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.

FÖRSVARET AV DEMOKRATIN
TID: FREDAGEN DEN 5 MAJ 2017, KLOCKAN 09:00 -19:00
PLATS: FÖRSVARSHÖGSKOLAN, D ROTTNING KRISTINAS V ÄG 37
I tider av oro och turbulens sätts vårt samhälle på prov. Ett samhälle byggt på grunden
om allas lika värde skakas i en omvärld präglad av polarisering och konfrontation och när
osäkerhet följer i spåren av populism och extremism, ställs ökade krav på vår demokrati
samt på dem vars uppgift det är att beskydda den.
År 2016 karaktäriserades av uppbrott, chock och etablerade sanningar och institutioners
fall. Resning mot etablissemang och elit skakade västvärlden och avtäckte ett missnöje
gentemot ett politiskt och ekonomiskt status quo. Lösningar och verktyg formade av
humanitära värden förkastades till förmån för lätta budskap och perspektiv, samtidigt
som det internationella samfundet upplever ökad konflikt och växande hot mot
demokratins grundvalar.
När osäkerhet blir ledord i ett samhälles utveckling måste vi ställas oss frågan vad
säkerhet egentligen innebär och hur det skapas? Militär upprustning, geopolitik och
konfrontation mellan stormakter ställs mot individers och gruppers behov, skydd
sårbarheter i vakan av globala klimatförändringar samt humanitär kris och inbördeskrig.
Utmaningarna är många och prioriteringar svåra när säkerhetsbegreppet inte längre kan
likställas till fred mellan stater, utan måste tillgodose även den enskilda människans
FÖRSVARS OCH SÄKERHETSAKADEMIN 2017
2 av 4

förutsättningar och friheter. När det globala ställs mot det lokala och det nationella mot
det individuella, hur prioriterar vi i arbetet för allas rätt till säkerhet och trygghet?
Ifrågasättande av etablerade sanningar och perspektiv är fundamentalt för en
demokratisk utveckling hos stat, samhälle och individ. Dialog, utbyte, argumentation och
debatt stärker tillit mellan makt och befolkning. Men när kampen att förändra strukturer
och institutioner sker genom våld, hot och rädsla prövas demokratins grunder så väl som
rättsstatens förmåga att väga integritet, kollektiv säkerhet och mänskliga rättigheter mot
varandra. Hur möter vi extremism och hot som inte spelar efter samma regler och lagar?
Hur skyddas ett samhälle mot antagonistiska aktörer vars mål, inte endast är politisk
seger och ekonomisk vinst, utan total förstörelse och kaos?
De värderingar som styr vårt demokratiska samhälle sätter höga krav och trösklar för de
aktörer som getts uppgiften att skydda och bevara dess fortlevnad. Demokrati och ett
samhälle byggt på värderingar fred och frihet är endast lika starkt som folket tillit till
dessa värderingar. Transparens i arbetet för vår gemensamma säkerhet skänker
legitimitet genom öppenhet och utbyte samtidigt som risk och sårbarhet följer i samma
spår. Hur värderar vi när nationella intressen ställs mot individens demokratiska
rättigheter och vems är rätten att avgöra? Hur skapar vi säkerhet för alla utan att
undergräva det vi vill beskydda?
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PROGRAM
08:50

Samling
Receptionen, Försvarshögskolan
Drottning Kristinas väg 37

09:00

Välkomstord
Bengt Axelsson, vice rektor, Försvarshögskolan

09:15

Att skapa säkerhet för alla
Robert Egnell, professor, Försvarshögskolan

10:15

Fika

10:45

Hur skyddar vi demokratin?
Mattias Dejke, chef verksamhetsstöd, Säkerhetspolisen

11:30

Lunch
Restaurang Q

13:00

Rättsstat och demokrati
Anne Ramberg, generalsekreterare, Sveriges advokatsamfund

13:45

Paus

14:00

Terrorism, extremism och rädsla – hot av sin tid
Magnus Ranstorp, forskare, FHS/CATS

15:00

Paus

15:15

Säkerhet i vår tid – hot och lösningar
Bengt Axelsson & Henrik Karlsson

16:15

Utvärdering och avslutning
Victor Canvert

16:45

Dagen avslutas

17:00

Avresa för middag

17:30

Middag vid Kavallerimässen, K1
Lidingövägen 24

