
[Skriv text] Allmänna Försvarsföreningen  
  och Försvarsutbildarna i 
 Östergötland  

Allmänna Försvarsföreningen i Östergötland är allmänhetens mötesplats med ansvariga för militärt och civilt 
försvar. Läs gärna mer om Allmänna Försvarsföreningen på www.aff.a.se och om Försvarsutbildarna på 
www.forsvarsutbildarna.se/ostergotland  
 

 Följ Allmänna Försvarsföreningen Östergötland på Facebook, https://www.facebook.com/affostergotland/   

 

 
Klimat och konflikt 
Ett seminarium om det försvars- och säkerhetspolitiska landskapet i 

klimatförändringarnas spår 

 

Tid: 19 mars, klockan 18.00-19.45 (kaffe/te serveras från 17.30) 

Plats: Visualiseringscenter, Kungsgatan 54, Norrköping  

 

Observera platsen! 

 

I en framtid där världen är varmare ändras förutsättningarna för livet på jorden så som 

vi känner det. Platser på vår planet blir obeboeliga för människan och extrema 

väderfenomen påverkar tillgången till mat. Klimatet är en av de faktorer som styr hur 

morgondagens flyktingströmmar kommer att röra sig.  

Under Arktis smältande isar döljer sig naturfyndigheter i form av olja och gas. Det i 

kombination med de snabbare transporter som det öppna vattnet i norr för med sig har 

väckt intresse från flera nationer, ett intresse som enligt vissa bedömare kan vara en 

krutdurk.  

Vilka säkerhetsrisker och påföljande försvars- och säkerhetspolitiska spänningar följer i 

klimatförändringarnas spår?  

Rickard Söder, forskningsassistent inom programmet för klimatförändringar och 

risker, SIPRI delar med sig av forskning som rör sig både på den globala och nationella 

arenan. Magnus Mateo Edström, klimatanpassningssamordnare vid enheten för 

energi och klimat, Länsstyrelsen i Östergötland, belyser det regionala perspektivet. 

Seminariet inleds med filmen En varmare värld, som visas i Visualiseringscenters 

imponerande dom. Moderator är Widar Andersson, chefredaktör på Folkbladet.  
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Program 
 

 Ordförande i Allmänna Försvarsföreningen i Östergötland, Landshövding Carl 

Fredrik Graf, hälsar välkommen 

 Länsstämma 

 Filmvisning: En varmare värld 

 Klimatförändringar, säkerhet och organisatorisk förändring, Rickard Söder, 

forskningsassistent, SIPRI 

 Klimatrisker i Östergötland, Magnus Mateo Edström, klimatanpassningssamordnare, 

Länsstyrelsen i Östergötland  

 Panelsamtal och frågestund 

Moderator: Widar Andersson, chefredaktör, Folkbladet 

Anmälan 
Vid detta seminarium finns begränsat antal platser. Vänligen anmäl dig enligt nedan och 
meddela även om du får förhinder.  
 
Du som är medlem i Allmänna Försvarsföreningen anmäler dig via e-post, 
ostergotland@aff.a.se 
 
Medlemmar i Försvarsutbildarna anmäler sig enligt ordinarie rutiner. 
 

 
Varmt välkommen! 
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