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Östersjön i centrum – säkerhet och miljö
Konferens ombord på Viking Cinderella 16-17 april 2018
Hoten mot Östersjöområdet såväl militärt som beträffande miljön har ökat väsentligt under det senaste
årtiondet. Den positiva utveckling vi såg efter Sovjetunionens fall är nu förbytt i ökad spänning och därtill
kommer tilltagande hot mot miljön.
Konferensen är upplagd med föreläsningar och diskussioner och ger också goda möjligheter till informella
samtal med föreläsare och inbördes.
Ansvarig för föreläsningsprogrammet är Einar Lyth, överste 1 gr och militärhistoriker och Manne Wängborg,
fd ambassadör och de biträds av Karlis Neretnieks, generalmajor och fd chef för Försvarshögskolan och av
Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute.
Konferensen äger rum under 24 timmar ombord på Vikingline m/s Cinderella under resa t o r Stockholm –
Mariehamn 16 -17 april 2018 med start resp återkomst kl 1600 Vi har fartyget helt för oss själva, inga andra
resenärer.
Kvalificerade föreläsare bl a tre försvarsministrar; Peter Hultqvist, Björn von Sydow, Mikael Odenberg och
från NATO bitr generalsekreteraren Rose Gottemoeller. från Kaliningrad f d guvernören amiral Vladimir
Jegorov och från Moskva Dmitri Trenin Carnegie Institute. Från Polen kommer dess Sverigeambassadör
Wielaw Tarka och från Finland Pauli Järvänpää samt företrädare för de baltiska staterna. Kärnvapnens
återkomst och dess konsekvenser för Östersjöområdet belyses av John Rydqvist. Erfarenheter från
övningarna Aurora och Zapad redovisas.
På miljösidan deltar bl a Johan Kuylenstierna (se ovan), Anders Alm WWF, Sofia Brockmark Hav och Vatten,
Tina Elfwing och Gustaf Almqvist från Sthlm Universitets Östersjöcentrum, Monika Stankiewicz från Helcom
Helsingfors, Mikhail Durkin Ryssland samt flera föreläsare och debattörer från Finland, Baltikum och
Kaliningrad.
Gotlands, Ålands och Bornholms speciella situationer belyses.
Totalt är det idag cirka 26 kvalificerade föreläsare bokade och ytterligare några tillkommer.
Mässingssextett underhåller under samlingarna och dämpad musik i sällskapsutrymmena möjliggör
informella samtal och diskussioner med föreläsare och medresenärer. Middagen serveras under solenna
former (kavaj)
Kostnad 2370 kr i ekonomihytt inkl bordserverad middag med drycker, bufféfrukost, buffélunch med
drycker, kaffe och frukt i anslutning till föreläsningarna, pm över föreläsningarna.
Tillval: Uppgradering av hytter, bilparkering ombord 150 kr, buss tor hemorten 157 kr.
Anmälan snarast (begr deltagarantal), boka på www.vikingline.se/baltic eller tel 08 452 4000

I samarbete med

och

Varmt välkommen till ett intressant dygn på Östersjön!
Pelle Mohlin/Eva Ulvsbäck

Einar Lyth

Manne Wängborg

