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Sammanfattning
Folke Bernadotteakademin (FBA) är Sveriges
myndighet för fred, säkerhet och utveckling och
arbetar med internationella fredsinsatser och
utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver
utbildning, forskning och metodutveckling för att
stödja freds- och samhällsstyrning i konflikt- och
postkonfliktländer samt bidrar med civil personal
och expertis till freds- och valobservationsinsatser
som leds av EU, FN och OSSE.
Inför 2023 hemställer FBA om fortsatt gradvis
förstärkning av förvaltningsanslaget i linje med
tidigare budgetunderlag, prognos och beräkning
i budgetpropositionen för 2022. Detta är i
konsekvens med tidigare beslutad förändring av
anslagsstrukturen samt nya strategiuppdrag för
Västra Balkan och Östeuropa. Vidare hemställer
FBA om en marginell ökning på sakanslag 1:1
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Biståndsverksamhet ap. 4,a främst i syfte att
nå upp till de femåriga strategimålen. Gällande
anslagsposten ap. 42 för Internationell civil
krishantering bedöms verksamheten följa tidigare
prognostiserad nivå. Utgiftsområde 5 ligger
i paritet med tidigare nivåer med marginell
uppräkning.
Detta dokument innehåller FBA:s budgetunderlag
för perioden år 2023-2025 i enlighet med
förordning (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag. Budgetunderlaget innehåller en
beskrivning av FBA:s externa och interna kontext
(avsnitt 1), en beskrivning av hur FBA ser på
utvecklingen av verksamheten (avsnitt 2) samt
FBA:s behov av finansiering de kommande tre åren
(avsnitt 3).

1. Extern och intern kontext för
FBA:s verksamhet
Antalet väpnade konflikter i världen har ökat de
senaste tio åren. Det humanitära hjälpbehovet har
enligt FN fördubblats de senaste fyra åren, ofta
drivet av krig och konflikt. Läget har förvärrats
av pandemin som både har drivit människor till
fattigdom och förstärkt ojämlikheter i redan hårt
prövade länder och regioner.
De ökade spänningarna i och kring Ukraina belyser
vikten av att arbeta med utveckling, fred och
säkerhet också i vårt direkta närområde. Det är
fortfarande tidigt att dra slutsatser från pågående
utveckling, men behovet av konfliktförebyggande
arbete och stöd till landets motståndskraft är större
än på länge.
Under förra året har militära maktövertaganden
ägt rum i FBA:s samarbetsländer Myanmar, Mali
och Afghanistan. I Afghanistan har talibanstyret
lett till en akut humanitär kris och ett kraftigt
bakslag för mänskliga rättigheter i allmänhet och
kvinnors rättigheter i synnerhet. I Somalia ställdes
de nationella valen återigen in.
De auktoritära krafterna stärks globalt. Det senaste
årtiondet har antalet länder där den demokratiska
utvecklingen gått bakåt fördubblats. Allt fler
människor riskerar att drivas i händerna på
populistiska politiker och auktoritära ledare. Flera
länder har under pandemin kopierat auktoritära
regimers metoder för att tysta demokratiska
rörelser. Det motstånd som finns mot auktoritära
krafter kommer att behöva starkt stöd i framtiden.
Klimatkrisen förblir vår tids existentiella utmaning.
År 2050 beräknas 140 miljoner människor att
vara på flykt på grund av ett förändrat klimat.
Klimatförändringens effekter påverkar och riskerar
att förstärka konfliktfaktorer i sårbara samhällen
och öka säkerhetsrisker.
De geopolitiska förändringarna sätter
multilateralismen under tryck. FN:s säkerhetsråd
fortsätter att vara oförmöget att agera i flera
av världens stora kriser på grund av ökade
spänningar mellan permanenta medlemmar.
Även under det svenska ordförandeskapet i OSSE

framgick utmaningarna för multilateralismen.
Fredsfrämjande insatser och internationell
utveckling får ofta stå tillbaka för nationella
agendor.
Den svenska utrikespolitiska målsättningen att
säkerställa och värna svenska intressen genom
att samverka med andra står stark i en tid av stora
globala utmaningar. FBA har en unik roll att inom
verksamhetsområdet fred och säkerhet bidra till det
utrikespolitiska målet att förebygga risker och hot
och att genom utvecklingssamarbetet bidra till att
skapa förutsättningar för förbättrade levnadsvillkor
genom arbete för fred och säkerhet.
Sverige som kunskapsnation har en särskild roll
att spela. Genom ett allt starkare samarbete i
Sverigelaget finns möjligheter att ytterligare värna
och vässa svenska målsättningar. FBA:s roll som
expertmyndighet i frågor om fred och säkerhet kan
spela en än viktigare roll i genomförandet av svensk
utrikes- och säkerhetspolitik samt fredsdiplomati.
FBA fortsätter att stärka förutsättningarna för
att bidra till långsiktigt hållbara resultat trots ett
i vissa fall försvårat läge och en skakig omvärld.
FBA är en myndighet i ständig utveckling. Genom
att systematiskt utveckla FBA:s verksamhet
stärks myndighetens kompetens. Myndigheten
står efter förra årets omorganisation ännu
bättre rustad att möta regeringens behov.
Regeringens strategistyrning och FBA:s interna
utvecklingsarbete kring samlad ansats möjliggör
än starkare och mer långsiktigt hållbara resultat.
Under det kommande året tar FBA ytterligare steg
mot att sätta resultaten än mer i fokus bland annat
genom att implementera en ny styrmodell.
Pandemin har inneburit både begränsningar och
möjligheter gällande verksamhetsutveckling.
Myndigheten har växlat upp digitaliseringsarbetet
i takt med att möjligheterna till resor och fysiska
möten har begränsats, vilket delvis inneburit en
ökad effektivisering av verksamheten. Samtidigt
har effekterna av digitaliseringsarbetet ur
ett verksamhetsperspektiv ännu inte fullt ut
utvärderats och en stor del av FBA:s arbete kräver
också fysisk närvaro och lokalt deltagande för att nå
full effekt.

FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS BUDGETUNDERLAG 20223-2025

5

FBA har successivt växt de senaste åren och med det
har även förändringar i styrning och anslagsmodell
gjorts. FBA står nu inför ytterligare konsolidering
och effektivisering. FBA:s hemställan handlar
därför om att bekräfta inslagen väg och arbeta
vidare med långsiktiga resultat, effektivisering
och digitalisering för att bana väg för en ännu
starkare leverans i både nuvarande verksamhet
och en fortsatt verksamhetsutveckling som
följer av regeringens och våra samarbetspartners
identifierade framtidsbehov.

2. Utveckling av FBA:s
verksamhet 2023
Genom FBA:s expertis inom fredsinsatser,
samhällsstyrning och konfliktförebyggande
kombinerat med FBA:s rådgivning, utbildning,
forskning, metodutveckling och sekunderingar
till internationella fredsinsatser har FBA en unik
möjlighet att bidra till hållbar fred inom såväl det
globala som bilaterala utvecklingssamarbetet. Inför
2023 lyfts några prioriteringar för FBA:s fortsatta
verksamhetsutveckling.
Strategin för hållbar fred löper ut 2022 och arbete
pågår med förberedelser för en ny strategi. FBA
noterar att den globala policyutvecklingen inom
hållbar fred som FBA bedrivit, nu börjar ge effekt
också i FBA:s samarbetsländer. FBA:s angreppssätt
att arbeta mot både högkvarter och på landnivå
är ömsesidigt förstärkande. Genom strategiska
sekunderingar inom prioriterade områden kan
FBA bidra till att driva svenska profilfrågor. FBA:s
ambition är att ytterligare förstärka långsiktigt
hållbara resultat genom riktade sekunderingar och
synergier mellan sekunderingar och prioriterade
områden. Samtidigt kommer FBA att fortsätta
utveckla stödet till svenskt värdskap för dialog och
fredsmedling i samspel med Utrikesdepartementet.
En annan central fråga inom strategin är arbetet
med kvinnor, fred och säkerhet. Det finns en hög
efterfrågan på jämställdhetsutbildningar/gender
responsive leadership från högkvarter och fält
inom FN, EU och OSSE. FBA:s övertygelse är att
ett fortsatt arbete med jämställdhetsutbildningar
för chefer och medarbetare i samarbete med
multilaterala organisationers ledning är ett viktigt
bidrag till en feministisk utrikespolitik.
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Arbetet med klimat och säkerhet ligger i linje med
regeringens övergripande prioriteringar. Under året
ska FBA ge förslag på hur myndigheten kan bidra
och stärka sin förmåga vad gäller klimatrelaterade
säkerhetsrisker i konfliktkontext. FBA har en unik
position att ännu bättre bidra till ett stärkt arbete
med klimat och säkerhet genom både en stark
analyskapacitet och kunskap. Det kan också finnas
behov av sekunderingar av personal med relevant
kompetens och utbildningsinsatser inom området.
FBA:s arbete med fredsprocesser i nationella
kontexter (så kallade landfönster) inom ramen
för hållbar fred är en viktig möjlighet till bidrag
i länder där FBA inte verkar genom bilaterala
strategiuppdrag. Arbete pågår i Sudan, Jemen
och Mocambique. Genom dessa insatser kan FBA
som del i ett bredare svenskt åtagande bidra med
expertis i avgörande nationella processer i enlighet
med utrikespolitiska prioriteringar.
FBA har en nyckelroll inom arbetet med unga,
fred och säkerhet där FBA i samarbete med FN
har lagt grunden för en ny metodik i arbetet
med fredsinsatser till stöd för unga vuxna i
konfliktländer. FBA avser fortsatt utveckla
arbetet i enlighet med både FN:s och regeringens
prioriteringar.
Inom strategin för internationell civil krishantering
har FBA ett viktigt uppdrag att sekundera personal
för att bidra till och stödja internationell civil
krishantering. FBA avser fortsatt stärka arbetet med
ledarskapsstöd till EU:s fredsmissioner eftersom
ledarskap är nyckeln till en effektiv fredsinsats.
Under 2021 sekunderade FBA för första gången
en ledarskapsexpert till EU, vilket gett resultat i
form av ökat fokus på ledarskap i EU:s insatser.
FBA fortsätter också med arbetet att sekundera fler
chefer och till strategiska tjänster. Som ett led i
detta har myndigheten utvecklat en handlingsplan
baserat på analys av chefsrekryteringar inom främst
EU och OSSE. FBA står också redo att bidra under
det svenska ordförandeskapet i EU både genom
sekunderingar och andra aspekter av en stärkt civil
krishantering.

Strategin för MR, demokrati och rättsstatens principer
löper ut och en ny strategi håller på att tas fram.
FBA har möjlighet att bidra med befintlig och
vidareutvecklad verksamhet inom valobservation
samt stöd till val i syfte att förstärka regeringens
demokratisatsning. Ur FBA:s perspektiv handlar
förstärkningen främst om insatser för att möjliggöra
ett ökat och brett valdeltagande, fler kvinnliga
kandidater och genomförande av säkra val.
FBA:s bilaterala och regionala utvecklings
strategiarbete fortsätter med två nya uppdrag på
Västra Balkan respektive i Östeuropa och i enlighet
med föregående års äskande. FBA vill också lyfta
frågan om behovet av att vikta om verksamheten till
länder av särskild strategisk vikt såsom exempelvis
Ukraina. En mer flexibel medelsanvändning mellan
strategier skulle möjliggöra en ökad insats i särskilt
prioriterade länder utan att ytterligare medel tillförs
förvaltningsanslaget. När en långsiktigt stabil nivå
på förvaltningsanslaget uppnåtts bör möjligheten
att undanta förvaltningsanslaget från strategibeslut
undersökas. Detta skulle likställa FBA:s styrning
med Sidas styrning och skapa bättre förutsättningar
för hållbara resultat.
FBA:s lokala närvaro i samarbetsländerna är fortsatt
prioriterad utifrån givna ekonomiska ramar. Den
ger starkare både omedelbara och långsiktiga
resultat. Ett pågående utvecklingsarbete genomförs
för att stärka FBA:s bidrag i Sverigelaget. En
utvecklingsmöjlighet på sikt är att FBA skulle kunna
användas ytterligare till kapacitetsutveckling hos en
partner som erhåller svenskt bistånd från Sida. FBA
bedömer att det finns potential att utveckla denna
typ av mer integrerade svenska biståndsinsatser.
FBA har vidareutvecklat expertis på flera

områden. FBA:s ansats och arbete med försoning
har utvecklats och bedrivs nu inom ramen
för givna uppdrag. Även arbetet med stöd till
statstjänstpersoner och organisationsutveckling har
utvecklats för vidare tillämpning.
När det gäller intern verksamhetsutveckling
fortsätter FBA att genomföra digitaliseringen av
myndigheten, stärka informationssäkerhetsarbetet
och bidra till minskad klimatpåverkan utifrån
myndighetens förutsättningar. Vidare pågår arbetet
med forskningsintegrering i verksamheten i syfte
att möjliggöra än mer kvalitativa erbjudanden
inom FBA:s tematik grundade på evidens och
beprövad erfarenhet. FBA vill också särskilt lyfta
möjligheten för myndigheten att få i uppdrag
att genomföra fältsäkerhetskurser för även andra
svenska myndigheters personal inför deras
respektive utlandsuppdrag. Detta skulle innebära
kostnadsbesparingar och ökad jämn kvalitet i
utbildningarna för att säkerställa statliga aktörers
arbetsgivaransvar. I dagsläget upphandlar
statliga myndigheter säkerhetsutbildning för
statstjänstepersoner från privata aktörer.

3. FBA:s behov av finansiering den
kommande treårsperioden
FBA:s verksamhet finansieras till övervägande del
med anslag över utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd, men myndigheten erhåller också anslag
från utgiftsområde 5 Internationell samverkan
samt vissa bidragsmedel. Inledningsvis ges en
bild av FBA:s behov av finansiering och därefter
tydliggörs i tabellen medelsbehov för anslag
1:4 Folke Bernadotteakademin, anslag 1:2
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet ap.
6 Fredsfrämjande - del till FBA samt anslag 1:1
Biståndsverksamhet ap.42 civil krishantering
respektive ap.4.
FBA:s antagande är att pandemin fortsatt kommer
att påverka verksamheten men att inverkan
gradvis kommer minska. Samtidigt som vinsterna
med digitalisering utnyttjas och verksamheten
effektiviseras innebär FBA:s personalintensiva
genomförande som implementerande myndighet
en något ökad medelsanvändning kopplat till
utökade uppdrag.
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Anslag 1:4 Folke Bernadotteakademin, ap.1
I beräkningen av myndighetens behov av
finansiering genom förvaltningsanslaget
tar FBA sin utgångspunkt i den gradvisa
förstärkning av anslaget som regeringen har
beräknat i budgetpropositionen för 2022. Den
förändring som gjordes i anslagsstrukturen
genom flytt av förvaltningskostnader för den
bilaterala strategiverksamheten från anslag 1:1
Biståndsverksamhet, ap 4. till förvaltningsanslaget
inför 2021 följer därmed den prognosticerade
utvecklingen vilket med nu kända uppdrag kan
utgöra en långsiktigt stabil nivå. FBA noterar
även ökade kostnader till följd av ökade krav på

informationssäkerhet och fortsatt digitalisering där
ny kompetens, utvecklad IT-infrastruktur och nya
licensavgifter är kostnadsdrivande.
Förvaltningsanslaget har haft en mindre påverkan
från pandemin till skillnad från sakanslagen, som
speglar verksamhetens direkta genomförande.
Nedan ges en överblick av den gradvisa
förstärkningen och fördelningen mellan sakanslag
och förvaltningsanslag gällande de geografiska
strategierna. Ej beslutade strategier är sådana som
förväntas förlängas eller omsättas i nya strategier
inom kort.

Tabell 1. Bilateral strategiverksamhet uppdelat per anslag:
Anslag

2023

2024

2025

*Beslutade strategier

44 900

48 200

38 100

**Ej beslutade strategier

26 600

28 300

38 400

Anslag 1:4 FBA - Förvaltning Strategier

71 500

76 500

76 500

Beslutade strategier

26 900

27 300

18 900

Ej beslutade strategier

12 400

12 900

21 500

Anslag 1:1 Biståndsverksamhet Strategier

39 300

40 200

40 400

Totalsumma

110 800

116 700

116 900

* Beslutade strategier 2023 är DRK, Liberia, Colombia, Mali, Afghanistan, Palestina, västra Balkan och Östeuropa
** Ej beslutade strategier 2023 är ASOS, Irak, Somalia och Myanmar
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Anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.4
Myndighetens prognoser utgår från antagandet att
verksamheten kommer att kunna återgå till mer
normala former efter pandemin. De senaste två
åren har medfört en lägre förbrukning när det inte
varit möjligt att upprätthålla planerad verksamhet
med anledning av pandemin, men även av tidvis
begränsade möjligheter att verka i sviktande stater
vilket berör både strategin för hållbar fred och
de geografiska strategierna inom anslagsposten.
För de kommande åren planerar FBA att utöka
verksamheten inom de geografiska strategierna för
att kunna nå upp till den långsiktiga nivån inom
strategierna.
Verksamheten har genomgått en stor omställning
i och med att den i hög utsträckning har bedrivits
digitalt. I framtiden krävs fortsatt fysisk närvaro
och deltagande för att skapa nya kontaktytor samt
upprätthålla kontakter. FBA definierar kostnader
för de resor som genomförs som en direkt
konsekvens av verksamhetens genomförande som
verksamhetskostnad och detta finansieras över
sakanslag.

Anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.42
Civil krishantering
Myndighetens behov av finansiering genom anslag
1:1 Biståndsverksamhet, ap. 42 Civil krishantering
ligger på ungefär samma nivå som tidigare angivna
prognoser och den summa som anges i regeringens
beräkning i den senaste budgetpropositionen.
De senaste två åren har inneburit begränsade
möjligheter att genomföra planerad verksamhet på
grund av att insatsernas rekryteringar försenats
eller stannat av, och med det en lägre förbrukning
av medel. Även om pandemin avklingar kan den
fortsatt påverka insatserna i varierande grad
vad gäller resor och karantänförhållanden. Det
övergripande antagandet är att verksamheten
kan normaliseras till den tidigare nivån och att
förbrukningen följer den prognos som tidigare lagts.

Anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande
verksamhet, ap.6 – del till FBA
Myndighetens behov av finansiering genom anslag
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet ap.6
– del till FBA, ligger i paritet med tidigare angivna
prognoser och den summa som anges i regeringens
beräkning i den senaste budgetpropositionen.

För genomförande av värdskapsuppdrag för
dialog och fredsmedling har FBA utrymme för
en begränsad men flexibel grundkapacitet inom
givna förvaltnings- och sakanslag. Om större
behov och möjligheter identifieras i samarbete med
Sverigelaget behöver finansiellt utrymme skapas
genom omfördelning av resurser eller särskild
utökning av sakanslag i dialog med UD.
För de delar av anslagsposten som finansierar
valobservation, stöd till civilsamhället
(transfereringar) samt icke-strategistyrda
sekunderingar, ligger prognosen i stort sett kvar på
samma nivåer som tidigare föreslagits men med viss
uppräkning.
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Tabell 2. Förslag till finansiering, anslagsfinansierad verksamhet:
(Tkr)

2021

2022

2023

2024

2025

Anslag

Utfall

Prognos

Beräkning

Beräkning

Beräkning

140 685

147 000

154 000

159 000

162 000

48 419

66 500

71 500

76 500

76 500

189 105

213 500

225 500

235 500

238 500

48 773

66 900

71 200

72 700

72 700

20 309

33 500

39 300

40 200

40 400

69 083

100 400

110 500

112 900

113 100

57 286

70 800

72 600

72 100

72 100

31 790

35 025

34 000

34 000

34 000

Avgiftsintäkter som disponeras **

1 524

2 000

2 000

2 000

2 000

Övriga intäkter som disponeras ***

6 866

4 500

2 500

1 500

1 500

07 01 004 001
Folke Bernadotteakademin
exkl. strategier
07 01 004 001
Folke Bernadotteakademin förvaltning strategier*

07 01 004 001
Folke Bernadotteakademin TOTAL
07 01 001 004
Biståndsverksamhet
exkl. strategier
01 001 004
Biståndsverksamhet – Strategier

07 01 001 004
Biståndsverksamhet TOTAL

07 01 001 042
Civil krishantering

05 01 002 006
Freds- och säkerhetsfrämjande - del FBA

* Inkl. beslutade, ej beslutade, samt förväntat prolongerade strategier
** 2022: avgiftsintäkter utbildning m.m.
*** 2022: Beräknad intäkt av bidrag 2 200 avser bidragsmedel för Afghanistan, 2 200 Ukraina, finansiella intäkter 100
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Tabell 3. Verksamhetsinvesteringar (tkr)
År 2021

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

Utfall

Prognos

Beräkning

Beräkning

Beräkning

Immateriella investeringar

0

500

1 500

1 000

500

Datasystem, rättigheter m.m.z

0

500

1 500

1 000

500

Materiella investeringar

95

4 000

2 500

2 000

2 500

Maskiner, inventarier och installationer m.m.

95

4 000

2 500

2 000

2 500

95

4 500

4 000

3 000

3 000

95

4 500

4 000

3 000

3 000

95

4 500

4 000

3 000

3 000

(Tkr)

Byggnader, mark och annan fast egendom
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa verksamhetsinvesteringar
Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 §
kapitalförsörjningsförordningen)
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 §
kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)
Summa finansiering
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Tabell 4. Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (tkr)
År 2021
(Tkr)

År 2022

År 2023

År 2024

År 2025

Utfall

Prognos

Beräkning

Beräkning

Beräkning

6 590

4 591

6 805

8 003

8 054

Nyupplåning (+)

95

4 500

4 000

3 000

3 000

Amorteringar (-)

-2 095

- 2 286

- 2 802

-2 949

-2 973

4 591

6 805

8 003

8 054

8 081

12 000

9 000

9 000

9 000

9000

0

1

12

20

209

Finansiering av räntor och avskrivningar

2 095

2 287

2 814

2 969

3 182

Utgiftsområde 07 anslag 01 004 001

2 095

2 287

2 814

2 969

3 182

IB lån i Riksgäldskontoret

UB lån i Riksgäldskontoret
Beslutad/föreslagen låneram
Ränteutgifter

Övrig finansiering
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Tabell 5. Beställningsbemyndigande (tkr)
Anslagspost
UO5 1:2 ap.6
Ing åtaganden
Nya åtaganden
Infriande åtaganden
Utstående åtaganden

Föreslagen bemyndiganderam

Utfall
2021

Prognos
2022

Beräkning
2023

Beräkning
2024

Beräkning

Slutår

2025

2026

0

7 797

10 532

8 532

7 932

8 332

7 797

6 600

4 100

3 900

4 200

0

0

-3 865

-6 100

-4 500

-3 800

- 8 332

7 797

10 532

8 532

7 932

8 332

0

10 000

13 000

9 000

8 000

9 000

0

Ing åtaganden

0

2 166

2 941

7 341

6 841

5 341

Nya åtaganden

2 166

1 830

7 400

5 300

5 100

0

Infriande åtaganden

0

-1 055

-3 000

-5 800

-6 600

-5 341

Utstående åtaganden

0

2 941

7 341

6 841

5 341

0

6 600

4 000

8 000

8 000

6 000

0

16 600

17 000

17 000

16 000

15 000

0

Anslagspost UO7 1:1 ap.4

Föreslagen bemyndiganderam
Totalt föreslagen
bemyndigande ram

Räntekontokredit

Anslagskredit

Kreditutrymme om 6 000 tkr på räntekonto i händelse av förskjutning av tidsplaner.

Anslagskredit för anslag 1:1 ap.4 om totalt 3 000
tkr och för anslag 1:4 ap.1 om totalt 6 400 tkr för
oförutsedda utgifter.
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Folke Bernadotteakademin (FBA)
är myndigheten för fred, säkerhet
och utvecklinga
FBA arbetar med internationella 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.

WWW.FBA.SE
twitter.com/FBAFolke
facebook.com/FolkeBernadotteAcademy
instagram.com/FolkeBernadotteAcademy
linkedin.com/company/FolkeBernadotteAcademy
soundcloud.com/FolkeBernadotteAcademy
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