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Sista dag för anmälan: 31 januari

Europaperspektiv 2016

Tio ledande forskare om EU och
de nya säkerhetshoten
I Europaperspektiv 2016 diskuterar ledande svenska forskare de nya säkerhetshot som konfronterar EU och hur unionen kan möta inre och yttre utmaningar, såsom krigshot i unionens närområde,
hot mot livsmedelssäkerheten, cyberattacker och andra oförutsedda händelser. Samtidigt väcker
nya verktyg i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet frågor om övervakningssamhällets
risker, medan flyktingströmmarna belyser hur EU:s säkerhetsambitioner kan komma i konflikt med
grundläggande mänskliga rättigheter.
Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden och möts i tre paneler för att diskutera EU:s roll för en rad centrala frågor såsom: Vilka krav på samarbete ställs för att upprätthålla
säkerheten i Europa? Hur långt sträcker sig åtagandet i Lissabonfördragets solidaritetsklausul, som
innebär att medlemsländerna ska hjälpa varandra om det
inträffar en terroristattack, naturkatastrof eller liknande?
Riskerar hanteringen av de nya säkerhetshoten att äventyra
samhällets öppenhet och medborgarnas integritet? Hur
utvecklas relationen mellan EU och andra viktiga organisationer som FN och NATO i denna kontext? Och hur ställer
sig de europeiska medborgarna till utvecklingen?
Moderator: Cecilia Garme
Som gästtalare medverkar Sveriges inrikesminister
Anders Ygeman (tbc), samt Christian Leffler, Deputy
Secretary-General for Economic and Global Issues vid
Europeiska utrikestjänsten.
Seminariet avslutas med en paneldiskussion mellan
Karin Enström (M); Allan Widman (L) och Hans Linde (V).
Seminariet är öppet för alla och varje deltagare får
ett exemplar av boken.

Välkommen!

Program
13.00-15.00

Välkomsthälsning

Anna Michalski, Svenska nätverken för Europaforskning

Ett EU-perspektiv på global och europeisk säkerhet

Christian Leffler, Deputy Secretary-General for Economic and Global
Issues vid Europeiska utrikestjänsten.

Forskarpanel: Perspektiv på EU som säkerhetsaktör

Sten Widmalm, professor i statskunskap vid Uppsala universitet; Inger
Österdahl, professor i folkrätt vid Uppsala universitet; och Mikael
Eriksson, fil. dr. i statsvetenskap och forskare vid Totalförsvarets forsk ningsinstitut (FOI).

Forskarpanel: Säkerhet i ett långsiktigt perspektiv

I panelen sitter Joakim Gullstrand, professor i nationalekonomi vid 		
Lunds universitet; Christian Jörgensen, fil. dr. i nationalekonomi 		
och forskare vid Agrifood Economics Centre; Roger Svensson, docent
i nationalekonomi vid Mälardalens högskola och forskare vid Institutet
för Näringslivsforskning (IFN); och Cecilia Magnusson Sjöberg,
professor i juridik vid Stockholms universitet.

15.00-15.30

Kaffepaus

15.30-16.15

Forskarpanel: EU:s förmåga att möta hotbilder

16.15-17.15

Sverige, Europa och säkerheten

I panelen sitter Gregor Noll, professor i folkrätt vid Lunds universitet;
Niklas Bremberg, fil. dr. i statsvetenskap och forskare vid Utrikespolitiska institutet; och Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap
vid Försvarshögskolan.

Inrikesminister Anders Ygeman (tbc)

Paneldiskussion

I panelen sitter Karin Enström (M); Allan Widman (L);
och Hans Linde (V).

17.15

Förfriskningar och tilltugg serveras i ljusgården

