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Utbildningar
Skräddarsydda kurser utifrån
dina behov

Asylmigrationen ett vildvuxet problem
Asylmigrationen till Sverige har blivit den enskilt viktigaste politiska
frågan under hösten. Det talas om att systemet inte tål mer, om brist på
platser i boenden och om kommuner som går på knäna. FOI har nu
publicerat en rapport från en strategisk migrationsanalys 2013-2015,
som gjorts på uppdrag av Migrationsverket. Läs mer »

FOI erbjuder utbildningar, kurser
och seminarier inom våra
kompetensområden. Vi kan även
skräddarsy kurser utifrån dina
behov. Kurser och seminarier
genomförs med en omfattning
från en timme till flera veckor. Allt
beroende på behov. Här hittar du
information och länkar till
utbildningar och kurser.
Läs mer »

Aktuellt
Kommande kurser och
seminarier:
12 th CBW Protection
symposium 2016
Fotograf: Tomislav Stjepic.

NEW Energetics symposium
2016
Swedish Microwave Days 2016

Framåt Sahel
Sedan början av 2015 deltar Sverige med ett underrättelsekompani i
FN:s stabiliseringsinsats i Mali – MINUSMA. Det svenska förbandet är
baserat på Camp Nobel i Timbuktu i norra delen av landet. Analytiker
vid FOI har analyserat Sveriges förbandsbidrag till FN:s insats i Mali.
Läs mer »

Läs mer »

Foto: Försvarsmakten/Jonas Svensson.

FOI hjälper FN att tydliggöra och förbättra
styrkegenerering
FN har idag mer än 100 000 soldater och
poliser från 122 länder insatta i 16
fredsfrämjande insatser i världen. Arbetet
med att försörja insatserna med
truppbidrag av rätt kvantitet och kvalitet
från olika medlemsländer och få dem på
plats i insatsområdena är komplext. FOI
har därför fått i uppdrag av FNsekretariatet att stödja framtagningen av
en handbok för styrkegenerering och
Kristina Zetterlund och
deployering i FN:s fredsfrämjande
Claes Nilsson, analytiker vid
insatser. Läs mer »
FOI.

Miljöfarliga vrak under utredning
Ett 30-tal fartygsvrak längs den svenska kusten har identifierats som
potentiella miljöfaror. FOI har deltagit i ett projekt som tagit fram
metoder för att mäta fartygens miljöpåverkan i dag, och bedöma
framtida miljöhot från de allt mer sönderrostade vraken. Läs mer »

Stora reformbehov inom den ukrainska
försvarssektorn
I en ny rapport av Adriana Lins de
Albuquerque och Jakob Hedenskog vid
FOI analyseras Ukrainas försvarssektor.
Läs mer »

