
Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen 2013 

Söndagen den 13 januari inleds Folk och Försvars årliga Rikskonferens i Sälen. Konferensen är den 

67:e i ordningen och den 20:e som är förlagd på Sälens Högfjällshotell.   

Rikskonferensen samlar varje år omkring 300 företrädare från framförallt Sveriges politiska, militära 

och civila skikt. Under tre dygn presenterar och diskuterar statsråd, riksdagsledamöter, 

myndighetschefer, folkrörelserepresentanter, näringsliv samt journalister m.fl. aktuella frågor inom 

försvars- och säkerhetspolitik ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv. Rikskonferensen 

utgör en viktig plattform för diskussioner och nytänkande inom säkerhets- och försvarspolitik och är 

unik i sin form. 

- Folk och Försvar är oerhört stolta över att Rikskonferensen samlar de i Sverige mest insatta 

inom säkerhets- och försvarspolitik. Intresset för att delta på konferensen har återigen varit 

mycket stort. I år är vi också extra glada över att Natos generalsekreterare Anders Fogh 

Rasmussen finns med som talare under måndagen, säger Lena Bartholdson, 

generalsekreterare på Folk och Försvar. 

I år fokuserar vi på de breda omvärldsförändringarna, såväl regionalt som globalt. Vi gör 

bland annat ett antal konkreta nedslag i frågor som rör extremism och nationalism. 

Försvarsförmågan har innan Rikskonferensen debatterats i media och det blir ett hett ämne 

även på konferensen, fortsätter Lena Bartholdson. 

 

Bland talarna märks förutom Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen, EU-kommissionär 

Cecilia Malmström, försvarsminister Karin Enström, Estlands utrikesminister Urmas Paet, ÖB Sverker 

Göranson och EU-minister Birgitta Ohlsson. Från Norge kommer Øistein Knudsen jr., norska justitie- 

och beredskapsdepartementet, för att tala om Norges lärdomar efter terrordåden den 22 juli 2011. 

Anders Thornberg, generaldirektör på Säkerhetspolisen talar om extremism i Sverige och senare 

kommer bland andra Helena Lindberg, generaldirektör MSB, och Bengt Svenson, Rikspolischef, att 

diskutera svensk krisberedskap. Totalt medverkar ett 60-tal personer på scenen.  

Folk och Försvar grundades 1940 och är en partipolitisk oberoende ideell organisation bestående av 

ca 70 medlemsorganisationer. Ordförande i Folk och Försvars styrelse är sedan 2012 Saco:s 

ordförande Göran Arrius.  

Rikskonferensen pågår mellan 13-15 januari och går att följa live via Folk och Försvars hemsida. SVT 

Forum kommer dessutom att sända hela konferensen med start på måndag klockan 09:30.  

Rikskonferensen är Folk och Försvars första aktivitet för året och information om övriga aktiviteter 

såsom seminarier och utbildningar finns att läsa på hemsidan.   

www.folkochforsvar.se 

Twitter: @FolkochForsvar 

Hashtag: #fofrk 

 

Folk och Försvar är en arena för debatt om säkerhets- och försvarspolitik. Vi är en ideell organisation med närmare 70 andra 
medlemsorganisationer. Vår uppgift är att skapa intresse för, och sprida kunskap om frågor som påverkar fred, frihet och 
demokrati. 

http://www.folkochforsvar.se/

