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.

ATT FÖRSVARA SVERIGE
TID: FREDAGEN DEN 21 APRIL 2017, KLOCKAN 08:30-17:10
PLATS: HÖGKVARTERET, LIDINGÖVÄGEN 24

Vår syn på försvaret av Sverige, vår suveränitet och vårt samhälle löper
parallellt med utvecklingen runt omkring oss. När institutioner, system och
perspektiv etablerade i ett tillstånd av fred och stabilitet ställs mot en omvärld
präglad av krig och konfrontation måste vi ställs oss frågan om vi är anpassade
till förutsättningarna i en orolig värld?
Territoriella kränkningar, asymmetriska hot och politisk konfrontation. Tidens
försvarspolitiska utmaningar är komplexa och verktygen för att bemöta moderna hot
ställs inför allt större krav. Ett återtaget fokus vid nationellt försvar, en fortsatt närvaro i
internationella insatser, stegrande kostnader för materiell samt ökad uppmärksamhet för
försvarets roll i samhälle och stat innebär samtidigt att Försvarsmakten skall omsätta
politik till praktik i en situation där uppgifterna är många, resurserna begränsade och
prioriteringar behövs.
En fälld mast, antagonistisk påverkan och datahaveri vid Arlanda. Ett ökande antal
incidenter aktualiserar behovet av beredskap kring kritisk infrastruktur hos offentliga
såväl som privata aktörer vid händelse av extern påfrestning och chock. Samverkan är
ledord när ett återupptaget svenskt totalförsvar skall planeras. Dialog, samarbete och
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gemensam planering mellan civila och militära aktörer är verktyg när individ, samhälle
och stat i fredstid skall skyddas från en rörlig och mångfacetterad hotbild. Men varför
totalförsvar och hur väl förberedda är Sverige för effekterna av en omfattande
aggression?
Hur försörjs en myndighet – vilkens primära syfte är väpnat skydd av vår suveränitet –
med personal, i ett land som saknar nationellt och kollektiv minne av krig och konflikt? En
återtagen totalförsvarsplikt väcker debatt rörande både folkförankring och
Försvarsmaktens roll i samhället, likväl som behovet av långsiktighet och kontinuitet i
försvarspolitik och planering. Plikten är kontroversiell och samtidigt behövlig och väcker
känslor och engagemang, både socialt och politiskt. Men vad innebär egentligen värnplikt
i Sverige år 2017? Är värnplikt en universell lösning på generell samhällsproblematik eller
ett personalsystem skiljt från samhällsstrukturen ur vilken den rekryterar? Är plikten i
förlängningen en skyldighet eller ett tvång och oavsett, hur omsätter vi plikten i
praktiken?
I tider av osäkerhet sätts vår operativa förmåga på prov och ingen annanstans tydliggörs
detta så som de senaste årens utveckling kring våra territorialvatten. I det militära
försvaret av Sverige är Östersjön central och ett kallare säkerhetsklimat i vårt närområde
har förskjutit ett tidigare internationellt fokus tillbaka till nationella gränser och skyddet
av det svenska territoriet. Kränkningar av svenska vatten, aggression och hårdare
politiska tongångar har krävt en ökad regional närvaro och med ett tydligt antagonistiskt
hot, tillika strategiskt värde, är östersjöområdet unikt i svensk försvarspolitik. Hur agerar
vi när våra egna gränser hotas och hur möter vi försvarspolitiska utmaningar på vår egen
bakgård?
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PROGRAM
08:15

Samling
Cityterminalen

08:30

Avfärd: Berga, Haninge garnison

09:15

Studiebesök: Berga, Haninge garnison

11:00

Lunch
Mässhallen, Berga

12:00

Avfärd: Högkvarteret
Lidingövägen 24

13:00

Omvärldsutvecklingen präglas av en betydande osäkerhet
Gunnar Karlsson, chef, MUST

13:50

Rast

14:00

Försvarsmakten här och nu
Karl Engelbrektsson, arméchef, Försvarsmakten
Mats Helgesson, flygvapenchef, Försvarsmakten

15:00

Fika

15:15

Vi försvarar Sverige
Dennis Gyllensporre, chef ledningsstaben, Försvarsmakten

16:15

Rast

16:20

Försvarsmaktens kommunikation
Marcela Sylvander, kommunikationsdirektör, Försvarsmakten

16:50

Avslutning

17:10

Dagen avslutas

18:00

Mottagning: Finlands ambassad
Minister Mikael Antell
Gärdesgatan 9-11
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