
 

 

 
 
Riksdagsförvaltningen 

SVERIGES RIKSDAG  100 12 Stockholm  •  Telefon 08-786 40 00  •  www.riksdagen.se 

 

 

 

 

1 (1) 

Minnesanteckningar – Konferensen för EU :s gemensamma 
utrikes- , säkerhets- , och försvarspo litik (GUSP /GSFP ), den 2 – 3 
mars, Stockho lm 

 

 

Den 2 – 3 mars anordnade riksdagen den interparlamentariska konferensen för 

EU:s gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik (GUSP/GSFP). Under 

konferensen träffades ca 250 deltagare för att diskutera utrikes-, säkerhets- och 

försvarspolitik. Den interparlamentariska konferensen anordnades inom ramen 

för riksdagens del av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd.  

 

Konferensen bestod av tre tematiska sessioner, Rysslands aggression mot 

Ukraina, EU:s strategiska kompass samt Arktis. Konferensen leddes av 

ordförande för utrikesutskottet, Aron Emilsson (SD), och förste vice talman, 

Kenneth G Forslund (S), i delat värdskap med Europaparlamentet. Under 

sessionen om Rysslands aggression mot Ukraina lyftes frågor om vikten av EU-

enighet i stöd för Ukraina, ekonomiskt- militärt- och humanitärt stöd till Ukraina, 

samt EU-sanktioner. Deltog som inledare för sessionen gjorde Johan Forssell, 

minister för bistånd- och utrikeshandel, Andrii Plakhotniuk, Ukrainas 

ambassadör i Sverige, samt forskningsledare Carolina Vendil Pallin på 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Inlägg gjordes bland annat av 

representanter från Slovakien, Grekland, Litauen, Italien och Europaparlamentet.  

 

Under sessionen om EU:s strategiska kompass lyftes bland annat frågor om de 

konkreta prioriterade åtgärderna inom kompassens fyra områden; handling, 

säkerhet, investeringar och partner. Deltog som inledare gjorde Sveriges 

försvarsminister, Pål Jonson, Arnaud Danjean, förutvarande ordförande för 

Europaparlamentets underutskott för säkerhet och försvar samt Ewa Skoog 

Haslum, konteramiral, marinchef i svenska försvarsmakten. Inlägg gjordes bland 

annat av representanter från Spanien, Frankrike, Tjeckien, Litauen samt 

Europaparlamentet.  

 

Under sessionen om Arktis lyftes frågor om säkerhetspolitik, klimatförändringar 

samt EU:s gemensamma Arktispolitik. Deltog som inledare gjorde Sveriges 

förutvarande utrikesminister Ann Linde, Clara Ganslandt, Utrikestjänstens 

särskilda sändebud för Arktis samt Tormod Heier, professor i militär strategi och 

operationer, Norska Försvarshögskolan. Inlägg gjordes bland annat av 

representanter från Slovenien, Tjeckien, Sverige, Storbritannien, Island och 

Europaparlamentet.  

 

 

 

 


