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Praktikrapport UN HQ 
 
 
1) Allmänna data om praktiken 
 
Praktikplats: United Nations Headquarters, New York 
 
Praktikperiodens längd och omfång: 29 September 2008 – 12 mars 2009. Heltid. 
 
Handledare:  
Mr. David Mehdi Hamam  
Senior Economic Affairs Officer 
Tel: +1 - 212 963 2645 
E-mail: hamamm@un.org 
United Nations Headquarters, Office of the Special Adviser on Africa 
Secretariat building. Room S-760 
New York, NY, 10017 
 
Mr. Norman Atkins  
Military Affairs Officer 
Tel: +1 - 917 367 3054 
E-mail: atkinsn@un.org 
United Nations Headquarters, Department of Peacekeeping Operations, IOT Darfur 
Secretariat building. Room S-3035 J 
New York, NY, 10017 
 

2) En allmän presentation av arbetsplatsen och hur dess verksamhet är organiserad 

Förenta nationernas högkvarter inrättades 1949 i New York och är än idag organisationens 

huvudorgan. Jag praktiserade på två kontor på högkvarteret: the Office of the Special Adviser 

on Africa samt Department of Peacekeeping Operations, närmare bestämt inom 

Afrikadivisionen och Darfur Integrated Operational Team. Nedan kommer jag att beskriva 

dessa avdelningars verksamhet. 

. 

Office of the Special Adviser on Africa (OSAA) 

The Office of the Special Adviser on Africa (OSAA) etablerades 1 maj 2003 av dåvarande 

generalsekreterare Kofi Annan efter en resolution i generalförsamlingen (A/RES/57/7). 

Kontorets verksamhet går ut på att främja internationellt stöd för Afrikas utveckling och 

säkerhet genom lobbyverksamhet för detta syfte. Kontoret arbetar även med att förbättra 
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koordineringen och samordningen av det arbete för Afrikas utveckling och säkerhet som FN-

systemets många organ och kontor sysslar med i otaliga projekt. Slutligen skall OSAA främja 

internationella diskussioner rörande Afrika på den globala nivån. Särskilt skall OSAA verka 

på alla dessa områden för att främja NEPAD (New Partnership for Africa's Development) – 

ett socioekonomiskt ramverk som antogs av OAU (Organization for African Unity) 2001 i 

syfte att skapa integrerade riktlinjer för att nå utveckling, säkerhet och demokrati på 

kontinenten. 

 

Darfur Integrated Operational Team (IOT Darfur) / Department of Peacekeeping 

Operations (DPKO) 

Department of Peacekeeping Operations (DPKO) är den enhet inom FN som planerar och 

leder organisationens militära krishanteringsoperationer i syfte att främja internationell fred 

och säkerhet på uppdrag av Säkerhetsrådet. Förutom det praktiska arbetet med att leda 

operationer av detta slag upprätthåller avdelningen även kontakter med Säkerhetsrådet samt 

de länder som bidrar finansiellt och militärt till insatserna. Avdelningen rådger även andra 

FN-enheter som arbetar med fredsbyggande insatser inom områden som exempelvis 

minröjning, polis och militär. 

Darfur Integrated Operational Team (IOT Darfur) arbetar inom Afrikadivisionen 

hos DPKO för att leda och understödja den militära krishanteringsoperationen UNAMID 

(African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur) som under kapitel VII i FN-

stadgan och mandat enligt Säkerhetsrådets Resolution 1769 (31 juli 2007) skall vidta 

nödvändiga åtgärder för att stödja genomförandet av det fredsavtal som många gånger brutits 

mot samt skydda civila och UNAMIDs personal. IOT Darfur jobbar med allt som har att göra 

med operationens genomförande, bland annat rapportering till Säkerhetsrådet, kontakter med 

Sudans regering, lobbying för att skaffa resurser till missionen från biståndsgivande 

regeringar inom Friends of UNAMID samt militär planering och logistik. Insatsens mandat 

omfattar 19,555 militär personal, 3,772 polisiär personal samt ytterligare 19 så kallade 

Formed Police Units, var och en bestående av 140 individer. Utplaceringen av denna fulla 

kapacitet har dock gått mycket långsamt, dels på grund av den sudanesiska regeringens ovilja 

att samarbeta och dess förhalande av insatsens transporter samt av missionens otillräckliga 

finansiella och militära stöd från biståndsgivande länder. 
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3) En presentation av min position inom organisationen samt en beskrivning av mina 

arbetsuppgifter 

 

Office of the Special Adviser on Africa (OSAA) 

20 Sep 2008 – 30 Jan 2009 (4 månader) 

Praktiken omfattade arbete relaterat till socioekonomiska frågor och lobbying för NEPAD, 

bland annat att skriva faktablad, advocacy briefs och andra dokument. Jag assisterade även 

kontorets personal i skrivandet av policypapper och rapporter, utförde mindre 

forskningsuppdrag, rapporterade från generalförsamlingen samt andra möten och bidrog till 

att organisera möten och briefings. 

 

IOT Darfur / Department of Peacekeeping Operations 

2 Feb – 12 Mar 2009 (1 ½ månad) 

Praktiken omfattade arbete relaterat till UNAMID och innefattade mindre forskningsuppdrag 

om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Darfur och Sudan samt Tchad såväl som att skriva 

lägesrapporter och olika möteshandlingar. En stor del av min tid på kontoret gick åt till att 

sätta mig in i konflikten, terminologin inom peacekeeping samt kontorets oerhört intensiva 

arbete. 

 

4) En sammanfattning av mina erfarenheter av praktikperioden 

 

Praktikperioden på FN:s högkvarter lärde mig mycket om hur organisationen fungerar och om 

hur dess olika avdelningar arbetar samt gav mig omfattande kunskaper inom en rad 

sakområden rörande dels Afrikas socioekonomiska utveckling – bistånd, FDI (Foreign Direct 

Investment) handel, infrastruktur, jordbruk och så vidare – samt FN:s militära 

krishanteringsinsatser såväl som säkerhetssituationen och konflikterna i Darfur och södra 

Sudan. Praktiken lärde mig även mycket om människor och om mig själv samt om hur den 

inbördes politiken mellan olika hierarkiska nivåer och individer på en arbetsplats som FN kan 

fungera. Jag fick även ökade kunskaper om det formella språk som används i rapporter samt i 

kommunikationen inom FN samt om de många termer och förkortningar som används inom 

peacekeeping. 

 En stor källa till frustration var den behandling man som praktikant ofta får på 

högkvarteret. Mycket sällan tilldelas man verkligt kvalificerade uppgifter och handledare och 

annan personal har inte alltid tid eller vilja att ordentligt informera en om vad arbetsplatsen 
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faktiskt sysslar med. Det krävdes att jag som praktikant tog mycket initiativ själv för att se till 

att få givande arbetsuppgifter samt för att lära mig om organisationen och arbetsområdena. 

Arbetet var ofta monotont och man fick ofta en känsla av att det jobb man gjorde var totalt 

meningslöst och aldrig skulle läsas eller användas av någon. Sedan insåg jag att situationen 

tyvärr är densamma också för en stor del av högkvarterets anställda hos vissa mindre aktiva 

kontor. Skillnaderna i grad av aktivitet liksom i ambitionsnivån hos personalen är enorm 

beroende på var på högkvarteret man arbetar. Överlag kan konstateras att den interna 

organisationen på högkvarteret till stora delar är ålderdomlig, illa koordinerad och ineffektiv 

med allt vad det innebär av resursslöseri. 

 Överlag var inblicken i den interna politiken inom organisationen den största 

behållningen av praktiken. 

 

5) Reflektioner kring praktiken och/eller praktikplatsen ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv 

 

FN är en av det internationella systemets mäktigaste organisationer med möjligheter att 

påverka miljontals människors liv såväl som att ingripa militärt. Samtidigt är det en 

organisation där resursfördelningen i mycket stor utsträckning styrs av politiska 

hänsynstaganden av enskilda stater och inte av var behoven är som störst. Detta innebär att 

vissa kontor och projekt inom FN har väldigt stora resurser medan andra som ligger i politisk 

skugga får väldigt få resurser. En stor del av de respektive kontorens tid går därför åt till att 

vädja om resurser från rika västregeringar vilket i synnerhet praktiktiden på DPKO visade. 

Många timmar i veckan ägnades åt att förbereda och genomföra diskussioner för att få 

resurser som militär och annan materiel till UNAMID som har ett mycket krävande mandat 

och väldigt få resurser och därmed små möjligheter att faktiskt kunna genomföra sitt uppdrag 

och hjälpa civila i konflikten.  

Överhuvudtaget var det intressant att se hur oerhört stor del av tiden anställda 

lägger på olika typer av möten vilka i större eller mindre utsträckning präglades av 

ceremoniella riter som kunde vara mycket tidskrävande. Detta är - förutom den ålderdomliga 

byråkratin, komplicerade hierarkin och dåliga samordningen inom organisationen - något som 

är oerhört resursslösande och som bidrar till det mycket långsamma arbetet inom FN.  

Ytterligare en intressant insyn fick jag i de olika typer av tjänstemän som jobbar 

på högkvarteret. Utöver ett antal högst kompetenta eldsjälar arbetar på högkvarteret dels ett 

stort antal människor som knappt har några arbetsuppgifter alls och så att säga ”sitter av” 
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stora delar av arbetsdagen i kafeterian och dels finns det ett stort antal karriärister som har 

obetydlig kunskap om de sakfrågor med vilka de jobbar men besitter desto bättre förmåga att 

nätverka på de oändliga middagar, fester och barer som dagligen ordnas på högkvarteret. 

 Den främsta erfarenheten ur ett statsvetenskapligt perspektiv var att hos DPKO 

på nära hand få uppleva den politiska snårskog som det innebär att driva en 

krishanteringsoperation i ett land som Sudan där regeringen självt ligger bakom illdåden mot 

befolkningen. Detta samtidigt som krishanteringsoperationen enbart kan fungera med stöd 

från denna regering. Detta medför exempelvis ständiga förhalningar av operationen från 

regeringens sida genom ad hoc-byråkrati och evinnerliga byråkratiska krav samt att FN inte 

tillåts bidra till operationen med full kapacitet eftersom den sudanesiska regeringen vill att det 

främst ska vara en AU-insats. Samtidigt fortlöpte under min praktiktid diskussionerna kring 

huruvida ICC (International Criminal Court) skulle utfärda en arresteringsorder mot Sudans 

president Omar el-Bashir eller inte vilket kunde innebära allvarliga säkerhetsimplikationer för 

UNAMID och dess personal.  

Det var också intressant att få djupare förståelse för Darfurkonflikten vilken i 

västerländska medier framställs som en konflikt främst grundad i etniskt hat mellan ”araber” 

och ”afrikaner” men som i stort har att göra med den ekonomiska och politiska 

marginalisering som drabbat det geografiskt otillgängliga Darfur ända sedan 

kolonialadministrationens tid och där en konstgjord ”etnifiering” blivit ett politiskt verktyg i 

konflikten. 

 


