
Invitation til den Sikkerhedspolitiske Konference
på Christiansborg den 30. november

 

Sikkerhedspolitisk Konference på Christiansborg

Med Mogens Lykketoft og Uffe Ellemann-Jensen

Torsdag den 30. november 2017 kl. 10-15

 

FORSVARSFORLIGET OG DEN SIKKERHEDSPOLITISKE SITUATION

Folk & Sikkerhed har hermed fornøjelsen af at invitere til foreningens årlige
sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg i Landstingssalen.

Konferencen sætter fokus på den sikkerhedspolitiske situation og Danmarks
forsvarsforlig, herunder Danmarks bidrag til NATO’s ballistiske missilforsvar
samt truslen fra Putins Rusland og Islamisk Stat.

 



TRUMP, PUTIN OG ISIS – DE SIKKERHEDSPOLITISKE VILKÅR ER
ÆNDRET

Den sikkerhedspolitiske udvikling har ændret verden. Hvad ingen troede var
sandsynligt for 3-4 år siden er i dag virkeligt. Den sikkerhedspolitiske situation
er afgørende for indholdet af forsvarsforliget 2018-2022. Hvilke opgaver kan
forsvaret forvente at skulle løse i den kommende forligsperiode, og hvilke bør
man forberede sig på?

 

Konferencen stiller derfor skarpt på

• Den aktuelle sikkerhedspolitiske situation
• Hvilke opgaver kan forsvaret forvente at skulle løse?
• Hvordan skal det fremtidige forsvar organiseres?

 

Programmet

09.30: Ankomst og registrering

10.00: Velkomst v. H.K.H. Prins Joachim

10.10: Oplæg v. formanden for forsvarsudvalget, Rasmus Jarlov (K)

10.20: Sikkerhedspolitisk foredrag af Kristian Søby Kristensen, vicecenterleder
v. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

11.10: Paneldebat ved de forsvarspolitiske ordførere

12.10: Frokost (stående buffet)

13.00: Sikkerhedspolitisk debat med Uffe Ellemann-Jensen og Mogens
Lykketoft

14.15: Spørgsmål fra salen til den sikkerhedspolitiske debat

14.50: Afslutning v. Peter Michael Andersen, formand Folk & Sikkerhed,
Oberstløjtnant-R, Adv. (H)

 

Praktiske oplysninger



Medlemmer af Folk & Sikkerhed bedes venligst tilmelde sig senest tirsdag den
31. oktober – sendes til kontakt@folkogsikkerhed.dk

Ved tilmelding skal oplyses deltagerens fulde navn samt firma/forening.

Ved ankomst til Christiansborg skal man ind via Besøgsindgangen, hvor der er
sikkerhedskontrol – kom derfor i god tid.

Der er et begrænset antal pladser.

Konferencen forventes at blive sendt direkte på TV.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Folk & Sikkerhed

 

Læs Folk & Sikkerheds fire briefs, som netop er udgivet.

Læs Den Alternative Forsvarsrapport.

mailto:kontakt@folkogsikkerhed.dk
http://folkogsikkerhed.dk/fire-briefs-saetter-fokus-paa-forsvarsforliget
http://folkogsikkerhed.dk/wp-content/uploads/2016/11/Den-Alternative-Forsvarsrapport-Folk-Sikkerhed.pdf



