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Velkommen til et begivenhedsrigt halvår med spændende arrangementer, der trodser covid-19-krisen,

Covid-19-krisen satte med sin fremmarch begrænsninger for, hvordan mennesker kunne mødes.
Atlantsammenslutningen gik ikke ram forbi. Atlantsammenslutningen lod sig dog ikke kue; og i stedet for
begrænsninger blev der set muligheder.

Med udgangspunkt punkt i, at Atlantsammenslutningen er en landsdækkende og internationalt orienteret
organisation, der informerer om sikkerhedspolitik - herunder NATO, EU, OSCE og FN - med henblik på at
udbrede kendskabet til sikkerhedspolitik og dens betydning for den brede befolkning, valgte vi at
nytænke, hvad det vil sige at være folkeoplysningsorganisation.

Atlantsammenslutningen har altid gerne villet den nære kontakt med alle interesserede; men vi ved også,
at selv om Danmark er et lille land, så er vejen til Frederiksberg Slot ikke altid den korteste. Der blev
nytænkt, og redskabet blev webinarer.

Atlantsammenslutningen gennemførte i foråret webinarer, hvor bl.a. Danmarks ambassadører i Pakistan
og ved NATO-missionen i Belgien kunne bydes indenfor; og pludselig betød afstande slet ikke det samme
som tidligere. En dag er covid-19-krisen besejret. Det skal vi alle tro på. Derefter vil vi forsøge at vende
tilbage til den hverdag, der var engang; men for Atlantsammenslutningens vedkommende vil webinarer
aldrig gå af mode. De er kommet for at blive.

Atlantsammenslutningen er dynamisk i sin planlægning. D.v.s., at intet afvises, hvis det er muligt. Ganske
vist er der en plan, men Atlantsammenslutningen er samtidig lydhør for tanker og idéer fra dem, der
følger os. Med andre ord: Sidder man med et ønske om en aktivitet i form af fx et webinar med en særlig
gæst, så lad os høre derom. Det kunne jo være, at det umuliges kunst blev muligt.

Der skal for dette program lyde en særlig tak til praktikant Julie Ranneries, der har arbejdet utrætteligt for
at skabe kontakt til oplægsholderne, og tak til praktikant Jacob Nørholm for teknisk it-assistance.

Vel mødt...også i den virtuelle verden...

Med venlig hilsen
Lars Bangert Struwe
generalsekretær, ph.d.

Velkommen til 2020/2021's aktiviteter

-



/

HVORNÅR OPLÆGSHOLDER EMNE

17. november 2020 General Bjørn Ingemann Bisserup

forsvarschef

Forsvarschefen giver status på forsvaret

18. november 2020 Ph.d. Rasmus Alenius Boserup De næste fire år - amerikanernes (måske) 

nye strategi for Mellemøsten

2. december 2020 Harsh V. Pant

professor

Indiens udenrigspolitik og hastigt

voksende indflydelse i det internationale

samfund

17. december 2020 Ph.d. Chris Holmsted Larsen

chefkonsulent

Russisk Proxy War og radikalisering

6. januar 2021

Gennemføres

kl. 1400

Ph.d. Tanvi Madan

direktør

De stigende spændinger i

USA-Kina-Indien-trianglen

20. januar 2021 Ph.d. Peter Seeberg

lektor

Har vesten tabt den globale

demokratikamp?

3. februar 2021 Ph.d. Tobias Liebetrau

postdoc

Cybersikkerhed som politisk og

strategisk fænomen

Webinaroversigt 2020/2021
Alle webinarer gennemføres - medmindre andet er nævnt - i tidsrummet kl. 1000-
1045, idet de transmitteres via Atlantsammenslutningens profil på Facebook.

-



/

Pris: Gratis

Tilmelding: Ikke nødvendig

Sprog: Dansk

Vært: Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe (lars@atlant.dk)

Projektleder: Praktikant Julie Ranneries (julie@atlant.dk)

It-teknik: Praktikant Jacob Nørholm (jacob@atlant.dk)

Forsvarets øverste ledelse består af forsvarschefen - og chefen for forsvarsstaben - der holder til i
Forsvarskommandoen i København.

Forsvarschef general Bjørn Ingemann Bisserup er øverste chef for forsvaret siden 2017. Forsvarschefen
refererer direkte til forsvarsminister Trine Bramsen, og han er hendes militærfaglige rådgiver.

Med udgangen af denne måned går general Bjørn Ingemann Bisserup på pension. Det er en travl måned,
for der skal siges farvel til myndigheder og tjenestesteder samt gøres klar til overlevering til den
tilgående forsvarschef, generalløjtnant Flemming Lentfer. Det er derfor særdeles glædeligt, at general
Bjørn Ingemann Bisserup kan deltage i et webinar med generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe til en
snak om status på forvaret sådan cirka midtvejs i det nugældende forsvarsforlig.

Webinar den 17. november 2020 kl. 1000
Forsvarschefen giver status på forsvaret

General Bjørn Ingemann Bisserup, forsvarschef
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Pris: Gratis

Tilmelding: Ikke nødvendig

Sprog: Dansk

Vært: Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe (lars@atlant.dk)

Projektleder: Praktikant Julie Ranneries (julie@atlant.dk)

It-teknik: Praktikant Jacob Nørholm (jacob@atlant.dk)

Ph.d. Rasmus Alenius Boserup er ekspert i arabisk politik og samfund. Hans forskning har fokus på
modstands- og oprørsbevægelser i den arabiske verden og på arabiske regimers autoritarisme med
særlig indgående viden om egyptisk og algerisk politik, samfund og moderne historie.

I dag er ph.d. Rasmus Alenius Boserup direktør i EuroMed Rights, som er et netværk af 80
menneskerettighedsorganisationer, institutioner og enkeltpersoner med base i 30 lande i Europa og
Middelhavsregionen. Inden sin ansættelse i EuroMed Rights var han seniorforsker ved Dansk Institut for
internationale Studier (DIIS), men har han også været ansat som direktør for Dansk-Egyptisk
Dialoginstitut i Cairo.

Ph.d. Rasmus Alenius Boserup har publiceret både videnskabeligt og bredt formidlende materiale om
mellemøstlige forhold og international politik; og han er en ofte benyttet ekspert i danske og
internationale medier.

Foruden sin ph.d.-grad fra Københavns Universitet har ph.d. Rasmus Alenius Boserup en doktorgrad i
kultur og civilisation fra École des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris.

For webinarets gæst er udbredelse af demokrati og menneskerettigheder af største vigtighed...og mon
ikke der også efter den 3. november 2020 vil være rigeligt at tage fat på...uanset, om USA's
statsoverhoved hedder Trump eller Biden til efternavn...?

Webinar den 18. november 2020 kl. 1000
De næste fire år - amerikanernes (måske) nye strategi for Mellemøsten

Ph.d. Rasmus Alenius Boserup, direktør, EuroMed Rights
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Pris: Gratis

Tilmelding: Ikke nødvendig

Sprog: Engelsk

Vært: Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe (lars@atlant.dk)

Projektleder: Praktikant Julie Ranneries (julie@atlant.dk)

It-teknik: Praktikant Jacob Nørholm (jacob@atlant.dk)

Indiens præsident Ram Nath Kovind er halvvejs gennem sin embedsperiode; og ganske som resten af
verdenen skal lære USA’s kommende præsident Joe Biden at kende, skal også Indien se på, hvad
tronskiftet i USA kommer til at betyde. Spørgsmålet er dog, om det amerikanske tronskifte har betydning
for Indien, eller om Indien har betydning for post-Trump-æraen. Derudover er det måske ikke så meget
præsident Ram Nath Kovind, der bliver drivkraften i det nye Indien-USA-samarbejde, men i stedet
premierminister Narendra Modi, som trods den indiske forfatnings formelle magt til præsident er den
reelle politiske magthaver i Indien, der bl.a. har muliggjort et tæt indisk-amerikansk militært samarbejde.

Fra at være juvelen i dronning Victorias krone har Indien udviklet sig til en politisk (og militær) stormagt,
der er ved at befæste sin position i det internationale samfund; og det har også betydning for Danmark.
Således skal vi ikke længere tilbage end til den 28. september 2020, hvor statsminister Mette
Frederiksen og premierminister Nerandra Modi kunne indgå et vidtrækkende grønt strategisk
partnerskab, der vil placere Danmark i en særposition i forhold til at levere de grønne løsninger, som
Indien efterspørger.Indien skal ikke ignoreres, men hvad er Indien for en størrelse? - og hvad er det for
en rolle, Indien har indtaget...og fortsat stræber efter at indtage?

Så sent som den 10. november 2020 skrev professor Harsh V. Pant en artikel om de økonomiske bånd
mellem Indien og USA set i lyset af vicepræsident Joe Bidens kommende indtagelse af Det ovale
Værelse i Det hvide Hus. Der er ingen tvivl om, at professor Harsh V. Pant er enormt vidende, og at han
om nogen har fingeren på den indiske internationale puls.

Webinar den 2. december 2020 kl. 1000
Indiens udenrigspolitik og hastigt voksende indflydelse i det internationale samfund

Harsh V. Pant, professor
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Pris: Gratis

Tilmelding: Ikke nødvendig

Sprog: Dansk

Vært: Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe (lars@atlant.dk)

Projektleder: Sekretariatschef Niels-Ole Mannerup (nioma@atlant.dk

It-teknik: Praktikant Jacob Nørholm (jacob@atlant.dk)

Der var engang, hvor franske Bob Denard, tyske Rolf Steiner og britiske Mike Hoare var med til at
romantisere begrebet Soldiers of Fortune. Romantiseringen nåede frem til skønlitteraturen, da Daniel
Carney i 1978 fik udgivet sin bog ”The Thin White Line”. Senere samme år indtog Richard Burton, Roger
Moore, Richard Harris og Hardy Krüger filmlærredet, da de i filmatiseringen af Daniel Carneys bog -
under titlen ”The Wild Geese” - lod sig hverve for ussel mammon. Soldiers of Fortune er intet andet end
soldater, der lader sig hverve af en fremmed magt for personlig vinding...altså penge...og dermed ikke
lovlige kombattanter, jf. den humanitære folkeret, og derfor er emnet kontroversielt.

Som så meget andet står historien tilbage for udviklingen, og selv om begrebet lejesoldater måske ikke
har ændret sig så meget, så har lejesoldaterne selv ændret sig, idet det i dag ikke er et spørgsmål (alene)
om betaling. Tro og religion tager sin andel, mens politiske idealisme tager sin andel...og for den
uvidende kan det være vanskeligt at se forskellen på lejesoldater og terrorister - og netop derfor er
Atlantsammenslutningen glad for, at ph.d. Chris Holmsted Larsen vil give sit bud på, hvordan man skal
anskue emnet anno 2020. Det er blevet til seminaret ”Russisk Proxy War og radikalisering”, som skulle
have været gennemført som et fysisk seminar, men på gr. af covid-19-krisen gennemføres seminaret
som et webinar.

Webinaret tager udgangspunkt i russiske påvirkningsoperationer i Europa med anvendelse af Proxy War
og højreekstremistiske radikaliserede, som påvirker efterretningsgrundlag og det geopolitiske miljø.

Webinar den 17. december 2020 kl. 1000
Russisk Proxy War og radikalisering

Ph.d. Chris Holmsted Larsen, chefkonsulent
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Pris: Gratis

Tilmelding: Ikke nødvendig

Sprog: Engelsk

Vært: Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe (lars@atlant.dk)

Projektleder: Sekretariatschef Niels-Ole Mannerup (nioma@atlant.dk

It-teknik: Praktikant Jacob Nørholm (jacob@atlant.dk)

USA-Kina-Indien-trianglen bærer på engelsk betegnelsen Fateful Triangle, idet det kort fortalt
omhandler Kinas indflydelse på det indisk-amerikanske forhold, og dermed fortælles også historien om
den kinesiske udvikling på den storpolitiske scene ikke mindst i forbindelse med den kolde krig. Disse
relationer og kendsgerning er nærmere beskrevet i bogen "Fateful Triangle" , som er skrevet af ph.d.
Tanvi Madan, der er direktør for The India Project ved Brookings.

Ph.d. Tanvi Madan har en exceptionel viden om netop forholdet mellem USA, Kina og Indien, idet hendes
ph.d.-afhandling netop omhandlede dette emne med titlen "With an Eye to the East: The China Factor
and the U.S.-India Relationship, 1949-1979".

Atlantsammenslutningen er stolte over, at det er lykkedes at knytte en sådan kapacitet til vores
webinarrække, og vi håber, at vi derved kan vise, at Indien er en spiller på den internationale
sikkerhedspolitiske scene, der skal tages endogså meget seriøs.

Eftersom ph.d. Tanvi Madan befinder sig i USA på tidspunktet for webinaret afvikling, er det endelige
tidspunkt endnu ikke fastlagt.

Webinar den 6. januar 2021 kl. 1400
De stigende spændinger i USA-Kina-Indien-trianglen

Ph.d. Tanvi Madan, direktør
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Pris: Gratis

Tilmelding: Ikke nødvendig

Sprog: Dansk

Vært: Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe (lars@atlant.dk)

Projektleder: Sekretariatschef Niels-Ole Mannerup (nioma@atlant.dk

It-teknik: Praktikant Jacob Nørholm (jacob@atlant.dk)

I Danmark bekender vi os til den demokratiske tankegang, som følger af Danmarks juridiske
forudsætningsgrundlag - vores forfatning – men den danske folkesjæl er også indstillet på demokratiets
tankegang. Sådan er grundlaget også i de vesteuropæiske lande, men andre steder? Dér er demokratiet
udfordret…ikke mindst af den autokratiske tankegang…og den udvikling må ikke ignoreres.

Netop nu ses det, at de demokratiske tanker udfordres af autokratiske tanker baseret på nationalistiske
følelser, hvorved borgernes rettigheder indskrænkes. I alle tilfælde er det således, lektor, ph.d. Peter
Seeberg - sammen med professor, ph.d. Mikkel Thorup - ser udviklingen i bl.a. nogle af de stater, vi som
danske betragter som de største demokratier i verdenen - og hvad er det så, et autokrati er? I sin
enkelthed er der tale om enevælde, der af den engelske filosof Thomas Hobbes er beskrevet som
kontrakten mellem borgerne, som overdrager al magt til staten.

Vinder den autokratiske tankegang ind på de politiske scener anno 2020/2021? Det er noget af det,
som lektor, ph.d. Peter Seeberg i bogen ”Demokratiets krise og de nye autokratier” - skrevet sammen
med professor, ph.d. Mikkel Thorup - ser nærmere på. Ikke mindst i forbindelse med det amerikansk
præsidentvalg 2020 er det værd at diskutere, om autokratier overhaler udviklingen af demokratier.

Lektor, ph.d. Peter Seeberg, der har sin daglige gang på Syddansk Universitet, har bl.a. EU og
Mellemøsten som forskningsområde. Derudover forsker han også i migration og sikkerhed i et
mediterrant og mellemøstligt perspektiv, ligesom der ses nærmere på europæiske rejsende i
Mellemøsten.

Webinar den 20. januar 2021 kl. 1000
Har vesten tabt den globale demokratikamp?

Ph.d. Peter Seeberg, lektor
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Pris: Gratis

Tilmelding: Ikke nødvendig

Sprog: Dansk

Vært: Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe (lars@atlant.dk)

Projektleder: Sekretariatschef Niels-Ole Mannerup (nioma@atlant.dk

It-teknik: Praktikant Jacob Nørholm (jacob@atlant.dk)

Diskussionen om cybersikkerhed kan synes fortærsket, men i den digitale tidsalder, som vi befinder os i,
kan cybersikkerhed aldrig tages seriøst nok. Tiden, hvor alt andet end direkte menneskelig
kommunikation foregik ved hj. af pen og blæk, er for længst forbi. Vi er alle på de digitale platforme, og
derfor er vi alle udsatte for den samme trussel - truslen rettet mod os selv.

Cybersikkerhed kan derudover anvendes som et politisk og strategisk fænomen, hvilket postdoc, ph.d.
Tobias Liebetrau har som fokusområde i sin forskning. Han har tidligere været ansat i Center for
Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor han bl.a. var med til at udforme Danmarks
første nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi. Derudover arbejder han i sin forskning også
med beskyttelse af kritisk infrastruktur samt militære og efterretningsmæssige cyberoperationer.

Cyber er verdensomspændende, hvilket gør trusselsbilledet om end endnu mere mudret; og mange
stiller sikkert sig selv spørgsmålet: Hvorfor er Kina interesseret i at misbruge mine oplysninger?
Hvorfor er det, at vi skal være så bange for fx Huaweis handlen og ageren i Danmark, når deres
telefonprodukter slet ikke er så ringe endda? Det skal vi bl.a., fordi udviklingen og implementeringen af
digitale teknologier og infrastrukturer står i centrum for en tiltagende stormagtsrivalisering mellem en
af Danmarks tætteste allierede - USA - og Kina.

Postdoc, ph.d. Tobias Liebetrau er fortale for, at hverken Danmark eller EU kan vende det blinde øje til
den accelererende geopolitiske og geoøkonomiske konkurrence. Danmark og EU skal kunne forstå og
navigere i en verden, hvor digitalisering og stormagtsrivalisering er knyttet sammen, men er det muligt i
praksis?

Webinar den 3. februar 2021 kl. 1000
Cybersikkerhed som politisk og strategisk fænomen

Ph.d. Tobias Liebetrau, postdoc
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Atlantsammenslutningen

Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk
tænketank, der med en forskningstilgang har til opgave at

oplyse danskerne om sikkerheds-, forsvars- og
udenrigspolitik.

Atlantsammenslutningen har i snart 70 år lagt stor vægt på
det internationale samarbejde, det transatlantiske forhold

og NATO.

Atlantsammenslutningen støttes af en årlig
finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet og

Forsvarsministeriet.

Atlantsammenslutningen 
Roskildevej 28A

2000 Frederiksberg C
Tlf. 3059 1944

Mail: atlant@atlant.dk

Læs mere på www.atlant.dk
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