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Atlantsammenslutningen aflyser NATO-konference  

I anledning af NATO’s 70-års-jubilæum har den amerikanske ambassade og Atlantsammenslutningen i 
fællesskab arbejdet for at afvikle en international konference med NATO og det transatlantiske samarbejde 
som omdrejningspunkt. Blandt de af Atlantsammenslutningen inviterede oplægsholdere var Stanley Sloan 
fra Atlantic Council i USA.  

Desværre ønskede den amerikanske ambassadør ikke hans deltagelse. Da ambassaden er medarrangør og 
sponsor, har Atlantsammenslutningen måttet aflyse Stanley Sloans deltagelse.  

»Vi har hele tiden vidst, at Stanley Sloan har en kritisk tilgang til præsident Donald Trump. Det er ingen 
hemmelighed. Det ser man, hvis man følger Twitter og Facebook. Vi har dog aldrig været i tvivl om, at 
Stanley Sloan ved vores konference ville levere et upolitisk og objektiv indlæg. Dette havde Stanley Sloan 
lovet os. Derfor holdt vi fast i Stanley Sloan som oplægsholder, indtil den amerikanske ambassadør 
krævede, at Stanley Sloans deltagelse blev aflyst...«,  

udtaler Atlantsammenslutningens generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, som fortsætter:  

»Efter nøje overvejelser har vi besluttet ikke at gennemfører konferencen. Forløbet er blevet for 
problematisk, og vi kan ikke stille op i denne situation - endsige bede vores oplægsholdere om det...«  

afslutter generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe.  

Stanley Sloan har efterfølgende på eget initiativ valgt at offentliggøre sit planlagte oplæg - og ifølge Niels- 
Ole Mannerup, der er sekretariatschef i Atlantsammenslutningen burde oplægget ikke have været frygtet 
af den amerikanske ambassade. Således udtaler han:  

»Atlantsammenslutningen har i samarbejde med oplægsholderne lagt mange kræfter i arrangementet. 
Derfor er det ikke unaturligt, at man som oplægsholder kan stå med en tom følelse, når man ikke kan give 
sit oplæg. Stanley Sloan har efterfølgende valgt at offentliggøre sit oplæg. Det er suverænt Stanley Sloans 
egen beslutning - en beslutning, vi respekterer. Jeg har læst det planlagte oplæg. I det roser Stanley Sloan 
bl.a. den amerikanske ambassadør for støtten til de værdier, som er bundet til vores fælles forsvarsalliance. 
Derudover ser jeg ingen direkte eller indirekte personangreb mod præsident Donald Trump.«  

Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe er tilgængelig for pressen via telefon +45 3059 1944 eller via e- 
mail lars@atlant.dk.  

 


