbeakta somatt

belysasskallutredarensärskilde även ettlämnas den urav
lederFörslagperspektiv.statsñnansielltochsamhällsekonomiskt som

åtföljasskallförinkomsterminskadeutgifter ellertill ökade staten av
andra finansieringsvägar.elleromprioriteringarförslag till

aprildenuppdrag 1sittskall redovisasärskilde utredaren senastDen
1999.





179SOU 1999:29

LitteraturförteckningBilaga 8 -

Control UN Peace-Command and inLeif ed, C0-operation,Ahlquist,
of OperationsCollege,Swedish DepartmentWarkeeping Operations,

1996

Control UN PeaceCommand and inLeif ed, Co-operation,Ahlquist,
Defencethe Nationalfromstudy HaitiAOperationsSupport oncase-

1998InstitutionenFörsvarshögskolan, OperativaCollege,

och civilaFredrik, MilitäraLindgren,Anders, Eriksson, PärAlmén,
vidmöjligheterochProbleminternationellauppgifter vid insatser -

1996DecemberFOAkoordinering,samverkan och
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