
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 
 

Dato:  09.05. År: 2019 Referent : Øystein Haugen 

   

 
 
Følgende  deltok:  Svein Tore, Carl Diderik, Bardur, Per Sanni, Liv Sonja, Irene, Øystein, Per 

Harald, Monica, Nils, Einar, Asbjørn, Hermann, Ragnar, Kolbjørn, Odd, Olav 

 

I tillegg 3 gjester vedr.  utveksling (Tone K. fra Distrikt 2290, Victoria Zhang Gjerseth, som skal 

til Taiwan og hennes mor, Marianne. 

 

Kveldens foredragsholder var Generalsekretær Monica Mattsson Kampe, fra organisasjonen 

"Folk og Forsvar". 

 

Vi applauderte for bursdagsbarna siden sist, Jan, Øystein, Per Harald og Anders, samt for Carl 

Diderik, Hermann og Bent Aslak som alle snart fyller år. 

 

Først om Dagen i dag - 9. mai 

1429:  I Frankrike førte Jeanne d`Arc franske tropper til seier over britene i Orleans 

1502:  Columbus la ut på sin fjerde og siste ferd til America 

1788:  I Storbritannia avskaffet parlamentet slavehandelen 

1927:  I Australia ble Canberra hovedstad etter Melbourne 

1945:  Vidkun Quisling ble arrestert for landsforæderi 

1958:  Høyesterett opphevet dommen over Agnar Mykles bok "Sangen om den røde rubin" 

1962:  The Beatles skrev under sin første platekontrakt 

1978:  I Roma ble den tidligere italienske statsministeren Aldo Moro funnet skutt og drept i en bil 54 dager etter at 

De Røde Brigader bortførte ham 

1996:  I Palestina presenterte Yasir Arafat den første regjeringen for de palestinske selvstyreområdene.  

 

Født: 
1931:  Erik Damman, miljøforkjemper.  Stiftet i 1964 "Fremtiden i våre hender" 

1936:  Glenda Jackson, britisk skuespiller.  Ble Labour-politiker i 1992 

1936:  Albert Finney, britisk skuespiller 

1945:  Wera Sæter, forfatter 

1951:  Steinar Lem, informasjonssjef i "Fremtiden i våre hender" fra 1985 (døde i 2009) 

1955:  Ingebrigt Steen Jensen, tekstforfatter )(og "Mr, Stabæk) 

1975:  Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, journalist 

 

 

Før Monica Mattsson Kampe slapp til, ble vi presentert for Victoria Zhang Gjerseth, som reiser 

som utvekslingsstudent fra oss til Taiwan i august.  Hun har norsk mor og kinesisk far. 

Tone Kolbenstvedt fra Distriktet presenterte henne, og hun fortalte om seg selv. 

Fra januar  får vi til gjengjeld inn en ungdom fra Australia til vår klubb. 

 



 

Så til foredraget: 

  

"Samfunnssikkerhet og sikkerhetspolitikk i en foranderlig verden" 

Folk og Forsvar er en partipolitisk nøytral paraplyorganisasjon opprettet av Stortinget i 1951 

for å drive med folkeopplysning om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. 
 

Organisasjonen drives  primært med offentlige midler. 

 

Poenger fra foredraget: 

*  "Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje"  (sitat fra Aristoteles) 

 

*  Svært få år i de siste 3400 år har vært uten konflikter i verden 

 

*  Det er mange kryssende interesser og utfordringer i nordområdene.  Issmelting ir nye 

utfordringer og krav rundt polpunktet.  FN`s Kontinentalsokkelkonvensjon har lagt føringer for  

området 

 

*  Det har skjedd og skjer store endringer i våpen, metoder og typer kriger (Eksempelvis bruk av 

droner) 

 

*  Borgerkriger har vokst veldig i omfang i forhold til mellomstatelige kriger. 

 

* Nedgang i antall drepte i kamphandlinger, med noen topper som unntak:  Kina/Korea, 

Vietnam, Iran/Irak/Afganistan og Syria. 

 

* Det som primært skaper konflikter er: 

- Ressurstilgang 

- Landegrenser 

- Ønske om selvstendighet/egen stat 

- Opprør mot sittende styre 

- Religiøs eller politisk ekstremisme 

- Etniske motsetninger (Rwanda) 

 

*  Utfordringer: 

- Kombinasjon av tradisjonelle og nye utfordringer 

- Klimaendringer og mennesker på flukt 

- Polarisering 

- Ekstremistgrupper 

- Hacking og datasabotasje 

- Ytringsfrihet 

- Hybrid krigføring (kombinasjon av konvensjonell og ikke-konvensjonell krigføring) 

 

*  "Fake News" /konstruerte nyheter brukes mer og mer til å spre redsel og mis-informasjon.    

Et eksempel:  Google Map over Krim-halvøya ble endret etter press fra Russland.  Skremmende! 

 

*  Norge kan bli rammet av tilsiktede og utilsiktede hendelser.  Det er mange aktører innenfor 

feltet samfunnssikkerhet, og PST vurderer fortløpende trusselbildet vi står overfor. 

Det er et tankekors at mange politikere i dag trenger livvakt. 

 

*  Hovedsaken er å forebygge og håndtere.  Vi har et forsvar  for å forsvare Norge og våre 

allierte etter prinsippet "alle for en". Forsvaret skal være støtte for det sivile samfunnet.  



Forsvaret skal hevde vår suverenitet og drive myndighetsutøvelse.  Det drives overvåking og 

etterretning, og Norge deltar i internasjonal krisehåndtering. 

 

Hun  ble takket for et informativt og opplysende foredrag og fikk vin og bok i fortjent gave. 
 

 

 Nils vant vin og Ola Vea fikk "napp" 


