Fredsteknik – ”en svensk linje”
Inbjudan till konferens i Eksjö den 1-2 september 2015

Sektionen för Detonik och Förbränning bjuder in till konferens:
Fredsteknik – ”en svensk linje”
Varför?
En halv miljon människor dör årligen av våld i världen, våld möjliggjort av övergiven
ammunition och övergivna vapen och sprängmedel. Hög väpnad våldsanvändning i ett
område minskar respekten för människoliv, förhindrar fredlig och ekonomisk utveckling, och
bistånd från omvärlden når inte fram.
Svensk kompetens och industriella resurser skulle kunna utnyttjas för att överföra kunskap
och ta fram utrustning och materiel för att överlämnas till berörda stater som en del av Sveriges
bistånd och vara en del av en samlad nedrustnings- och icke-spridningsverksamhet.
Kompetensen finns men den är underutnyttjad och utvecklas inte i någon större omfattning.

Syfte
Huvudsyftet med konferensen är att gemensamt diskutera fram en strategi för hur svensk
kompetens och industriella resurser kan bidra till att möta den internationella problematiken
kring okontrollerade flöden av vapen och ammunition samt att belysa hur Sverige aktivt kan
stödja Förenta Nationernas arbete med SaferGuard och IATG.

Kortfattat om upplägg
Detaljerat program skickas ut före konferensen
Konferensen delas upp i tre faser:
Presentationer




Hur ser behovet ut i världen?
Vilken kompetens finns i Sverige att möta dessa behov?
Hur ser den institutionella ramen ut för området i dag?

Arbetsgrupper


För att utarbeta ett första utkast till en svensk fredsteknikstrategi

Avslutande diskussioner





Sammanfattning och slutsatser
Bildande av en förening?
Sektionens för detonik och förbränning eventuella roll
Diskussion om internationell konferens rörande Fredsteknik

Plats och tid
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC) i Eksjö
Konferenslokal: Ridhuset, Ränneslätt
Tid: Tisdag 150901, kl.13 – Onsdag 150902, kl. 15

Boende
Eksjö Stadshotell , Stora Torget, 575 31 Eksjö. Tel. 0381-13020, www.eksjostadshotell.se
Pris 820:-/natt inkl. frukost
Rum har reserverats: 150831-150902, Ange bokningsnummer: G 128967
OBS! Rummen måste bokas före 150730
Transport
Förslag på anslutningsresor från Stockholm
150901: Stockholm-Nässjö + Nässjö-Eksjö, kl. 08:21-10:51 + 11:18-11:37
Upphämtning från Eksjö Station till Ridhuset Ränneslätt via Stadshotellet för incheckning och
lunch
150902: Eksjö-Nässjö + Nässjö-Stockholm, kl. 16:22-16:40 + 17:07-19:39
Transport från Ridhuset Ränneslätt till Eksjö Station

Kostnader
Varje deltagare står för sina egna kostnader
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