Försvarsberedningen inbjuder till offentligt seminarium

Totalförsvaret – igår, idag och imorgon
Torsdagen den 1 juni 13.15–15.45
Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm
Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Under höjd beredskap
är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Under det kalla kriget bedrevs en systematisk och omfattande planering för totalförsvaret i Sverige. Statliga myndigheter, kommuner, landsting
och privata företag bedrev krigsplanläggning, merparten av den arbetsföra befolkningen var krigsplacerad och det fanns en omfattande organisation för ledning och samordning av totalförsvaret.
Efter kalla krigets slut upphörde stora delar av denna planering. Sedan dess har det svenska samhället
förändrats. Mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget och som ett resultat av försvarsbeslutet 2015 har planeringen för höjd beredskap och krig nu återupptagits. Att säkerställa en samlad
förmåga i totalförsvaret tillhör det enskilt viktigaste under innevarande försvarspolitiska inriktningsperiod 2016–2020.
Hur ska totalförsvaret utvecklas från 2021? Vilka områden bör särskilt prioriteras? Vilka lärdomar
kan vi dra av gårdagens totalförsvar? Det är några av de frågor försvarsberedningen hoppas kunna
belysa vid seminariet.
Program:

13.15−13.25 Inledning
Ordförande i Försvarsberedningen Björn von Sydow samt huvudsekreterare Tommy Åkesson hälsar välkomna och presenterar
programmet.
13.25−13.45 Gårdagens totalförsvar
Professor Lars Ericson Wolke vid militärhistoriska sektionen på Försvarshögskolan gör en historisk tillbakablick över det svenska totalförsvaret
under kalla kriget.
13.45−14.15 Dagens totalförsvar
Överste Mats Klintäng, chef för Försvarsmaktens totalförsvarsprojekt,
och Magnus Dyberg-Ek, samordningsansvarig civilt försvar på Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, ger en lägesbild av dagens totalförsvar
och den återupptagna totalförsvarsplaneringen.
14.15−14.30 Bensträckare
14.30−15.10 Morgondagens totalförsvar
Reflektioner och förslag kring den fortsatta utformningen av Sveriges
totalförsvar presenteras av:
Björn Körlof, f.d. generaldirektör och Bo Richard Lundgren, tidigare chef
för Institutet för högre totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan.
Ann Ödlund, senior analytiker vid FOI och Fredrik Lindgren, analytiker
vid FOI.
15.10−15.45 Paneldebatt
Seminariet avslutas med en paneldebatt där samtliga talare deltar
och där möjligheter finns för publiken att ställa frågor.
Moderator: Tommy Åkesson, huvudsekreterare i Försvarsberedningen.

Tid och plats:

Torsdagen den 1 juni 13.15–15.45.
Kaffe serveras från 12.45.
Rosenbads konferenscenter,
ingång Drottninggatan 5,
Stockholm.
Medtag legitimation för
inpassering.

Anmälan:

Anmäl deltagande till Marie
Nordin, e-post: marie.nordin@
regeringskansliet.se eller
telefon: 08-405 26 38.
Anmäl deltagande senast
tisdagen den 23 maj 2017.
Seminariet kommer att webbsändas
på Regeringskansliets webbplats:
regeringen.se/forsvarsberedningen

Talare:

Lars Ericson Wolke är professor i historia och verksam vid militärvetenskapliga institutionen på Försvarshögskolan. Han är bland annat
specialiserad på svensk försvarspolitik under 1900-talet.
Mats Klintäng är överste och chef för Försvarsmaktens totalförsvarsprojekt inom ledningsstaben.
Magnus Dyberg-Ek är samordningsansvarig för civilt försvar på
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Björn Körlof har tjänstgjort på Försvarsdepartementet, varit riksdagsledamot samt varit chef och generaldirektör för tre olika totalförsvarsmyndigheter (Fortifikationsförvaltningen, Styrelsen för psykologiskt försvar
samt Totalförsvarets pliktverk). Han är även ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin och medförfattare till boken ”Sverige – värt att
skydda. Ett sårbart samhälle kräver ett modernt civilt försvar.”
Bo Richard Lundgren har innehavt chefsbefattningar vid Överstyrelsen
för civil beredskap och arbetat i Krisberedskapsmyndighetens stab. Han
är tidigare chef för Institutet för högre totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan. Han är även ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin och
medförfattare till boken ”Sverige – värt att skydda. Ett sårbart samhälle
kräver ett modernt civilt försvar.”
Ann Ödlund är senior analytiker vid avdelningen för försvarsanalys på
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och har totalförsvar som huvudsakligt fokusområde.
Fredrik Lindgren är analytiker vid avdelningen för försvarsanalys på
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och har civilt försvar som huvudsakligt fokusområde.

Försvarsberedningen utgör ett forum för dialog mellan regeringen
och representanter för de politiska partierna i Sveriges riksdag.
Beredningen banar väg för en bred samsyn kring svensk försvarsoch säkerhetspolitik. Försvarsberedningen kommer att lämna en
delrapport om fortsatt inriktning för totalförsvaret i december 2017.
Senast den 14 maj 2019 ska beredningens slutrapport presenteras.
Tillsammans utgör dessa rapporter viktiga underlag inför nästa
försvarsbeslut som avser perioden 2021−2025.

