Folk och Försvar i Almedalen 2014
Europa i förändring - vem ska skyddas och vem skapar säkerhet?
Tid: Måndag den 30 juni, kl. 09:00-10:00
Plats: Säkerhetspolitiskt sommartorg, hörnet Hamnsplan/Cramérgatan i Visby.
Den ekonomiska krisen i Europa skapar utsatthet och nya säkerhetsrisker. Därmed utmanas den
säkerhet vi under lång tid har tagit för given.
Alltfler förordar nu förebyggande arbete på lokal nivå där såväl stat, frivilligorganisationer som
enskilda människor arbetar gemensamt för att skapa förutsättningar för tillhörighet och tillit. I ökad
utsträckning måste fokus ligga på människan i krisen – både som det primära skyddsvärda objektet,
och som en kapacitet i att hantera säkerhetsutmaningar. Vi frågar om det krävs en ny
säkerhetspolitik för att ta oss ur krisen och avvärja hoten? Om säkerhet i Europa kan byggas genom
politik på nationell och europeisk nivå eller om det är i det lokala vi måste hitta lösningarna?
Medverkande: Cecilia Tengroth, Svenska Röda Korset. Kathy Santos, MPower. Alexandra Pascalidou,
författare och debattör.
Arrangörer: Svenska Röda Korset, IKFF, Folk och Försvar, MSB

Afghanistan, erfarenheter och lärdomar
Tid: Tisdag den 1 juli, kl. 10:30-11:30
Plats: Säkerhetspolitiskt sommartorg, hörnet Hamnsplan/Cramérgatan i Visby.
2014 har länge angetts som slutåret för Nato:s omfattande militära insatser i Afghanistan, och nu
dras de internationella trupperna tillbaka. Sveriges civila engagemang fortsätter dock, och
Afghanistan blir den största mottagaren av svenskt bistånd. Samtidigt försämras säkerhetsläget, med
allt fler civila dödsoffer, och fortsatt politisk konflikt. Kvinnors mänskliga rättigheter försämras.
Tidigare sades att den militära närvaron var en förutsättning för utveckling/bistånd – när slutade
detta att gälla? Vilka var de mest centrala av alla de motiv som angetts för den svenska närvaron i
Afghanistan? Vilka har resultaten av de svenska insatserna varit? Har de lett till mer fred och
säkerhet? Vad tar vi med oss inför kommande internationella insatser?
Medverkande: Göran Mårtensson, insatschef, Försvarsmakten. Anna Ek, ordförande, Svenska Fredsoch Skiljedomsföreningen. Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna. Anna-Karin Johansson,
generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén.
Arrangörer: Folk och Försvar, Svenska Freds, Kvinna till Kvinna

Försvarsberedningen och Ukraina
Tid: Tisdag den 1 juli, kl. 12:30-13:30
Plats: Säkerhetspolitiskt sommartorg, hörnet Hamnsplan/Cramérgatan i Visby.

Försvarsberedningen lämnade nyligen över sin senaste rapport. I den har den säkerhetspolitiska
analysen kompletterats med anledning av den ryska aggressionen i Ukraina. Vilka är de ändrade
slutsatserna? Vad får det ryska agerandet för säkerhetspolitiska konsekvenser?
Medverkande: Tommy Åkesson, Försvarsberedningens huvudsekreterare och Carolina Vendil Pallin,
säkerhetspolitisk analytiker, FOI.
Arrangörer: FOI, Folk och Försvar

Perspektiv på våldsbejakande extremism
Tid: Tisdag den 1 juli, kl. 15:00–16:00
Plats: Mötesplats m/s Sigrid, Visby hamn.
Nazistattacker i Kärrtorp och Malmö. Hot och våld mot politiker från autonoma grupper. Under året
har diskussionen om extrema gruppers verksamhet gått varm. Perspektiven glider isär, både när det
gäller hotbilder och lösningar. Samtidigt har regeringens utredning om våldsbejakande extremism
presenterats. Hur ska vi se på denna företeelse i relation till ett demokratiskt och säkert samhälle?
Vilka verktyg har vi för att möta utmaningarna, och kan vi ens jämställa våld från olika extrema
grupper? Hur toleranta ska vi vara mot intolerans?
Medverkande: Eskil Franck, överintendent Forum för levande historia samt särskild utredare för SOU
2013:81. Ahn-Za Hagström, chefsanalytiker Säpo. Jonathan Leman, utbildare och programansvarig
Expo. Hanna Cederin, förbundssekreterare Ung Vänster. Lorentz Tovatt, språkrör Grön Ungdom och
Caroline Lagergren, förbundssekreterare Moderata Ungdomsförbundet.
Arrangör: Folk och Försvar

Försvarsmaktens personalförsörjning – behov av utveckling?
Tid: Onsdag den 2 juli, kl. 13:00-13:45
Plats: Försvarspolitisk Arena, S:t Hansgatan 11.
2009 års beslut om en ny inriktning för Försvarsmakten innebar en rad förändringar. En var
personalförsörjningen där frivillighet skulle ersätta plikt. Nu fem år senare: Hur ser läget ut? Behövs
revideringar? Vad händer med personalförsörjningen om vi får en ny politisk majoritet efter
riksdagsvalet?
Medverkande: Karin Enström (M), försvarsminister. Stefan Ryding-Berg, särskild utredare och Peter
Hultqvist (S), ordförande försvarsutskottet.
Arrangör: Folk och Försvar

Ukraina och det nya säkerhetspolitiska läget
Tid: Onsdag den 2 juli, kl. 15:30-16:30
Plats: Säkerhetspolitiskt sommartorg, hörnet Hamnsplan/Cramérgatan i Visby.

Ryssland annekterar Krim under starkt internationell kritik. Vad hände, hur kunde det ske och hur
påverkar detta Sveriges, Europas och den globala säkerheten? Hur kommer Sverige navigera i den
nya säkerhetspolitiska verkligheten?
Medverkande: Försvarsminister Karin Enström. Peter Hultqvist (S) ordförande i försvarsutskottet,
Sveriges riksdag. Carolina Vendil Pallin, säkerhetspolitisk analytiker, FOI. Jan Mörtberg, chef för
Institutionen för säkerhet strategi och ledarskap, Försvarshögskolan.
Arrangörer: FOI, FHS, Folk och Försvar

Brottsbekämpning – aktörer och ansvar
Tid: Torsdag den 3 juli, kl. 10:00-11:15
Plats: TCO-parken, Strandgatan 1.
Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Brott sker lokalt och bör därmed
förebyggas lokalt. Brottsförebyggande arbete sker idag av en rad olika aktörer. Men vem äger frågan
– kortsiktigt och långsiktigt? Vem ska ansvara för medborgarnas trygghet? Vilka är de politiska
prioriteringarna? Vilken roll spelar kommunen för brottsbekämpning och brottsförebyggande? Hur
ser samverkan mellan polis och kommun ut? Hur ska en god samverkan skapas mellan myndigheter,
kommun och civilsamhället? Hur säkerställs kontinuiteten i detta arbete? Hur viktig är den? Den 1
januari 2015 blir polisen en myndighet – hur kommer det lokala brottsförebyggande perspektivet att
påverkas?
Medverkande: Lena Nitz, ordförande Polisförbundet. Boel Godner (S), ordförande kommunstyrelsen
Södertälje. Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie och f.d. chef aktionsgrupp Stockholm. Tomas
Rolén, ordförande Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten. Carola Gunnarsson, 3:e vice
ordförande Sveriges Kommuner och Landsting och Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen
Tryggare Sverige.
Arrangörer: Folk och Försvar, Polisförbundet

Försvarsberedningens rapport och vägen framåt
Tid: Torsdag den 3 juli, kl. 10:30-11:15
Plats: Försvarspolitisk Arena, S:t Hansgatan 11.
Den 15 maj överlämnade Försvarsberedningen sin försvarspolitiska rapport. I uppdraget ingår att
lämna förslag för perioden efter 2015, analysera det civila försvaret samt bedöma hur utvecklingen i
Ukraina påverkar oss. Vad står i rapporten? I vilket sammanhang ska den betraktas? Vart är vi på
väg?
Medverkande: Cecilia Widegren (M), ordförande Försvarsberedningen. Peter Rådberg (MP), ledamot
Försvarsberedningen och Torbjörn Björlund (V), ledamot Försvarsberedningen.
Arrangör: Folk och Försvar

Nytt fokus för Sveriges internationella insatser?
Tid: Torsdag den 3 juli, kl. 14:00-15:00
Plats: Säkerhetspolitiskt sommartorg, hörnet Hamnsplan/Cramérgatan i Visby.
Sveriges internationella militära insatser skiftar fokus och nya länder såsom Mali och
Centralafrikanska republiken (CAR) står på agendan. Regeringen fattade den 12 juni beslut om att
skicka trupp till Mali. Huvuddelen i det svenska bidraget kommer bestå av ett underrättelseförband i
syfte att leverera kvalificerade underrättelser till insatsens ledning i huvudstaden Bamako. Under det
tredje kvartalet 2014 kommer styrkan att påbörja sin etablering i insatsområdet. (EU har lovat att
skicka en militär styrka till CAR men det går trögt och Sverige har hittills bidragit med transportstöd.)
Hur kommer vårt framtida internationella militära engagemang se ut? Prioriterar vi rätt? Hur ställer
vi oss till FN-ledda insatser kontra Nato- och EU-ledda? Med Mali och Centralafrikanska republiken
(CAR) som aktuella exempel.
Medverkande: Jonathan Ek, minröjare Swedec. Karin Enström (M), försvarsminister. Peter Hultqvist
(S), ordförande i försvarsutskottet och Aleksander Gabelic, ordförande, Svenska FN-förbundet.
Arrangörer: FN-förbundet, Folk och Försvar

