
Polisens internationella  
utvecklingssamarbete



Polisens internationella utvecklingssamarbete

Polisens internationella  
utvecklingssamarbete



Polisens arbete är gränsöverskrid
ande till sin natur. att arbeta med 
polis reform i andra länder är ett 
brottsförebyggande arbete, även  
ur ett svenskt perspektiv. genom 
att stärka poliskårer i andra länder 
och dess möjlighet att arbeta de
mokratiskt och rättssäkert, minskar 
risken för konflikter i omvärlden 
och i Sverige. 

Svensk polis har arbetat med inter  - 
nationellt utvecklingssamarbete  
sedan början av 90-talet, när demo-
kratiseringen av Central – och Öst - 
europa inleddes. Projekten är fram-
för allt finansierade av Sida och EU.

Det är samarbetslandet som äger 
projektet, och initiativet kommer  
oftast därifrån. Svensk polis bidrar 
med utbildning, utveckling av meto-
der, taktiker och manualer och  
strategisk rådgivning. Vanliga 
om råden är polisutbildning, våld 
i nära relation, kriminalteknik, 
underrättelsestyrd polisverksamhet, 
ledarskap och strategisk planering. 

Svensk polis mål för det internationella utvecklingssamarbetet:

•	 En	demokratisk	och	effektiv	polisverksamhet	i	samarbetsländerna
•	 	Att	säkerhetssektorn	i	samarbetsländerna	i	större	utsträckning	verkar	i	enlighet	

med demokratiska och rättsstatliga principer
•	 	Individuellt	och	organisatoriskt	lärande	som	förbättrar	brottsbekämpning	i	 

samarbetsländerna och i Sverige

Polisen har bland annat arbetat 
med demokratisk polisreform i El 
Salvador, Estland, Kenya, Lettland, 
Litauen, Montenegro, Nicaragua, 
Rwanda, Sri Lanka och Sydafrika. 

Några konkreta resultat: 
 � 27 familjevåldsenheter i Nicara-
gua, vilket gjort den nicaraguan-
ska poliskåren till en av de mest 
moderna i Latinamerika vad  
gäller att arbeta med våld i  
hemmet

 � Ett kriminaltekniskt laborato-
rium och utbildning av kriminal-
tekniker i Liberia

 � Ett nytt närpoliskoncept i Kenya, 
vilket förbättrar relationen  
mellan polis och medborgare

 � Ett nätverk av kvinnliga poliser 
i Sydafrika för att stärka deras 
relation och karriär

 � En handlingsplan inför EU- 
medlemskap för det serbiska 
inrikesministeriet och stöd till 
uppföljning och implementering 
av den.
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Just nu har svensk polis projekt 
och program i: Colombia, Jorda-
nien, Liberia och Serbien.

Colombia
I Colombia fokuserar projektet på 
utredning av våld i nära relation/
sexuellt våld, polisutbildning, 
närpolisverksamhet och strate-
gisk rådgivning. Projektet är ett 
nära samarbete mellan svensk och 
colombiansk polis, och en svensk 
polisrådgivare arbetar på plats på 
en av de colombianska polishög-
skolorna i Bogotá. 

Jordanien
Projektet är ett samarbete mel-
lan det jordanska gendarmeriet, 
svensk polis och Frankrikes 
gendarmeri. Syftet är att för-
stärka ett nytt utbildningscenter 
för gendarmeriet, där poliser och 
gendarmer i regionen kommer 
att utbildas inför FN-uppdrag. 
Svensk polis har även utbildat i 

distanspedagogik, medie hantering 
och polismetoder för dialog och 
kommunikation.  

Liberia
Projektets syfte är att stärka 
rättssäkerheten i Liberia genom 
förbättrad kapacitet i brottsut-
redningar. Svensk polis stöder 
framförallt utbildning av krimi-
naltekniker och finansiering av 
utrustning.    

Serbien
I Serbien ingår svensk polis i ett 
större reformarbete för att Serbien 
ska kunna uppfylla kraven inför 
ett EU-medlemskap. En svensk 
polisrådgivare finns på inrikes-
ministeriet och fyra delprojekt 
pågår: kriminalteknik, jämställd-
het, strategisk rådgivning och 
underrättelsestyrd polisverk-
samhet. 

”Utifrån vårt polisiära uppdrag kan man säga  
att våra motståndare arbetar gränsöverskridande.  
det måste vi också göra.”
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”Jag är övertygad om att de 
poliser som under sin karriär 
fått arbeta med internationellt 
utvecklingsarbete har mycket 
att ta hem och använda i olika 
polisiära situationer i Sverige.”

Foto: KleoFaS Madegwa SverigeS aMbaSSad i Kenya.
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”Svensk polis får det globala  
sammanhanget och perspektiv  
på den egna verksamheten.”
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