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The Folke Bernadotte Academy (FBA) is commissioned by 
the Swedish government to work for peace, security and 
development in conflict-affected countries, as part of Sweden's 
development aid. One of the countries where FBA has the task 
of operating in is Liberia.
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FBA in Brief
The Folke Bernadotte Academy (FBA) is the Swedish government agency for peace, security and development. 
FBA supports international peace operations and international development cooperation. The agency conducts 
training, research and method development in order to strengthen peacebuilding and state-building in conflict 
and post-conflict countries. We also recruit civilian personnel and expertise for peace operations and election 
observation missions led by the EU, UN and OSCE. The agency is named after Count Folke Bernadotte, the first 
UN mediator. FBA is under the authority of the Swedish Ministry for Foreign Affairs. 

Security sector reform
With regard to a strengthened democratic oversight of the ongoing decentralization of the security sector, FBA, 
together with national partners, is implementing programs for key positions linked to Liberia's local security 
mechanisms. Through multi-year capacity-strengthening programs, , FBA is working to contribute to improved 
efficiency, increased transparency and accountability as well as increased collaboration between local, regional 
and national structures. Focus is on human security, democratic governance, integration of relevant national 
legislation and leadership.

Dialogue and peace mediation
To contribute to inclusive peace and reconciliation processes, FBA has established a leadership program for 
young peacebuilders from all 15 counties of Liberia. The program is implemented in collaboration with Liberian 
civil society organizations. The aim is to increase the participants' ability to actively prevent violent conflicts, 
through training in for example, dialogue, mediation and leadership, but also to strengthen cooperation between 
the participating organizations and to help strengthen young people's participation in peacebuilding at the 
national level. The program also brings together participants and national decision-makers in joint dialogues.

Rule of law 
In order to contribute to strengthened opportunities for the rule of law and transparency of public authority and 
to accountability, FBA is collaborating with national partners in promoting the rule of law in public administra-
tion, including professional ethics, transparency and accountability. FBA's capacity-building efforts contribute to 
strengthen the knowledge of individuals as well as promoting the integration of rule of law principles in the civil 
service. The initiative includes continuous dialogue with state actors and civil society organizations working to 
promote transparency and accountability.

FBA’s Mission
In accordance with the Swedish strategy for development cooperation with Liberia 2016-2020, FBA is to con-
tribute to a safeguarded human security and freedom from violence. FBA’s work in Liberia is focused on three 
areas.
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Folke Bernadotteakademin (FBA) har i uppdrag av den 
svenska regeringen att arbeta för fred, säkerhet och utveckling 
i konfliktdrabbade länder, som en del av Sveriges bistånd. Ett 
av de länder som FBA har i uppdrag att verka i är Liberia.
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Om FBA
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med interna-
tionella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling 
för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och 
expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn 
efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. FBA är en myndighet under Utrikesdepartementet.

Säkerhetssektorreform
För att bidra till stärkt demokratisk översyn av pågående decentralisering av säkerhetssektorn genomför FBA, 
tillsammans med nationella partners, kapacitetsstärkande program för nyckelpersoner kopplade till Liberias lokala 
säkerhetsråd. Genom fleråriga insatser, riktade till samma målgrupper, arbetar FBA för att bidra till förbät-
trad effektivitet, stärkt transparens och ansvarsutkrävande samt ökad samverkan mellan lokala, regionala och 
nationella strukturer. Fokus ligger framförallt på mänsklig säkerhet, demokratisk styrning, integrering av relevanta 
nationella styrdokument och ledarskap.

Dialog och fredsmedling 
I syfte att bidra till inkluderande freds- och försoningsprocesser har FBA inrättat ett ledarskapsprogram för unga 
fredsbyggare från Liberias samtliga 15 län. Programmet genomförs i samarbete med liberianska civilsamhällesor-
ganisationer. Syftet är att öka deltagarnas förmåga att aktivt förebygga våldsamma konflikter. Det sker genom 
utbildning inom exempelvis dialog, fredsmedling och ledarskap, men även genom att stärka samarbetet mellan 
de deltagande organisationerna och genom att bidra till att stärka ungas deltagande i fredsbyggande på nationell 
nivå. Deltagare och nationella beslutsfattare sammanförs inom ramen för programmet i gemensamma dialoger.

Rättsstatsuppbyggnad 
FBA samarbetar med nationella partners för att stärka rättsstatens principer i offentlig förvaltning, inklusive 
professionell etik, transparens och ansvarsskyldighet. Målsättningen är att bidra till stärkta möjligheter för en 
rättssäker och transparent myndighetsutövning och ansvarsutkrävande. FBA:s kapacitetsstärkande insatser bidrar 
till att stärka individers kunskap i rättsstatens principer samt att främja en integrering av rättsstatens principer 
i statsförvaltningen. Insatsen innefattar kontinuerlig dialog med statliga aktörer och civilsamhällsorganisationer 
som arbetar med att främja transparens och ansvarsutkrävande.

FBA:s uppdrag
Enligt Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Liberia 2016–2020 ska FBA bidra till värnad mänsklig 
säkerhet och frihet från våld. FBA arbetar framför allt inom tre områden.


