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Atlantkommitténs verksamhetsformer 

Svenska Atlantkommittén verkar för en bred och välinformerad debatt om svensk och 

euroatlantisk säkerhetspolitik. Atlantkommittén lägger särskilt fokus på EU och NATO-frågor 

samt behovet av ett starkt transatlantiskt samarbete för fred och säkerhet i och utanför 

Europa. Atlantkommittén bedriver, enligt nedan, sin verksamhet i olika former, bl.a. genom 

konferenser, studieresor, upplysningsverksamhet och publikationer. All verksamhet som är 

kopplat till Atlantkommittén sker på helt ideell basis. Inga ersättningar, löner eller arvoden 

utgår till medlemmar eller styrelsen.  

Atlantpubar 

De traditionella Atlantpubarna har arrangerats under många år. Talarna har bl.a. varit 

överbefälhavare, diplomater, forskare och journalister. 

Konferenser och seminarier 

Under de senaste åren har Atlantkommittén arrangerat en serie av konferenser tillsammans 

med bl.a. Folk och Försvar, Allmänna Försvarsföreningen, Försvarshögskolan, utländska 

ambassader och NATO Public Diplomacy Division. 

Atlantic Round Tables 

Rundabordssamtalet är som namnet antyder ett diskussionsforum med en mindre 

deltagarkrets. Det har oftast genomförts i samarbete med Försvarshögskolan. 

Atlantic Dialouges 

Denna uppskattade form av miniseminarier kring ett utvalt land brukar äga rum på 

respektive lands ambassad med föredrag av t.ex. ambassadören eller en tillrest expert med 

efterföljande diskussion och mingel. 

Studieresor 

Representanter för Atlantkommittén besöker regelbundet sina systerföreningar i Europa 

samt deltar vid internationella konferenser. 
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Verksamhetsåret 2015 

Svenska Atlantkommitténs verksamhet har präglats av en relativt hög aktivitetsgrad under 

det gångna året. Totalt har fyra Atlantic Round Tables, tre Atlantpubar, tre Atlantic Dialogues 

och en konferens genomförts. Vidare har fyra studieresor till olika länder genomförts och 

fyra artiklar skrivits. Sedan våren 2015 har Atlantkommittén även en ny hemsida, en ny 

logotyp samt Twitter och Facebook konton. Atlantkommitténs styrelse har sammanträtt fem 

gånger sedan årsmötet den 14 december 2014. 

Efter några års utanförskap återinträdde Svenska Atlantkommittén i Atlantic Treaty 

Association (ATA) den 1 januari 2015. Skälet till att Atlantkommitténs medlemskap varit 

vilande under en tid har varit kopplat till svårigheter att finansiera medlemsavgiften. Genom 

att Atlantkommittén återigen är fullvärdig medlem av ATA förbättras förutsättningarna för 

internationell samverkan inte minst i den nordisk/baltiska kretsen. Vidare ger det 

Atlantkommittén bättre förutsättningar att dra fördelar av de stöd och resurser som finns på 

ATA:s sekretariat samt möjligheter för svenska ungdomar att delta i de internationella 

konferenser som Youth Atlantic Treaty Assocation (YATA) arrangerar i anslutning till 

internationella toppmöten.  

 

Konferenser 

Atlantkommittén arrangerade seminarium med Atlantic Council 

Den 2 juni arrangerade Atlantkommittén ett seminarium på temat ”The need for a 

comprehensive Trans-Atlantic Security Strategy” tillsammans med US Atlantic Council och 

Teknik & Säkerhetsforum. Det väl besökta seminariet pågick hela eftermiddagen och 

innehöll samtal om allt från strategiska utmaningar för Nato till frihandelsavtalet TTIP. 

 

Internationellt konferensdeltagande 

 Göran Lennmarker deltog på den Norske Atlanthavskommitténs årliga konferens 

Leangkollen den 28 januari. 

 Gabriella Wilow deltog i Youth Ministerial Meeting i Antalya 11-14 maj. 

 Matilda Karlsson deltog på Atlantic Treaty Association Council Meeting i Bryssel den 

28 maj.  

 Pål Jonson deltog på Wroclaw Global Forum i Polen som arrangeras av Atlantic 

Council den 5 juni.   
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Atlantic Round Tables 

Atlantic Round Table om EU:s säkerhets- och försvarspolitik 

Den 1 oktober genomfördes ett rundabordssamtal med Jan-Joel Andersson som är senior 

analytiker vid EU:s institut för säkerhetsstudier i Paris på temat: EU:s säkerhets- och 

försvarspolitik – finns det en framtid för en sådan?  

Atlantic Round Table om Turkiet 

Den 11 september arrangerade Svenska Atlantkommittén ett Atlantic Round Table med 

ambassadör Michael Sahlin på temat ”Turkiet i kris – och krig: en vacklande nyckelspelare”. 

Sahlin är har tidigare varit Sveriges ambassadör i Ankara och samt även ordförande för 

Svenska Atlantkommittén. 

Atlantic Round Table: Vad kan vi lära av Rysslands aggression mot Ukraina? 

Den 19 maj bjöd Svenska Atlantkommittén in till rundabordssamtal om Rysslands aggression 

mot Ukraina. Syftet var att ge en djupare förståelse för hur Ryssland har agerat på strategisk, 

operativ och taktisk nivå i Ukraina samt vilka konsekvenser detta rimligen bör medföra för 

Sveriges försvarspolitik. Samtalet skedde på engelska och talare var Övlt Jörgen Elfving 

Försvarshögskolan, forskningsledare Robert Dalsjö FOI samt Öv Valerii Mamitko som är 

försvarsattaché på Ukrainas ambassad. 

 

Atlantpubar 

Atlantpub med Ukrainas ambassadör 

Den 2 september genomfördes en Atlantpub med Ukrainas nytillträdde ambassadör Ihor 

Sagach. Ambassadör Sagach talade om säkerhetssituationen i sydöstra Ukraina i ljuset av 

den ryska aggressionen samt presenterade underlag om omfattningen av den ryska militära 

närvaron i regionen. 

Atlantpub: Därför är väst starkare än vi tror   

Atlantkommitténs ordförande Göran Lennmarker talade på Atlantpuben den 21 april på 

temat ”Därför är väst starkare än många tror”. Lennmarker påpekade att tilltrotts många av 

de säkerhetsutmaningar som nu föreligger mot västvärlden åtnjuter väst alltjämt en stark 

ekonomisk, politisk och militär dominans. Väst största utmaning är till stora delar ett 

fallande självförtroende och risken för intern splittring. Den enskilt viktigaste utmaningen för 

väst nu är att stödja Ukraina och en säkerhetsordning i Europa där alla länder själva kan välja 

sina säkerhetspolitiska vägval. 

Atlantpub om Sveriges relation med NATO 

Den 8 april gästades Atlantpuben av generalmajor Karl Engelbrektson som talade på temat: 

Sveriges samarbete med Nato – resan mot guldkortet i Wales. Engelbrektson är den enda 

general från ett partnerland som tjänstgjort som direktanställd vid NATO HQ.  
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Atlantic Dialouges 

Atlantic Dialouge: Farwell reception for Litanian Embassy as NATO PoC Embassy in 

Stockholm 

Den 28 februari bjöds Atlantkommittén in till en mottagning på residenset för Litauens 

ambassadör i Stockholm. Vid mottagningen höll försvarsminister Peter Hultqvist ett 

anförande på temat Sweden’s relations with NATO. 

Atlantic Dialouge: Russias agression Against Ukraine and its ramifications for Eastern 

Europe 

Den 3 mars bjöd Svenska Atlantkommittén in till rundabordssamtal om situationen i Ukraina, 

i ljuset av den ryska aggressionen, samt dess konsekvenser för grannländerna. 

Stockholmsbaserade diplomater från Ukraina, Georgien, Moldavien och Polen gav sina 

perspektiv på situationen vid rundabordssamtalet. Rundabordssamtalet genomfördes i 

samverkan med Polens ambassad som under 2015-17 är NATO Point of Contact Embassy i 

Sverige. 

Atlantic Dialouge: Georgia’s integration into the Euroatlantic Security Structures 

Den 27 maj bjöds Atlantkommitténs medlemmar in till ett rundabordssamtal på Georgiens 

ambassad på temat Georgia’s integration into the Euroatlantic Security Structures. Talare var 

Georigens ambassadör i Sverige Konstantine Kavtaradze. 

Atlantic Dialouge: Latvia’s EU Presidency 

Den 3 juni deltog ett antal av Atlantkommitténs medlemmar på ett seminarium som 

arrangerades av lettiska ambassaden i Stockholm beträffande Lettlands EU-ordförandeskap. 

 

Studieresor 

Svenska Atlantkommittén besökte Finlands Atlantkommittén 

Den 9 februari besökte Svenska Atlantkommitténs styrelse Finlands Atlantkommitté. Syftet 

var att fördjupa dialogen parterna emellan i ljuset av de säkerhetspolitiska förändringarna i 

ländernas närområde. Samtalen genomfördes på Finlands Riksdag.  

Svenska Atlantkommittén besökte Bryssel 

Den 31 mars – 1 april besökte delar ur Svenska Atlantkommitténs styrelse Bryssel. Bl.a. 

genomfördes samtal på Sveriges delegation till NATO, NATO HQ, German Marshall Fund, 

Sveriges EU representation samt vid sekretariatet för Atlantic Treaty Association. Syftet var 

framförallt att få en bättre blid av hur EU och NATO har svarat upp mot det allt mer 

destabiliserande säkerhetspolitiska läget såväl söderut som österut. 
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Svenska Atlantkommittén besökte Riga 

Svenska Atlantkommittén genomförde en studieresa till Riga den 5 oktober. Syftet var att 

föra säkerhetspolitiska samtal samt få en djupare förståelse för utvecklingen av Lettlands 

försvars- och säkerhetspolitik och dess roll som EU- och NATO-medlem. Besök genomfördes 

bl.a. på Atlantkommitténs systerorganisation LATO, Sveriges ambassad, NATO Center of 

Excellence for Strategic Communication samt det lettiska utrikesdepartementet. 

Svenska Atlantkommittén besökte Atlantic Council 

Göran Lennmarker och Pål Jonson besökte den 30 september Atlantic Council i Washington 

DC. På Atlantic Council fördes samtal med bl.a. Magnus Nordenman och Jorge Benitez om 

USA:s roll i europeisk säkerhetspolitik och Sveriges relation till NATO. Lennmarker och 

Jonson träffade även USA:s förre NATO ambassadör Kurt Volker samt Erik Brattberg på The 

McCain Institute under besöket i Washington.  

 

Artiklar och opinionsbildning 

Sedan den 15 april har Svenska Atlantkommittén en ny hemsida och en ny logotyp. Svenska 

Atlantkommittén finns vidare på Facebook och Twitter.  

 Göran Lennmarker - Ett starkt nordiskt försvarssamarbete kräver förankring i NATO, 

Svenska Nyhetsbyrån 28 september 

 Göran Lennmarker – Sverige är inte neutralt, SvD Säkerhetsrådet, 23 april  

 Carl Albinsson - Ett fritt folks fria val är inte ett legitimt hot, DN Debatt 19 augusti 

 Carl Albinsson – Kläder som väder, SvD Säkerhetsrådet 10 augusti  

 

Svenska Atlantkommitténs Ungdomsförbund (SAKU) 

SAKU och polska ambassaden anordnade seminarium för Model NATO Youth Summit i Stockholm 

Torsdagen den 13 augusti besökte 125 ungdomar från 55 olika länder Stockholm inom 

ramen för Model NATO Youth Summit. Resan till Stockholm var en del i en fyra dagar lång 

utbildning som genomfördes i Riga. I Stockholm väntade ett seminarium med rubriken 

”Svenskt samarbete med NATO – det geopolitiska läget och aktuella utmaningar” som 

modererades av SAKU:s ordförande Gabriella Wilow. I panelen deltog Generalmajor Karlis 

Nerietniks, Fil. Dr. Magnus Christiansson, Chef för Frivärld Katarina Trazc, John Svensson 

ansvarig NATO-handläggare vid UD och Jacek Sladewski, Chargé d’affairs vid polska 

ambassaden. 

SAKU Atlantpub: Sverige bidrar till ökad osäkerhet i Östersjöområdet 

Måndagen den 1 juni träffades unga atlantister på the Londoner på Karlavägen för en 
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säkerhetspolitisk diskussion med försvarsdebattören generalmajor Karlis Neretnieks. Karlis 

förklarade hur Sveriges agerande i Östersjön bidrar till försämrad säkerhet för de baltiska 

länderna och skapade livlig efterföljande debatt med många intressanta frågor från SAKU-

medlemmarna. 

Gabriella Wilow deltog i Youth Ministerial Meeting i Antalya 11-14 maj  

Den 11-14 maj deltog SAK:s styrelseledamot Gabriella Wilow på Youth Ministerial Meeting i 

Antalya (YMM), Turkiet. Kursen anordnades av Atlantic Treaty Association (ATA) och riktades 

till medlemmar och styrelsemedlemmar i internationella Youth Atlantic Treaty Association 

(YATA)-organ 

SAKU deltagande på YATA Norsec 

Den 5-6 september deltog Gabriella Wilow och Sara Engman från SAKU på den nordiska 

säkerhetspolitiska konferensen Norsec för ungdomar i Oslo. Konferensen inkluderade 

föreläsningar om den säkerhetspolitiska utvecklingen i Norden, Ryssland och Ukraina såväl som en 

fiktiv krisövning. 

Alexander Ruckemann deltog i Säkerhetsakademin 

Atlantkommitténs kommunikationsansvarige och SAKU-ledamot Alexander Ruckemann har 

utvalts att genomgå Folk och Försvars Säkerhets- och Försvarsakademi, FOSA, för personer 

under 30 år.  

Nätverksträffar 

Under året har fem nätverksträffar för SAKU:s medlemmar ägt rum. Dessa möten har 

företrädelsevis skett hemma hos någon medlem och olika säkerhetspolitiska frågor har 

diskuterats. 

 


