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Bakgrund
Folke Bernadotteakademin (FBA) har i uppdrag från regeringen att
förmedla stöd till svenska organisationer och stiftelser i syfte att öka
kunskap och engagemang samt främja dialog och debatt i Sverige och
globalt om fredsfrämjande verksamhet, säkerhetspolitik, nedrustning och
icke-spridning, FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och
säkerhet samt FN:s säkerhetsrådsresolutioner om unga, fred och säkerhet.
Folke Bernadotteakademin fattade den 20 januari 2021 beslut ”Avseende
medelsfördelning: Stöd till civilsamhället för fred och säkerhet 2021”
(DNR 21-00018).
Rådande budgetläge ger nu FBA möjlighet att, i enlighet med gällande
riktlinjer för stödet, besluta om ytterligare utbetalning av medel om totalt
1 019 350 kr. FBA väljer att fördela dessa medel inom området miljö
och klimat i relation till fred och säkerhet i syfte att uppmuntra och
stärka det svenska civilsamhällets kapacitet och kompetens att verka
inom området. De 20 organisationer som beviljades bidrag 2021 gavs
möjlighet att söka extra medel.

Ärendets beredning
Folke Bernadotteakademin hade vid aktuell ansökningsperiods slut, 20
augusti 2021, mottagit nio ansökningar om bidrag.
Inkomna ansökningar har bedömts utifrån dess relevans i förhållande till
bidragets syfte som anges i gällande riktlinjer för stöd till civilsamhället
och till tematiken miljö och klimat i relation till fred och säkerhet;
projektets genomförbarhet utifrån tidsram, budget och kapacitet; samt en
bedömning av projektets budget utifrån kostnadseffektivitet. I
bedömningen vägs också in hur tidigare åtaganden gentemot FBA har
hanterats.
Handläggare Gabriella Berglund har inte deltagit i beredning av ansökan
från Kristina Fredsrörelsen på grund av tidigare anställning hos denna
organisation.
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Fördelning av medel
Totalt fördelas 1 019 350 kronor. Tre ansökningar avslås. Berörda
organisationer kommer att få återkoppling.
Diarienummer

Organisation

21-00451

Palestinagrupperna

21-00509

Fonden för mänskliga rättigheter
(MR-fonden)
Reportrar utan gränser Sverige

21-00574
21-00575

Beviljade
medel
99 000
194 000
198 000

21-00576

Internationella Kvinnoförbundet för
Fred och Frihet, IKFF
PeaceWorks Sweden

184 600

21-00577

Kristna Fredsrörelsen (KrF)

143 770
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21-00573

Svenska Läkare mot Kärnvapen,
SLMK
Föreningen Mänsklig Säkerhet

Avslås

21-00578

Swedwatch

Avslås

Datum
9 september 2021

Summa sökta medel
Summa beviljade medel

199 980

Avslås

1 549 350
1 019 350

Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av Markus Derblom, enhetschef för
enheten för konfliktförebyggande efter föredragning av Gabriella
Berglund, handläggare. I den slutgiltiga handläggningen av ärendet har
även Amanda Olsson Myrvik, handläggare och Marianne Boqvist,
programchef deltagit.
Eventuella krav på kompletteringar och förtydliganden innan utbetalning
kan komma till stånd kommer att meddelas varje organisation separat.
Organisationernas svar samt rekvisitionsblankett för utbetalning av
bidraget ska vara myndigheten tillhanda den 30 september 2021.
Utbetalning av beviljade medel sker under förutsättning att delrapport för
ordinarie bidrag 2021 godkänns.
Slutredovisning ska, i enlighet med instruktion, inkomma till FBA senast
90 dagar efter avslutad insats.
Stockholm, 2021-09-09

Markus Derblom
Enhetschef

