Samfundssikkerhed
i de nordiske
lande
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“

– Professor Emeritus Bengt Sundelius,
Swedish National Defence University
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Åbenheden omkring
samfundssikkerhed, og
måden vi planlægger
beredskabet på, er
særligt for vores
nordiske lande.

Hvad er samfundssikkerhed?

SILJE BERGUM KINSTEN/NORDEN.ORG

Samfundssikkerhed omfatter blandt andet et samfunds
evne til at opretholde vitale fornødenheder og sikre
befolkningers liv, sundhed, basale behov og grundlæggen
de værdier under ekstraordinære belastninger, kendt som
kriser.

Hvorfor samarbejder de nordiske lande
om samfundssikkerhed?
Trusler mod samfundet kan tage mange former – fra
cyberangreb, der paralyserer den digitale infrastruktur, til
ekstremister, som begår terrorangreb, og til vulkanudbrud
eller andre naturkatastrofer.
De nordiske lande er små, åbne og trygge samfund, men
ikke desto mindre er de sårbare over for udefrakommende
påvirkninger.

Det er det centrale spørgsmål, som det nordiske
forskningsprogram har fokus på.
Forskningsprogrammet blev etableret af NordForsk i 2013.
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Hvordan sikrer vi bedst vores samfund imod sådanne
trusler og risikofaktorer?

9 igangværende
forskningsprojekter
om samfundssikkerhed
i Norden

Hvem finansierer
forskningssamarbejdet?

1. Terrorisme: Hvordan påvirker terrorfrygten
befolkningerne i de nordiske lande?

1.4
The Icelandic Centre for
Research – Rannís

2. Ligestilling og diversitet: Hvilken sammenhæng er der
mellem ligestilling og diversitet i sikkerhedsstyrkerne og
samfundssikkerhed i Norden?
3. Cybersikkerhed: Digitaliseringen stiller stadig større
krav til cybersikkerhed.
4. Sundhedsdata i cyberspace: Hvilke risici er der ved at
opbevare befolkningernes sundhedsdata på inter
nettet?

Tal i millioner DKK

20.3
Finlands Akademi
+ Finlands indenrigsministerium
0.5
Beredskabsstyrelsen i
Danmark

5. Overvågning: Forholdet mellem internetovervågning og
udvidede efterforskningsbeføjelser.
6. Ekstremisme: Hvordan kan et tværfagligt samarbejde
forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme?
7. Politiefterforskning i cyberspace: Krydsfeltet mellem pri
vatlivets fred og hensynet til kriminalitetsbekæmpelse.
8. Naturkatastrofer: Hvordan bliver vi modstandsdygtige
over for naturkatastrofer?

10.4
Economic and Social
Research Council (UK)

22.0
Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskab i Sverige

9. Sikkerhedsteknologi: Hvordan bliver vores nordiske sam
fundsværdier udfordret af nye sikkerhedsteknologier?

5.3
Dutch Research
Council (NWO)

Total
DKK 119
million

37.0
NordForsk
22.0
Norges forskningsråd
+ Direktoratet for
samfunnssikkerhet
og beredskap

Vi tager forbehold for ændringer.
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Vil du vide mere?
@NordForsk
NordForsk
NordForsk

www.nordforsk.org/samfundssikkerhed

NordForsk er en institution under Nordisk Ministerråd, som
finansierer og tilrettelægger nordisk samarbejde inden for
forskning og forskningsinfrastruktur.
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