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Folk og Forsvars nyhetsbrev for september 
Høsten og hverdagen har for alvor kommet over oss, og i Folk og Forsvar betyr dette at 

kalenderen fylles opp av interessante aktiviteter. I begynnelsen av måneden arrangerte vi 

for første gang en studietur til Litauen, en meget vellykket tur proppfull av interessant 

sikkerhetspolitisk stoff. Du kan lese reisebrev fra turen litt lenger ned.  

Den 18. september møttes FNs generalforsamling for 73 gang. Den årlige sesjonen startet 

med en to uker lang hoveddebatt. Årets tema var hvordan FN kan gjøres relevant for alle 

mennesker på kloden. Et ganske ambisiøst prosjekt og du kan lære mer om FN i denne 

månedens se-les-lytt. Få også med deg oppsummering av Norges kamp om plass i 

Sikkerhetsrådet, forholdet mellom Iran og USA, samt om det går mot et kollektivt forsvar à 

la NATOs artikkel 5 i EU. 

Neste måned går vi igang med våre sikkerhetspolitiske seminar rundt om i landet. Nederst 

i nyhetsbrevet finner du oversikten over hvor vi vil være denne høsten.  

God lesning! 

 

Kjenner du noen som kan ha glede av å motta dette nyhetsbrevet? Videresend gjerne 

denne e-posten, eller be dem melde seg på her.  
  

 

Denne månedens se-les-lytt: FN 
   

De som trenger å friske opp kunnskapen, 

kan få en lyninnføring i FNs historie og 

arbeid i denne offisielle videoen. De som 

ønsker å gå litt mer i dybden av denne 

kjempeorganisasjonens virke, kan lytte til 

den siste NUPI-podden som ser nærmere 

på hvor viktig FN egentlig er for verden i 

dag. 2030-Agenda er navnet på FNs 

bærekraftsmål og her kan du lese om de 

største utfordringene knyttet til å oppnå de 

ambisiøse målsetningene.  
 

 

 

  

Aktuelle sikkerhetspolitiske saker 
   

https://aqaqcrit.mnm.as/l/639953/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639954/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639955/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639956/398158021


 

Månedens konflikt 
Iran-USA: Tilbake til kald krig? 

Den 8. mai i år trakk USAs President, 

Donald Trump, seg ut av atomavtalen 

med Iran som ble fremforhandlet under 

hans forgjenger, Barack Obama. Siden 

har spenningsnivået økt. Hvorfor er 

forholdet mellom Iran og USA blitt så 

dårlig? Og er det fare for krig mellom 

disse to stormaktene? Les mer her. 
 

 

Reisebrev fra Folk og Forsvars 
studietur til Litauen 

Folk og Forsvar arrangerte den 4-

7.september studietur til Litauen, hvor vi 

blant annet fikk innblikk i landets 

forsvars- og sikkerhetspolitiske situasjon, 

Norges bilaterale relasjoner med Litauen, 

og ikke minst hvordan NATO og de 

norske styrkene bidrar med å trygge 

landets sikkerhet. Les mer her. 
  

 

 

Norge kjemper om en plass i  
FNs sikkerhetsråd 
Kampen om en plass i FNs sikkerhetsråd 

for toårsperioden 2021-2022 er for fult i 

gang denne uken, og Norge er med i den 

tøffe valgkampen for å sikre seg ett av 

eksklusive plassene. Les mer her.  
 

 

Mot kollektivt forsvar i EU? 

NATO har, med artikkel 5, alltid vært 

Europas viktigste sikkerhetsgarantist. Den 

franske presidenten, Emmanuel Macron, 

har imidlertid tatt til orde for at også EU skal 

få en form for kollektivt forsvar. Les mer her. 
  

 

https://aqaqcrit.mnm.as/l/639957/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639958/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639959/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639961/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639960/398158021


 

Magasinet 2 - 2018 

Ny utgave av Magasinet kan 

lastes ned her. 

Klikk her for å se tidligere 

utgaver av bladet, eller bli 

abonnent. 
 

 

Det nervepirrende svenske valget 

Den 9. september gikk det svenske folk til valgurnene, i det 

som blir omtalt som Sveriges mest nervepirrende valg på 

over 100 år. Drøye tre uker etter valgdagen er 

regjeringsspørsmålet fortsatt helt åpent. Les mer her.  
  

 

Våre sikkerhetspolitiske seminar høsten 2018 
 

Førde 3. oktober Thon Hotel Førde Påmelding 

 

Oslo 9. oktober Deichmanske hovedbibliotek Påmelding 

 

Sandefjord 10. oktober CC Hotel Atlantic Påmelding 

 

Voss 16. oktober Fleischer's Hotel Påmelding  

 

Bergen 17. oktober Hotel Augustin Påmelding 

 

Hamar 30. oktober First Hotel Victoria Påmelding 

 

Røros 31. oktober Røros Videregående Skole Påmelding 

 

Trondheim 1. november Scandic Solsiden Påmelding 

 

Haugesund 7. november Scandic Haugesund Påmelding 

 

Stavanger 8. november First Hotel Alstor Påmelding 

 

Mo i Rana 14. november Scandic Meyergården Påmelding 

 

Bodø 15. november Thon Hotel Nordlys Påmelding 
  

 

 
   

https://aqaqcrit.mnm.as/l/639962/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639963/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639964/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639965/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639966/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639967/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639968/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639969/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639970/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639971/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639972/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639973/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639974/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639975/398158021
https://aqaqcrit.mnm.as/l/639976/398158021


 

 

 

 

 
 

 

 
 


