
 

 

 

 

 
 

ÅRSSEMINARIUM 
 

Torsdagen den 5 februari 2015 

 

 

 

En blygrå himmel? 
politik och religion, spänningar och konflikter, 

radikalisering och internationell terrorism 

 

 Seminariet är öppet även för Dig  

som inte är medlem!     

 

 
 

 

 

Hjärtligt välkomna  

till ett innehållsrikt och spännande seminarium! 

 



 

 

 
NSD ÅRSSEMINARIUM den 5 februari 2015 

08:30  Registrering och morgonkaffe 

09:00 Välkomsthälsning och presentation av moderator 

Joakim Säll, ordförande i NSDs Centrala Delegation 

09:15 IS; Bakgrund, nuläge och hur det påverkar framtiden för Sverige och EU i fråga 

om möjligheter, begräsningar och risker. 

Magnus Norell, adjungerad professor på Washington Institute for Near East Policy i 

Washington DC, liksom Senior Policy Advisor på Europeiska fonden för demokrati, i 

Bryssel.  

10:00  Om rapporten; ”Syrien och Sverige – En avlägsen konflikt med allvarliga konsekven-

ser på hemmaplan”  

Karl Lallerstedt, medgrundare av Black Market Watch (www.blackmarketwatch.org), 

programdirektör för illegal handel, ekonomisk och finansiell brottslighet vid the Global 

Initiative Against Transnational Organised Crime (www.globalinitiative.net) 

10:45 Bensträckare 

11:00 Ett år senare (uppföljning av föreläsningen som hölls vid årsseminariet 2014) 

Zulmay Afzali, f d regeringstjänsteman i Afghanistan, flykting i Sverige sedan 3 år och 

författare av böckerna ”En flykting korsar ditt spår” och ”Hederlighetens pris” 

11.45 Storbritannien - "Vi skärper lagarna inför ökat terrorhot" 

Paul Johnson, Storbritanniens ambassadör i Stockholm 

12.30 Lunch 

13.30 Aktuell hotbild och hur man ska förhålla sig till radikalisering på hemmaplan? 

Säkerhetspolisen och polisen ger aktuell bild och konkreta tips. 

14:15 Ett är säkert – vi måste öka medvetenheten och rusta oss för de nya hoten 

Per Gunnarsson, koncernsäkerhetschef Ericsson 

15:00 Kaffepaus 

15:15 Inspiration – Riskhantering i rallyvärlden 

Ramona Karlsson, har som första svenska kvinna vunnit ett SM-rally i högsta  

klassen. 2012 blev hon första svenska kvinna att driva ett eget team i Rally-VM. 

16:30 Svenskt Näringslivs Säkerhetsstipendium utdelas 

16:45 Avslutning och sammanfattning 

Joakim Säll och moderator 

 

Moderator:  

Nicklas Mattsson, chefredaktör, ansvarig utgivare för Entreprenör 

 



 

 

 
  

 

 
Information 

 

Plats:  Seminariet äger rum i Industrisalen, Näringslivets Hus,  

Storgatan 19, Stockholm. 

 

Avgift: Kostnad för seminarium, frukt, kaffe och lunch är  

1 600 kr exkl. moms för deltagare som är anslutna till NSD.  

För övriga är kostnaden 2 000 kr exkl. moms. 

Fakturering sker i efterhand. 

 

Anmälan: Anmälan, som är bindande ska vara oss tillhanda senast den 31 januari. 

Vid förhinder kan ersättare anmälas.  

 

Övrigt: Upplysningar lämnas av Tommy Svensson, 08-553 430 49,  

tommy.svensson@svensktnaringsliv.se och 

Karin Frölander Mattsson, 08 553 432 96,  

karin.frolandermattsson@svensktnaringsliv.se 

 

 

 

www.svensktnaringsliv.se/nsd 
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