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.

SÄKERHETSPOLITIK I FÖRÄNDRING
TID: FREDAGEN DEN 10 FEBRUARI 2017 , KLOCKAN 09:00 -17:00
PLATS: FOLK OCH FÖRSVAR, LILLA NYGATAN 14
Vår omvärld har förändrats och förutsättningarna för vår gemensamma säkerhet
förändras i takt med den. När etablerade institutioner utmanas och vedertagna
sanningar ifrågasätts ter sig framtiden allt mer osäker, och som följd, växer vårt
behov av kunskap, perspektiv och analys på säkerhet. Vilka säkerhetspolitiska
utmaningar väntar efter ett år präglat av turbulens och chock? Vilket skick
befinner sig vi och vår omvärld egentligen i, och framförallt, är vår framtid osäker?
Vår värld är förändrad. Krim, Syrien, Trump och Brexit. Geopolitikens återkomst i det
internationella samfundet har genererat stormaktskonfrontation, militär upprustning
och en känsla av osäkerhet, både globalt och lokalt. Politiska chocker strömmar genom
etablissemang och internationella institutioner i spåren av omkullkastande omröstningar
och polariserande val. Sprickor syns i den globala säkerhetsordning som skapades på
basen av 1900-talets stora krig och 90-talets omvälvningar och de ramverk som styrt
beteende och förväntningar ter sig allt mer osäkra. Utgör de senaste decenniernas
fredliga utveckling ett brott i en annars våldsam historia? Är vi åter i ett normalläge,
karaktäriserat av konfrontation, konflikt och isolationism och när gamla institutioner
vacklar, hur bygger vi framtidens fred och säkerhet?
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Den svenska säkerhetspolitiken har genomgått en orolig tid. Förändringarna är
betydande och ett paradigmskifte framträdande när militär alliansfrihet, FN och
humanitär stormaktsstatus ställs mot utökade säkerhetspolitiska samarbeten, bilaterala
överenskommelser och försvar av stat och territorium. En blandning av politisk ambition
och geografiska position placerar oss i centrum av säkerhetspolitiska scenarion utom vår
direkta kontroll och i tider av oro och konfrontation, vad innebär egentligen säkerhet för
Sverige och hur skapar vi förutsättningar för fred och frihet i vårt närområde? Hur
prioriterar vi när tilliten sinsemellan stater sviktar och den nationella förmågan att säkra
stat och samhälle växer i betydelse?
I vår tids stora konflikter avgörs den internationella säkerhetens framtid. I
hybridkrigföringens Ukraina läggs grunden för framtidens syn på gränser, folk och
stormaktsambitioner stormakter och i det syriska inbördeskriget brutala verklighet
kulminerar det internationella samfundets oförmåga att hantera den moderna tidens
komplexa konfliktmönster och politiska förutsättningar. Hur bygger vi stabil och
långsiktig fred i regioner dominerade av hopplöshet och rädsla? Är frihet och demokrati
på global nivå en omöjlighet efter 2010-talets kaosartade utveckling och vem bär
ansvaret i en tid när våra blickar åter vänds inåt?
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PROGRAM
08:30

Frukost

09:00

Välkomstord
Göran Arrius, ordförande, Folk och Försvar

09:05

Framtidens säkerhet
Peter Hultqvist, Försvarsminister

09:20

Presentation, erfarenheter och förväntningar
Henrik Karlsson, enhetsansvarig, Folk och Försvar

10:10

Rast

10:30

Introduktion till Akademin
Victor Canvert, utbildningsansvarig, Folk och Försvar

11:00

Världen idag och i framtiden
Alexander Atarodi, senior programchef, Sida

12:00

Lunch

13:00

Svensk säkerhet i en osäker omvärld
Anna Wieslander, director Atlantic Council-generalsekreterare/AFF

13:45

Fika

14:00

Ryssland – säkerhetspolitiska ambitioner och förutsättningar
Carolina Vendil Pallin, projektledare, FOI

14:45

Rast

15:00

Syrien & Irak – ett Mellanöstern i konflikt
Joel Ahlberg, expert, FBA

15:45

Avslutning och diskussion

16:45
17:00

Avfärd till Australiens ambassad
Australia and security in the pacific region
Mr. Jonathan Kenna, Ambassador

18:30

Slut för dagen
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