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Datum Referens

11 november 2020 CU 20:074 S

Inbjudan till Saab Security Talks
Oro på Östersjön och i svenska städer: Sveriges
yttre och inre säkerhet

Saab bjuder in media till den tredje omgången av den digitala
seminarieserien Saab Security Talks den 19 november 2020, där
överbefälhavaren Micael Bydén och säkerhetspolischefen Klas Friberg
kommer att samtala om Sveriges yttre och inre säkerhet.

Läget i världen är instabilt, konfliktfyllt och svårt att förutse. Flera konflikter har blossat upp i vårt
närområde. Försvarsmakten anser att den rådande aktiviteten i Östersjöområdet inte upplevts
sedan kalla krigets dagar.

Främmande makts underrättelseverksamhet har intensifierats de senaste åren. Cyberspionage
används för att stjäla information i en sådan omfattning att det skadar Sveriges säkerhet.
Skjutningar, gängkriminalitet och en förhöjd hotnivå skapar otrygghet runtom i Sverige, och
europeiska länder skakas åter av terrorattacker.

Hur möter vi en allt oroligare samtid, med ökat yttre och inre hot? Vad krävs för att säkra vår
demokrati och vårt öppna samhälle? Hur påverkar kriminaliteten vår sammanhållning och
försvarsvilja? Hur utnyttjar Ryssland och andra den inre oro som råder i Sverige?
Hur samverkar Säkerhetspolisen och Försvarsmakten för att göra Sverige tryggt från yttre och
inre hot?

Det är några av de frågeställningar som kommer att avhandlas under seminariet.

Tid: torsdagen den 19 november kl 09.30 – 10.30

Medverkande:

 General Micael Bydén, överbefälhavare
 Klas Friberg, säkerhetspolischef

Moderator: Annika Nordgren Christensen, försvars- och säkerhetspolitisk moderator

Seminariet kommer att direktsändas på webben på https://saab-seminar.creo.se/201119,
där det också går att ställa frågor.
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Seminariet kommer också att sändas på Saabs Facebooksida, under fliken
”Evenemang”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
Twitter: @Saab
Facebook: @saabtechnologies
LinkedIn: Saab
Instagram: Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom
militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i
hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar
och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.


