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Folke Bernadotteakademin (FBA) har i uppdrag av den 
svenska regeringen att arbeta för fred, säkerhet och  
utveckling i konfliktländer, som en del av Sveriges bistånd. 
Ett av de länder som FBA har i uppdrag att verka i är 
Demokratiska republiken Kongo (DRK).

Det här är DRK
Huvudstad: Kinshasa 
Invånare: ca 78 miljoner 
Officiellt språk: franska  
Historia i korthet: DRK var en belgisk koloni till 1960. Självständigheten följdes av oroligheter då provinser försökte 
bryta sig ur landet och den nyvalda premiärministern Patrice Lumumba mördades. År 1965 skedde en statskupp 
och general Joseph Mobutu kom till makten. Mobutu var diktator till 1997 då han flydde landet under det första 
Kongokriget och rebelledaren Laurent Kabila tog makten. Det följdes av det andra Kongokriget 1998–2003, som 
brukar kallas Afrikas världskrig och resulterade i minst fyra miljoner döda. Under andra Kongokriget mördades  
Laurent Kabila och hans son Joseph Kabila utnämndes till ny statschef år 2001. I början av 2003 slöts ett freds-
avtal och 2006 hölls allmänna val då Joseph Kabila formellt valdes till president. Strider har trots fredsavtalet 
fortsatt att äga rum mellan olika väpnade grupper och regeringsstyrkor, framför allt i de östra delarna av DRK. 

Kvinnor, fred och säkerhet

En konflikt drabbar kvinnor och män på olika sätt. I DRK 
är sexuellt våld utbrett och det drabbar särskilt kvinnor 
och flickor. År 2017 lanserade FBA sitt fredsbyggar- 
program i DRK. 24 utvalda personer, som bedömdes ha 
möjlighet att påverka utvecklingen i de östra delarna av 
landet, deltog i utbildningen som var uppdelad på tre 
tillfällen under året. Ett liknande program hålls för nya 
utvalda deltagare under 2018 respektive 2019. Under 
utbildningen får deltagarna lära sig om inkluderande 
fredsbyggande. Det innebär bland annat att ta hänsyn till 
kvinnors och mäns olika säkerhetsbehov och att stärka 
kvinnors möjligheter att delta i arbetet för fred. 

Avväpning, demobilisering och återanpassning

Vid en konflikt finns ofta mängder av vapen i omlopp. 
De stridande måste avväpnas och demobiliseras, och 
de före detta kombattanterna behöver återanpassas till 
ett civilt liv. De kan till exempel behöva hjälp att hitta 
bostad och ett civilt arbete, och lokalsamhället där de 
ska bo behöver förberedas på att ta emot dem. I DRK 
utbildar FBA personer som arbetar med avväpning, 
demobilisering och återanpassning av före detta kom-
battanter. Vi ger råd till myndigheter och organisationer 
i DRK som arbetar med frågorna. Och vi ger stöd till 
initiativ för lokalt fredsbyggande och återanpassning av 
före detta kombattanter, särskilt i östra DRK. 

Det här är FBA:s uppdrag
Enligt Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med DRK 2015–2019 ska FBA bidra till fred och säkerhet i 
landet. Vi arbetar framför allt med två områden.




