FÖRSVARS OCH
SÄKERHETSAKADEMIN
EN MÖTESPLATS FÖR FR ED, FRIHET OCH DEMOK RATI
Folk och Försvar arrangerar för femte året, med stöd av Försvarsmakten, Försvarshögskolan
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvars och Säkerhetsakademin.
En unik utbildning för unga engagerade.

NÄR KRISEN KOMMER
TID: FREDAGEN DEN 10 MARS 2017, KLOCKAN 09:00 -17:00
PLATS: MSB, FLEMINGG ATAN 14
Vad händer när krisen kommer? Hur förbereder vi oss på det oväntade och
extraordinära? Vad konstituerar egentligen extraordinärt år 2017 och vem
ansvarar för vår gemensamma trygghet och säkerhet när samhället prövas och
ansträngs?
En turbulent utveckling i vår omvärld, social oro, skogsbrand och översvämning. Vår
förmåga att hantera större påfrestningar har prövats under de senaste åren. Samhällets
sårbarhet blottas inför de komplexa utmaningarna vi måste möta, och i en tid
kännetecknad av starka beroenden krävs omfattande och inkluderande strategier i
arbetet för vår gemensamma säkerhet. Vilka är erfarenheterna från 2010-talets kritiska
utveckling? Hur omsätter vi kunskap till praktik och hur förbereder vi oss för framtidens
kriser?
En orolig omvärld och ett försämrat säkerhetsläge har förändrat innebörden av säkerhet.
Förmågan att förmedla och styra flöden av information och bilder ökar i betydelse
samtidigt som tillgängligheten hos nyheter och perspektiv genom digitala verktyg ställer
ökade krav på kritiskt tänkande och reflektion. Kontroll över information utgör ett av den
digitala tidsålderns främsta maktinstrument och genom formandet av sanning och
osanning kommer förmågan att skapa osäkerhet, genom tvetydighet och gråzoner. I en
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tid av aldrig sinande kunskap, vilka krav ställs på de som förmedlar och producerar fakta
i ett demokratiskt samhälle? Vad innebär transparens och informationssäkerhet år 2017
och hos vem vilar ansvaret?
Hoten som det moderna samhället står inför är många och sammankopplade och
samtidigt som vår beredskap för att möta de behöver vara god hos myndighet och stat,
kräver komplexiteten i vår omvärld förberedelse hos samhälle så väl som individ.
Totalförsvar, civilt försvar och psykologiskt försvar. Flertalet aspekter behöver beaktas
när planeringen för skyddet av vårt samhälle och dess funktioner återupptas, samtidigt
som avståndet mellan folk och försvar växer allt mer och krav och skyldigheter hos individ
ökar. Hur förbereder vi ett öppet samhälle, karaktäriserat av fred och stabilitet, för
utmaningarna som medföljer kris och krig?
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PROGRAM
08:30

Samling
Cityterminalen

08:40

Avfärd: Sveriges Radio
Oxenstiernsgatan 20

09:00

Studiebesök: Sveriges Radio
Inledning
Karin Mossberg, Sveriges radio
Sveriges radio – uppdrag och roll 2017
Jan Petersson, strategidirektör
Beredskap och säkerhet –mediers ansvar i regionalt och nationellt
perspektiv
Lena Vretling, samordnare för säkerhet och beredskap
Viktigt Meddelande till Allmänheten
Jan Peterson, chef trafikredaktionen
Det nya medieklimatet och informationspåverkan
Jan Petersson, strategidirektör

11:00

Avfärd: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Fleminggatan 14

11:30

Lunch

12:15

Att säkra ett samhälle – MSB och samhällets krisberedskap
Svante Werger, kommunikationsdirektör, MSB

13:00

Operativ samhällssäkerhet
Samordning
Nationell och internationell insatsverksamhet
Informationspåverkan
Operativ cybersäkerhet
Medverkande: Enhetschefer/representanter- MSB

14:30

Fika

14:50

Att planera för krig igen – hur?
Magnus Dyberg-Ek, samordnare för civilt försvar, MSB
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15:30

Diskussion: Sårbarhet och beredskap

16:30

Avslutning och reflektion

17:00

Slut för dagen

17:15

Middag
Restaurang Bergamott
Hantverkargatan 35
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