
HVILKET FORSVAR TRENGER NORGE? 
Debatt i Kommandantboligen, Gravdal, torsdag 31.mai kl 1800 
 
"Utviklingen i Russland – Betydning for Norges forsvar?" 
 
Sjømilitære Samfund og Bergen Militære Samfunn inviterer til debattmøte som har til hensikt 
å belyse utviklingen i Russland 
Bakgrunn 
Mange norske politikere ønsker at Norge skal delta enda mer aktivt ved militære operasjoner 
utenlands. Beskjedent forsvarsbudsjett medfører liten grad av tilstedeværelse i nord.  
Ingen i forsvarsledelsen snakker særlig mye om Nordområdene og naboskapet til det mektige 
Russland.  
Hvordan tenker Russland? Hva kan de føle seg presset til å foreta seg i Nordområdene dersom 
verdenssituasjonen endrer seg? Vi har sett deres vilje til å benytte gassleveransene som en 
meget virkningsfull brekkstang overfor naboland, - med følger for andre land. 
USAs alenegang i verden, - med en svært offensiv utenrikspolitikk, medfører økt spenning 
mellom de to landene. Russland øker vektleggingen av forsvaret og bygger dette opp, også 
marinen – hvorfor og hva betyr dette for Norge? 
Under Narvikseminaret som SMS var arrangør av i 2005, uttalte en amerikansk sikkerhets-
rådgiver at USA nøkternt vurderer hva de kan vinne eller tape ved å gi militær eller 
økonomisk støtte til en annen nasjon. Det er ingen automatikk i at USA trår til for en annen 
nasjon. 
Regjeringens Nordområdestrategi, - presentert i Tromsø ultimo 2006, understreker viktigheten 
av Forsvarets tilstedeværelse i Nordområdene. Hvordan praktiseres dette? 
 
Innleder nr 1 - Professor Nils Marius Rekkedal, Forsvarshøgskolan, Stockholm: 
”Militær opprustning i Russland - Konsekvenser for Norge?” 
Innleder nr 2 – Universitetslektor Terje Knutsen, Universitet i Bergen: ”Utviklingen i 
det russiske samfunnet – Konsekvenser for Norge” 
 
De to innlederne vil danne panel for å kommentere spørsmål og synspunkter fra salen.  
I panelet deltar dessuten: Kommandørkaptein Bjørn Terjesen, Sjøkrigsskolen og 
Utenriksredaktør Øystein Bogen, TV 2. Debattleder Viseadmiral Einar Skorgen (P) 
 
Hensikten er å sette lyset på meget aktuelle problemstillinger. Tankeutveksling om slike tema 
bør bidra til større forståelse for kompliserte utfordringer i verden og i Norge i dag. 
Målsetningen er ikke å utarbeide nytt forsvarskonsept, men å ”bryne våre hjerner” og bli 
bedre mentalt forberedt for fremtidens utfordringer. 
 
Ta gjerne med din ledsager. Diskusjonen avsluttes kl 2030. Da serveres et godt måltid for en 
egenandel stor kr 100,- pr person. 
Påmelding til måltidet skjer pr epost til undertegnede innen tirsdag 29.mai. 
 
Kjære kolleger, - møt opp og bidra til en vellykket aften 
 
For Sjømilitære Samfund, 
 
Bjørn Krohn    Epost:  gs@sms1835.no  
Generalsekretær   Mobil: 928 46 202 


