Vi vill öppna dörren till svensk försvars- och
säkerhetspolitik för unga engagerade i våra
medlemsorganisationer.

VI SÖKER DIG SOM är medlem i en av våra medlemsorganisationer, är yngre än 30 år och som är intresserad av svensk försvarsoch säkerhetspolitik.

Vi tror att ökad kunskap och möjligheten att
knyta personliga kontakter med beslutsfattare
inte bara är en vinst för deltagarna utan också
ett viktigt bidrag för att skapa en bättre
samhällsdebatt i framtiden.

KOSTNAD: 1000 SEK*
*Resor inom Sverige, måltider samt kursmaterial ingår i utbildningskostnaden. Kostnaden betalas enskilt eller genom respektive
medlemsorganisation.
SISTA DAG FÖR ANSÖKAN: 31 januari 2014
MER INFORMATION och ansökan sker via Folk och Försvars
hemsida, folkochforsvar.se eller genom mejl till
henrik.karlsson@folkochforsvar.se.
FÖRSVARS OCH SÄKERHETSAKADEMIN är en unik och
exklusiv utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom
det försvars- och säkerhetspolitiska området och som vill lära
känna det säkerhetspolitiska etablissemanget inifrån. Den
erbjuder inspirerande föreläsningar, praktiska besök i vardagen
och ger tid till samtal och reﬂektion.

Box 2284 | 103 17 Stockholm
Lilla Nygatan 14 | Tel 08-588 824 90
www.folkochforsvar.se
twitter.com/folkochforsvar
facebook.com/folkochforsvar
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Lena Bartholdson
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HUR SKAPAR VI
SÄKERHET TILLSAMMANS?

FÖRSVARS &
SÄKERHETSAKADEMIN
- EN MÖTESPLATS FÖR FRED, FRIHET OCH DEMOKRATI
I samarbete med Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap arrangerar Folk och Försvar för andra året Försvars och Säkerhetsakademin.

OM AKADEMIN

UTBILDNINGSPROGRAM 2014

- EN MÖTESPLATS FÖR FRED FRIHET OCH DEMOKRATI
Försvars och säkerhetsakademin är ett initiativ från Folk och
Försvar och syftar till att öka intresset bland unga för frågor som rör
fred, frihet och demokrati.

Säkerhet tillsammans med andra
DELTAGARNA OM UTBILDNINGEN

RAKT, TYDLIGT OCH
FAKTASPÄCKAT.

Akademin är en unik och exklusiv utbildning för dig som vill fördjupa
dina kunskaper inom det försvars- och säkerhetspolitiska området
och som vill lära känna det säkerhetspolitiska etablissemanget
inifrån. Den erbjuder inspirerande föreläsningar, praktiska besök i
vardagen och ger tid till samtal och reﬂektion.

GAV MYCKET ATT HÖRA OM
HUR DETFUNGERAR PÅ ”INSIDAN”

Ansökan till akademin sker individuellt till Folk och Försvar och
samordnas med respektive medlemsorganisation.
Vid antagningen får deltagaren material som används under kursen.

VÄLDIGT BRA OCH
IMPONERANDE NIVÅ

Löpande under året kommer deltagarna tillsammans att skapa ett
underlag för vidare utbildning i den egna organisationen.
Efter avslutad utbildning tilldelas deltagarna ett diplom som bevis på
sin medverkan i utbildningen.

MINA HÖGA
FÖRVÄNTNINGAR INFRIADES

14 mars 2014, 09:00 - 17:00
Värd: Folk och Försvar

När samhället förmågor prövas
11 april 2014, 09:00 - 17:00
Värd: Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Att försvara Sverige och svenska intressen
16 maj 2014, 09:00 - 17:00
Värd: Försvarsmakten

Hur skyddar vi demokratin?
13 juni 2014, 09:00 - 17:00
Värd: Försvarshögskolan
Akademins samtliga utbildningar är obligatoriska och giltig frånvaro måste styrkas i god tid före utbildningsstart.

