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Nationalismen sticker upp i flera medlemsländer. Globaliseringen ifrågasätts. Internationella avtal skrotas.
De här företeelserna har från början präglat Finlands
period som ordförandeland för Europeiska unionen.
President Donald Trumps ”America first” är sinnebilden för den gryende nationella egoismen. Respekten
för Rule of Law har devalverats kraftigt. Alternativa
sanningar och så kallade fake news odlas flitigt både
i USA och Ryssland, men inte bara där. Dessutom har
handelskriget mellan USA och Kina trappats upp, vilket
kan få katastrofala följder för världsekonomin. Brexit
bekräftar ytterligare tidsandan.
Samtidigt växer oron för klimatförändringen hos
EU-invånarna. De kräver att beslutsfattarna vidtar
omedelbara åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen. Som motvikt till den växande nationalismen inom EU fick både gruppen ALDE (liberaler
och demokrater) och De gröna ett större väljarstöd än
tidigare i Europaparlamentsvalet i maj.
Mottot för Finlands EU-ordförandeskap är Ett
hållbart Europa – en hållbar framtid. Programmets
ambition är att stärka de gemensamma värdena och
rättsstatsprincipen, att göra EU till en union med bättre
konkurrenskraft och social inkludering, att stärka EUs
ställning som global klimatledare, samt att säkerställa
medborgarnas övergripande säkerhet.
Mot den här bakgrunden har Ekonomiska Samfundet i Finland, Handelsgillet i Helsingfors och Svenska
handelshögskolan EU som tema för årets aktualitetsseminarium. Välkommen att ta del av intressanta
föredrag, framförda av sakkunniga talare, på hög nivå.
Jan-Erik Enestam
minister, ordförande för seminariekommittén

Aktualitetsseminarium på Hanken den 5 november

EU – QUO VADIS?
Ekonomiska Samfundet i Finland, Handelsgillet i Helsingfors och Svenska handelshögskolan
ordnar den 5 november 2019 klockan 15.00 sitt traditionella seminarium, denna gång med
fokus på EU och de utmaningar EU står inför.
Hur hantera det handelskrig som hotar? Resultatet i EU-parlamentsvalet var en framgång
både för de nationalistiskt inriktade grupperingarna och den liberala gruppen ALDE samt
De gröna, medan både socialdemokraterna och de konservativa förlorade platser. Brexit
komplicerar ytterligare. Vilken effekt har allt detta på EUs handlingskraft?
Plats: Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors

Program:
kl. 15.00
		

Seminariet öppnas av Hankens rektor Karen Spens och
seminariekommitténs ordförande minister Jan-Erik Enestam.

kl. 15.10
		

EU som global aktör – mera prat än verkstad? Europaparlamentariker
Nils Torvalds.

kl. 15.40
		
		

EU och den inre marknaden – en outnyttjad potential? Civilingenjör, 		
civilekonom Leif Östling, tidigare vd för Scania, tidigare ordförande för 		
Svenskt Näringsliv.

kl. 16.10.
		
		

EUs försvarsdimension – ett Natoperspektiv. FD, docent Ann-Sofie Dahl, 		
Nonresident Senior Fellow vid Atlantic Council. Ambassadör René Nyberg 		
deltar som expertkommentator som Nato-sakkunnig.

kl. 16 .40–17.10 Paus för kaffe och nätverkande
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kl. 17.10
		
		

Ryssland och EU – söndra och härska? Styrelseordförande,
tidigare statsminister Esko Aho. Ambassadör René Nyberg
deltar som expertkommentator som Rysslands-sakkunnig.

kl. 17.50
		

Norden i EU-block eller ej? Nordiska samarbetsministern 		
Thomas Blomqvist.

kl. 18.20
		

Sammanfattande kommentarer. Generalsekreterare
Paula Lehtomäki.

kl. 18.30

Slutord: Jan-Erik Enestam.

kl. 18.30–20.00 Buffé
Efter varje inlägg följer en kort diskussion som leds av moderatorerna
Anna Bertills och Jens Berg.
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Deltagaravgift
och anmälan
Deltagaravgiften är 95 euro
I priset ingår kaffe och buffé

Handelsgillet i Helsingfors r.f. (grundat
1857) främjar det finska näringslivet.
Tyngdpunktsområden är industri,
handel, sjöfart och olika fenomen i
samhället. Bland de 1 000 medlemmarna
är stämningen familjär. Den 160-åriga
föreningen erbjuder också möjligheter
att idka hobbyer.

Anmälning och betalning på
www.toppsemi.com.
Ekonomiska Samfundet är ett forum för
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och att arbeta för utökad tillämpning
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Handelsgillet i Helsingfors r.f.
Kaserngatan 23 A 12, 00130 Helsingfors
telefon 09 66 97 98,
info@handelsgillet.fi, www.handelsgillet.fi

Hanken är ett ledande, internationellt
ackrediterat universitet med över 100 års
erfarenhet av utbildning och forskning
inom ekonomi. Forskningen är internationellt högt ansedd och ligger som grund
för all vår utbildning. Hanken har ett tätt
samarbete med näringslivet och ett aktivt
alumnnätverk med cirka 14 000 alumner
som arbetar i 70 länder. Högskolan är
verksam i både Helsingfors och Vasa.
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