NARVIK KONFERANSEN
17. – 19. AUGUST 2005
Utviklingen i Nordområdene
Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv

EUROPA-PROGRAMMET (EP) ble etablert i 1992 som et uavhengig og
tverrfaglig forsknings- og kompetansesenter for å kunne følge de kompliserte,
raske og store endringene i Europa etter Den kalde krigens avslutning.
Gjennom mer ti års virke har EP opparbeidet kunnskap og spesialkompetanse
på europeiske nøkkelland. Gjennom en tverrfaglig forskerstab supplert med
seniorrådgivere fokuseres det på utviklingen i Europa og hvilke konsekvenser
denne utviklingen har for Norge og norske interesser.

SJØMILITÆRE SAMFUND (SMS) er en forening hvis formål er å virke for
Sjøforsvarets tarv og utvikling, å fremme medlemmenes interesse for militære,
militærevitenskaplige og militæretekniske emner, samt å fremme kameratskap
og korpsånd blant dem. SMS skal arbeide for å fremme foreningens formål
gjennom samarbeid med myndigheter og andre foreninger, og ved å samle
medlemmene til foredrag, diskusjoner og selskaplig samvær. SMS ble stiftet
i 1835 og er en landsdekkende forening.

VELKOMMEN TIL KONFERANSE
OM NORDOMRÅDENE
Denne konferansen er en viktig del av det fremtidsperspektiv som en hundreårsmarkering 1905 – 2005
bør inneholde. Konferansen har som utgangspunkt
hvordan industrireisning og næringsutvikling (Kirunamalmen og Ofoten-banen, Narvik havn) i 1905 også dimensjonerte et lite lands
sikkerhetspolitikk. Både ved bygging av forsvarsanleggene i og utenfor Narvik
ved begynnelsen av 1900-tallet og som én årsak til angrepet på Norge i 1940.
Konferansens hoveddel er ikke å dvele ved utgangspunktet; det er nåtidens
og fremtidens utfordringer på Nordkalotten som står i fokus. Med den raske
og store utvikling som skjer i forhold til leting og utvinning av olje og gass i
Barentshavet, veves energi- og næringspolitikk direkte inn i utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikken. Utviklingen i Nordområdene gir dermed vårt land
og våre naboland store felles utfordringer.
Sant nok har det militære trusselbildet i nord endret seg. Det er allikevel hevet
over tvil at alle større forsvarspolitiske utfordringer ligger i Nordområdene. Norge
har derfor et betydelig ansvar for å sørge for stabilitet og sikkerhet i egen region.
Et troverdig og relevant forsvar er et signal til omverdenen om hvor Norges
interesser, og en garanti for at vi ivaretar våre næringsinteresser og tar våre
sikkerhetsforpliktelser på alvor. Skal Norge få dette til er det viktig at Nord-Norge
er en livskraftig landsdel. Uten at vi har en strategi for Nordområdene, har vi heller
ingen strategi for Norge. Det er i dette perspektiv Narvik-konferansen holdes.

Vennlig hilsen Jørgen Kosmo

Europaprogrammet og Sjømilitære Samfund har gleden av å invitere til denne
konferansen i anledning 100 års markeringen for unionsoppløsningen.
Konferansen tar for seg emner rundt Nordområdenes betydning.

Konferansen finner sted i Narvik onsdag 17. – fredag 19. august 2005

ONSDAG 17. AUGUST
1630: Avgang med kystvaktfartøy for seilas på Ofotfjorden og tilstøtende fjorder
1700: Seilas med guide – krigshandlingene 1940. Torkel Hovland
1900: Retur til kai i Narvik
2000: Middag (på hotellet)

TORSDAG 18. AUGUST
0830: Åpning Stortingspresidenten
0900: Historisk oversikt Nordområdene. Leif Simonsen
0945: Kaffe – utstilling
1000: GIS foredrar Generalinspektøren for Sjøforsvaret
1030: Nordområdenes strategiske stilling i dag – USA – perspektiv.
Edward Luttwak, CSIS
1115: Spørsmål (Arne Solli – leder)
1145: Nordområdenes strategiske stilling i dag – Russland – perspektiv
1230: Spørsmål (Arne Solli – leder)
1300: Lunsj (på hotellet)
1400: Norsk perspektiv på Nordområdene nå og i fremtiden. Jon Bingen
1445: Pause
1500: Svensk perspektiv på Nordområdene nå og i fremtiden. Bo Huldt

1545: Finsk perspektiv på Nordområdene nå og i fremtiden. Paavo Lipponen
1630: Paneldebatt. Panel med dagens foredragsholdere (Arne Solli – leder)
1730: Avslutning dag 2
1730: (For interesserte! – Krigsmuseet i Narvik kan besøkes som del av seminaret)
1930: Mottagelse (på hotellet)
2000: Festmiddag (på hotellet)

FREDAG 19. AUGUST
0800: Nordområdene som “Energiprovins”. Johan P. Barlindhaug
0845: Nordområdene – næringslivsperspektiver. Finn Bergesen jr, NHO
0930: Pause – utstilling
0945: Perspektiv for sjøtransport i Nordområdene Marianne Lie,
Norges Rederiforbund
1030: Nordlig Øst Vest fraktkorridor og Narvik havn. Odd Andreassen
1115: Paneldebatt med dagens foredragsholdere i panelet
(Arne Solli – leder)
1215: Oppsummering – avslutning Stortingspresidenten
1230: Lunsj (på hotellet)
1300: Avreise

KONFERANSEN STØTTES ØKONOMISK AV:

Arrangementskomiteen takker våre sponsorer

PRAKTISK INFORMASJON
Påmelding
Påmelding innen 20. juni 2005
Bruk e-post: SMS1835@broadpark.no
Konferanseavgiften dekker 2 døgn på hotell med helpensjon
og festmiddag, er kr. 4200,-. Innbetales til:
Sjømilitære Samfund,
Lyngstien 4 E
5141 Fyllingsdalen
Benytt konto nr: 9521 05 16752 – innen påmeldingsfristens utløp

Transport
Den enkelte må besørge transport til og fra Narvik Radisson SAS Royal Hotel.

Kontaktperson
Spørsmål om konferansen kan rettes til:
Bjørn Krohn, Tlf: 928 46 202. Telefax: 55 01 10 19

Trykket av AK Trykk

Design, Forsvarets 1905-markering

