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Programutkast för den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik (GUSP) samt den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), 
Stockholm, 2–3 mars 2023 
 
 
Torsdag 2 mars 2023 
 
   Delegationernas ankomst 
 
13:15  Transport från hotellen till riksdagen 
 
13:00-13:45 Guidad tur i riksdagen (frivilligt) 
 
13:15  Transport från hotellen till riksdagen 
 
14:00-14:30 Välkomnande och inledningstal 

- Andreas Norlén, Riksdagens talman 
- David McAllister, ordförande för Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor  
- Aron Emilsson, ordförande för riksdagens utrikesutskott 

 
14:30-16:00 Session I – Rysslands aggression mot Ukraina 

- Johan Forssell, Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister 
- Andrii Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i Sverige 
- Carolina Vendil Pallin, forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 

 
   Ordförande: Aron Emilsson, ordförande för riksdagens utrikesutskott 
 
16:15  Transport från riksdagen till hotellen 
 
16:30-17:30 Möte mellan ordförandeskapstrojkan och Europaparlamentet 
 
17:30  Transport från riksdagen till hotellen 
 
18:30  Transport från hotellen till middagslokalen 
 
19:00-22:00 Middag på Vasamuseet  
 
22:00  Transport från middagslokalen till hotellen  
 
 
Fredag 3 mars 2023 
 
07:45  Transport från hotellen till riksdagen 
 
08:00-08:45 Möte mellan de politiska grupperna 
 
09:00-10:30 Session II – EU:s Strategiska kompass för säkerhet och försvar – Möjligheter och 

utmaningar 
  Panel: 

- Pål Jonson, Sveriges försvarsminister 
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- Arnaud Danjean, f.d. ordförande för Europaparlamentets underutskott för säkerhet och 
försvar 

- Ewa Skoog Haslum, konteramiral, marinchef i svenska försvarsmakten 
    
   Ordförande: Gustav Lindström, direktör för Europeiska unionens institut för  
   säkerhetsstudier (EUISS) 
 
10:30-11:00 Kafferast & familjefoto 
 
11:00-12:30 Session III – Arktis 
   Panel: 

- Ann Linde, Sveriges före detta utrikesminister  
- Clara Ganslandt, Utrikestjänstens särskilda sändebud för Arktis 
- Tormod Heier, professor i militär strategi och operationer, Norska Försvarshögskolan 

 
12:30-14:00 Buffélunch i Sveriges riksdag (Sammanbindningsbanan) 
 
14:00-15:30 Session IV – Aktuella prioriteringar för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 
   Huvudtalare: Stefano Sannino, generalsekreterare för Utrikestjänsten (EEAS) (Digitalt  
   deltagande) 
   Ordförande: Kenneth G Forslund, Försvarsutskottet, Riksdagens förste vice talman 
 
15:30-15:45 Avslutningstal 

- David McAllister, ordförande för Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor 
- Kenneth G Forslund, riksdagens försvarsutskott, riksdagens förste vice talman  

 
16:00  Transport från riksdagen till hotellen 
 
16:00-17:00 Guidad tur i riksdagen (frivilligt) 
 
17:00  Transport från riksdagen till hotellen 
   
Avresa för delegationerna 
 
 


