Magnifik ersättare!
Konflikthantering
Kort beskrivning:
Första dagen i Almedalen är över. Värme, debatt och fullsatt arena
Vi är även i år i Almedalen och samarbetar inom Säkerhetspolitiskt sommartorg. Det har växt för varje år - kul att
fler och fler vill vara med! Säkerhetspolitiskt sommartorg är en gemensam debattarena för säkerhetspolitik. Vi,
tillsammans med bl a IKFF, Amnesty, Röda Korset, Sida, Försvarshögskolan och Försvarsmarken debatterar med
rappt tempo våra hjärtefrågor hela veckan. Följ fotona från veckan via Flickr eller kolla in det på vår kanal på
Bambuser.
För Svenska Freds del är vi med och arrangerar ett antal seminarier och debatter. Förra årets debattboxning var
så uppskattad att vi i år ska bygga upp en riktig boxningsring. Jag blev också upplyst om att det finns röda och blå
handskar att välja mellan. Springer och köper ett tandskydd imorgon!
Men vårt program började med att jag fastnade pga signalfel under tågresan och missade vårt första seminarium
om syftet med Sveriges internationella insatser. Linda hoppade in med väldigt kort varsel och gjorde ett fantastiskt
jobb! Makthavare.se skriver också om Lindas och de andra debattörernas framträdande.
Resten av vårt program består i följande:
Tisdag 6/7
11.30-12.30
Vapenlobbyn
President Eisenhower varnade 1961 för det militärindustriella komplexet: personer som tagit karriärbanan via
politik, försvar, vapenindustri, PR-byråer och lobbyorganisationer. Sverige har sedan vapenindustrin var statligt
ägd en historia av täta band mellan politik, myndigheter och industri inom försvarssektorn. Kan man säga att det
finns en vapenlobby i Sverige? Vilka ingår i så fall i den och är den ett problem eller en tillgång för vår
försvarsplanering?
Medverkande: Anna Dahlberg, ledarskribent Expressen, Anna Ek, ordförande Svenska Freds, Allan Widman (FP)
Anders Svärd (C) och Henrik Westander, f.d. vapenexportforskare nu PR-konsult.
Arrangör: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
13.30-14.30
Vad händer efter 'Ship to Gaza'?
Attackerna mot Ship to Gaza har åter riktat fokus mot den långvariga konflikten i Mellanöstern mellan israeler och
palestinier. Samtidigt avslutas processer inom FN och EU som berör relationen med regionen. Kommer det som nu
skett förändra omvärldens inställning och vilja att gå från ord till handling och se till att verkliga steg tas mot fred?
Hur ser en ny strategi ut för Gaza, hur kan en verklig fredsprocess skapas och vilken roll kan omvärlden spela?
Medverkande: Mehmet Kaplan, riksdagsledamot (MP) och deltagare i Ship to Gaza, Liran Lotker, israelisk

journalist och korrespondent i Stockholm, Anna Jardfelt Melvin, tillträdande direktör Utrikespolitiska Institutet m.fl.
Moderator är Christoffer Sjöholm, generalsekreterare Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
Arrangörer: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, IKFF och Utrikespolitiska Institutet
20.00-21.00
Debattboxning i tre ronder om den svenska vapenexporten
2009 exporterades svenska vapen för 13,5 miljarder kronor, bland annat till odemokratiska länder som Pakistan
och Saudiarabien. Bör vi ha ett demokratikriterium i regelverket för vapenexport och hur ska det i så fall
utformas? Behövs den svenska vapenindustrin för vår välfärd och säkerhet? Dessa och andra aktuella
frågeställningar kring vapenexporten debatteras i tre ronder mellan politiker och freds- och MR-experter.
Medverkande: Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Annicka Engblom (M), Jesper
Wiklund, Kristna Fredsrörelsen, Andreas Ekman Duse, generaldirektör ISP, Maja Åberg, Amnesty och Rosita
Runegrund (KD).
Arrangörer: Kristna Fredsrörelsen, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska Röda Korset och
Amnesty International.
7/7 deltar jag i ett seminarium utanför Säkerhetspolitiskt sommartorg om samhällets vinster med högteknologisk
vapentillverkning.
9/7
13.30-14.30
Är vi hotade? Vad hotar oss?
Alla resonemang om säkerhet och försvar grundar sig i en bild av vad som utgör hot idag och vad vi ser för risker i
framtiden. Försvarstänkandet har länge varit fokuserat på det nationella, på att försvara Sverige som land. Att de
flesta av dagens säkerhetsrisker inte ansöker om visum har dock blivit allt mer uppenbart.
Finns det hot som är specifika för Sverige och vilka risker är globala? Har vi överhuvudtaget någon anledning att
vara rädda som svenskar och världsmedborgare? Vilka är egentligen de största framtida säkerhetsriskerna?
Medverkande: Michael Moore, utvecklingschef Försvarsmakten, Mads Flarup Christensen, generalsekreterare
Greenpeace Norden, Helena Lindberg generaldirektör MSB och Karin Lönnheden, chef för policy- och
strategifrågor Säkerhetspolisen. Moderator: Annika Nordgren Christensen.
Arrangörer: Försvarsmakten, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.
15.00-16.00
Curlingstat eller individuellt ansvar?
Det är inte alltid tydligt vad som är statens ansvar och vad som är upp till den enskilde medborgaren när det
kommer till säkerhet. Vems ansvar är det att allt fungerar vid ett plötsligt vulkanaskmoln eller en tsunami? Vems
ansvar är det att inte vårt agerande i Sverige minskar säkerheten i andra delar av världen? Svenskar har en
internationellt sett hög tilltro till staten, även när det gäller säkerhet. Tar vi för lite enskilt ansvar för den
gemensamma säkerheten? Kan och bör staten stimulera ansvarstagande och på vilket sätt? Vilka möjligheter finns
att ifrågasätta hur staten sköter säkerhetspolitiken?
Medverkande: Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Lennart Koskinen, biskop Visby
stift och Barbro Hedvall, PR-konsult och f.d. ledarskribent. Moderator: Svante Werger, MSB.

Arrangörer: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
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