
Ta tillfället i akt att höra mer om FBA och FBA:s nya stöd till civilsamhället 
för fred och säkerhet. Vi kommer att berätta om syftet med stödet, och om 
hur organisationer och stiftelser kan söka bidrag från FBA. Det finns också 
tid för frågor. 

FBA arbetar just nu med förändringar av myndighetens bidrag till civilsam-
hället. Möjligheten att söka medel genom Fredsmiljonen och 1325-bidragen 
kommer inte längre att finnas. I stället kommer vi att en gång per år utlysa 
ett bidrag som vi kallar Stöd till civilsamhället för fred och säkerhet. 

Endast svenska organisationer och stiftelser är behöriga att ansöka om bidra-
get och syftet med stödet är att öka kunskap och engagemang samt främja 
dialog och debatt, i Sverige och globalt, om fredsfrämjande verksamhet, 
säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning, FN:s säkerhetsrådsresolu-
tioner om kvinnor, fred och säkerhet samt FN:s säkerhetsrådsresolutioner om 
unga, fred och säkerhet.

FBA kommer, liksom tidigare, att erbjuda möjligheten att söka både verk-
samhetsbidrag och projektbidrag. Verksamhet och projekt som beviljas 
bidrag ska ha en koppling till en internationell kontext, oavsett om de 
genomförs i Sverige eller globalt. Insatser med fokus på enbart en svensk 
kontext kommer inte att beviljas bidrag. Bidrag kommer framöver inte heller 
att kunna sökas för lokala insatser som genomförs av en svensk organisation 
i ett enskilt annat land, varken i egen regi eller tillsammans med en eller 
flera organisationer på plats. Bidrag kommer inte heller att kunna sökas för 
vidareförmedling till tredje part.

Ytterligare information om inriktning, nya riktlinjer, villkor och mallar för 
ansökan kommer att publiceras på fba.se senast i slutet av augusti. Sista 
datum för ansökan om bidrag för verksamhet och projekt som sker 2019 
kommer att vara 15 oktober 2018.

Välkommen på informationsmöte för att få veta mer!

Inbjudan till informationsmöte om 
FBA:s stöd till civilsamhället för 
fred och säkerhet

Datum
31 augusti 2018 

Tid
13.30-15.00  
(kaffe/te serveras från kl. 13)

Plats  
Sverigesalen, Försvarshögskolan, 
Drottning Kristinas väg 37,  
Stockholm

Anmälan 
civilsamhallesstod@fba.se

Sista anmälningsdag 
20 augusti 2018


