Samfundsmøte
7. april 2018
Stormaktskrig
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt - 19:10
2. Styreprotokoll
- Dagsorden godkjennes, med mindre
endringer, ved akklamasjon
3. Rådet presenterer sin innstilling til Finansstyret
- Eivind Rindal, Rådets nestleder presenterer følgende innstilling:
- Magne Mæhre, nestleder
- Bente Sjøbakk, medlem
- Steinar Bjørlykke, medlem
4. Politisk femminutt
- Vemund Eidskrem
- Eivind Rindal
5. Resolusjonsforslag om samtykke
- Synnøve Vereide presenterer bakgrunnen for
resolusjonsforslaget
- Forslaget vedtas med 148 stemmer for, 2 mot og 9 blanke.
6. Innledning ved Espen Barth Eide
- Tidligere forsvars- og utenriksminister
- Kommer med en liten hyllest til Samfundet
- Lever vi i en tid der det kan bli stormaktskrig?
- Definisjon: Flere stormakter i krig med hverandre

- 1800-1815: Napoleonskrigene, 1860: preussisk-franske kriger,
1914-18: Første verdenskrig, 1939-45: Andre verdenskrig,
1945-1991: Kald krig
- Forsvaret er mer aktive i dag enn under andre verdenskrig
- Russlands grenser presses (grensen mellom øst og vest)
- Georgia 2008, Ukraina 2014
- NATO har flyttet hovedfokus
- Både spenning og maktforhold, og hvordan en slik krig vil
kunne utspille seg
- Cyberkrig og hybridkrig
7. Kunstnerisk innslag ved Trondhjems Studentersangforening
- Fremfører “Våre eigne skip”
- “Sangens kraft” - Jean Sibelius
8. Pause - 20:10-20:20
9. Sofaprat med spørsmål fra salen
- Eivind Rindal: Russland, Kina og USA har vi hørt en del om,
men hva med India?
- Vemund Eidskrem: Er det noe nytt at USA ikke følger
internasjonale spilleregler, og bør vi anta at det ikke er noe de
gjør i fremtiden?
- Even Eide: Kina aksepterer ikke Taiwan. Hva skjer da når Kina
blir mektigere enn USA? Hva vinner av politikk og økonomi?
Kan Kina påstå at de støtter frihandel når de har en så
omfattende digital brannmur?
- Øyvind Bentås: Hvordan står det til med norsk forsvarsevne?
- Helene Busengdal: Hva ønsker en stat å utrette ved en
cyberkrig? Hvilke konsekvenser kan det få?
- Magnus Thorslund: Blir en stormaktskrig langdryg eller kort og
brutal?
- Georg Horntvedt: Er det riktig av Norge å utvise russiske
diplomater uten å gå ut med konkrete bevis?
- Magnus Bjerke: Estland har 25% russisk befolkning, hva gjør
dette for landet når konflikten spisser seg?

10.

11.
12.

- Nadan Dervoz: Hva vil en allianse mellom Kina og Russland
bety for Vesten?
- Hans Jacob Lauritzen: Hvilke konsekvenser vil et norsk
EU-medlemsskap få, og hvilke makter i EU kan vi sammenlikne
oss med?
Eventuelt
- Jan Henrik Jahren
- Magnus Runnerstrøm
Kritikk av møtet
- Ingen ytringer
Møtet er hevet - 21:26
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