FN fyller 75 år. Vad har FN för roll i en ny vär
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Seminarium: FN:s roll i en osäker framtid
Den 24 oktober är det 75 år sedan FN grundades. Folk och Försvar
uppmärksammar detta med ett seminarium, tisdag den 20 oktober.
Sedan Sverige blev medlem i FN 1946 har organisationen utgjort en
hörnpelare i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Sverige har varit och är
mycket aktiv inom FN-systemet. I den nationella säkerhetsstrategin från 2017
står det: ‘’Förenta nationerna är navet i den multilaterala världsordning som
måste utvecklas för att kunna hantera växande globala utmaningar kring
säkerhet och utveckling i en föränderlig tid.’’
I en tid med stora globala utmaningar såsom klimatförändringar och ökade

spänningar mellan stormakterna är behovet av internationellt samarbete och
dialog av enorm betydelse. Det väcker i sin tur många frågor: Vilken
betydelse har FN i den nya eran i världspolitiken? Är organisationen
fortfarande kapabel att spela rollen som ett globalt forum för diskussion och
samverkan? Hur effektiv är Sverige att främja våra intressen och värderingar
inom FN-systemet?
Utifrån dessa frågeställningar arrangerar Folk och Försvar ett seminarium.
Deltar gör bland annat Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare för FN.
Mer information om seminariet och om anmälan finns
här: https://folkochforsvar.se/event/fns-roll-i-en-ny-o...
Seminariet sänds live klockan 15:00, men går också att se i efterhand.

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och
säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i
vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en
öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och
nya idéer prövas.
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100
demokratiska riksorganisationer.
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