
Samverkan i kris och konflikt. Ett utbildningsinstrument (2002) 

Framtaget av projektet ”Samarbete om utbildning och kapacitetsutveckling för arbete i kris-

och konfliktområden”. I projektet ingick Försvarshögskolan, Försvarsmakten, Kristna 

Fredsrörelsen, Liv & Fredinstitutet , Rikspolisstyrelsen, Swedint (Försvarsmaktens centrum 

för internationellt utvecklingssamarbete) och ÖCB (Överstyrelsen för civil bredskap) 

Ur inledningen: 

”Projektet har vuxit fram ur de på många sätt stimulerande och uppfordrande samtal som 

pågått i Sverige och internationellt sedan en tid tillbaka. Samtalen rör olika aspekter av lokal 

och internationell verksamhet i konfliktområden och berör ett brett spektrum av aktörer. 

Deltagarna i dessa samtal kommer från olika departement, myndigheter, enskilda 

organisationer, universitet samt andra utbildnings-och forskningsinstitut. Några av aktörerna 

bildade en nätverksgrupp vid ett seminarium som anordnades av Stig Elvemar (UD) hösten 

1998. Seminariet rörde civil och militär utbildning inför internationella insatser. I december  

1999 började en mindre projektgrupp med representanter för Försvarshögskolan, Kristna 

Fredsrörelsen, Liv och Fredinstitutet, Rikspolisstyrelsen, SWEDINT (Försvarsmaktens 

centrum för internationell utbildningsverksamhet, vår anm) och ÖCB (Överstyrelsen för civil 

beredskap, vår anm) att arbeta med detta projekt. ÖCB finansierade det och Kristna 

Fredsrörelsen stod som dess huvudman.”      (…) 

Senare deltog i utformandet av materialet också representanter för UD, Forum Syd, Sveriges 

Kristna Råd och Räddningsverket. Representanter för en rad andra myndigheter och 

frivilligorganisationer har under resans gång gett respons på materialet, bl a Röda Korset, Sv 

Freds, SIDA, Kvinna till Kvinna, Läkare utan gränser. Ett särskilt tack framförs i inledningen 

till ÖCB, ”som varit djärva och klarsynta nog att stödja ett samverkansprojekt över de 

traditionella organisationsgränserna.” 

Ur det inledande kapitlet Varaktig fred - vårt gemensamma mål saxar vi första avsnittet: 

Lokala fredsinitiativ 

Görs några fredssträvanden i området? 

 På vilken ambitionsnivå ligger de grupper som berörs? 

 Hur ser befolkningens vilja till varaktig fred ut i området? 

 Vilka individer och/eller grupper är nyckelpersoner i arbetet för fred och försoning i 

området? 

 Vilka resurser förfogar de över? 

 Finns det någon sammanhållande målsättning i de lokala fredsinitiativen? 

 Vilka gemensamma behov, intressen och värderingar finns att bygga på? 

 I vilken utsträckning utgår fredsbyggande- och katastrofinsatser från lokalt 

formulerade kriterier på vad som behöver åtgärdas i området? 

 Vad vill de lokala aktörerna att de internationella aktörerna ska vara uppmärksamma 

på?           

Därefter följer i nya avsnitt frågorna Hur sker samordning mellan lokala och 

internationella fredsbyggande insatser i området? och Har organisationen en aktiv roll i 



den pågående processen? Varje avsnitt är försett med samma typ av följdfrågor som det 

första. 

Övriga kapitelrubriker är Konfliktanalys, Konflikthantering, Den egna organisationen och 

internationella organisationer, Personalvård, Mental förberedelse på individnivå, Säkerhet, 

Fältmässighet – och en pedagogisk bruksanvisning till skriften. I den läser vi om hur 

innehållet är strukturerat: ”Utbildningsinstrumentet är formulerat för att vara relevant i 

konflikters olika faser. Insatser som främjar hållbar fredlig utveckling behövs före, under och 

efter en väpnad konflikt. 

Det lilla häftet är en fullständig handbok i fredsbyggande och har, såvitt vi vet, bl a använts av 

Försvarsmakten och Swedint.   

 


