Topyekün Savunma
(Totalförsvaret):
Tüm İsveç bir arada
İsveç diğer birçok ülkeden güvenli olsa da güvenliğimiz
ve bağımsızlığımız için riskler ve tehditler söz konusudur.
İsveç’in toplu savunması ülkemizi, özgürlüğümüzü ve
istediğimiz gibi yaşama hakkımızı korumalı ve savunmalıdır.
İsveç’in tehdit edilmesi durumunda hepimize düşen bir
görev vardır.

Topyekün Savunma (Totalförsvaret)
Topyekün Savunma kavramı (Totalförsvaret), İsveç’i
savaşa hazırlamak için gereken tüm faaliyetleri ifade
eder. Topyekün Savunma (Totalförsvaret), askeri
savunma ve sivil savunmadan oluşur. Sivil savunma,
tüm toplumun savaş ve savaş tehlikesine karşı
olmasıyla ilgilidir.

Bizi ne tehdit edebilir?

Sivil savunma
Sivil savunma, sivil nüfusu korumak ve örneğin
sağlık sisteminin işleyişi ve ulaşım için devlet
yetkilileri, belediyeler, bölgeler, özel şirketler ve
gönüllü kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen
çalışmalardır. Sivil savunma da İsveç Silahlı
Kuvvetlerini (Försvarsmakten) destekleyebilmelidir.

İsveç’in yakın çevresindeki güvenlik politikalarının
durumu son yıllarda kötüleşti. Küresel olarak da bu
durum istikrarsız olarak değerlendiriliyor.
İsveç, çevremizde yaşanan olaylardan giderek daha
fazla etkileniyor. Baltık Denizi bölgesinde veya Avrupa’nın
diğer bölgelerinde bir güvenlik politikası krizi veya silahlı
çatışma olması durumunda, bundan etkileneceğiz.
Bu gibi durumlarda, İsveç’e askeri güç veya bu tür
tehditlerin yöneltilmeyeceğini söyleyemeyiz. Topyekün
Savunma (Totalförsvaret), ülkemize karşı silahlı bir
saldırı veya diğer savaş eylemlerine karşı çıkabilmelidir.

Askeri savunma
Askeri savunma, İsveç Silahlı Kuvvetleri
(Försvarsmakten) ve Ulusal Muhafızlar
(Hemvärnet) ile bir dizi başka yetkiliden oluşur.
İsveç Silahlı Kuvvetleri (Försvarsmakten)
topraklarımızı ve İsveç sınırlarını koruyor.

Neyi savunuyoruz?
Sadece ülkemizin ve topraklarımızın sınırlarını
değil, toplumumuzun temelini oluşturan tüm
değerleri de savunuyoruz. Ayrıca insan haklarını,
ifade özgürlüğünü ve demokrasiyi de korumamız
ve savunmamız gerekiyor.
Bir sonraki sayfada savaş tehlikesi veya savaştaki
rolünüz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Topyekün Savunmanın (Totalförsvaret)
bir parçasısınız
İsveç’te Topyekün Savunmanın (Totalförsvaret) bir parçası olma yükümlülüğümüz var. Bu, burada yaşayan ve yaşları 16 ile 70 arasında olan
herkesin savaş tehlikesi veya savaş durumunda çeşitli görevlerde yardıma
çağrılabileceği anlamına gelir. Bu yardım, ulaşımda araba kullanmak, sağlık
hizmetlerinde çalışmak, bir anaokulunda çalışmak veya mümkün olduğu
kadar toplumun işleyişine katkıda bulunan başka bir şekilde olabilir.
Halihazırda toplum için önemli olan bir şey üzerinde çalışıyorsanız her
zamanki gibi işe gitmeye devam edebilirsiniz. Herkesin katkıda bulunma
yükümlülüğü vardır ve herkese ihtiyaç vardır.

Toplum her zamanki gibi işlemediğinde
Savaş tehlikesi ve savaş durumunda ülkeyi savunmak için büyük kaynaklar
kullanılması gerektiğinden toplumun normal hizmetinin çoğu ciddi şekilde
sınırlandırılacaktır. Önemli malların ithalatı yapılamayabilir, mağaza rafları
boş kalabilir ve ilaç temini zorlaşabilir. BT saldırıları, elektrik arzını ve mobil
ağı devre dışı bırakabilir ve bozabilir. Toplumun alıştığımız gibi işlemediği bir
durumda sizin ve çevrenizdekilerin nasıl başa çıkabileceğini düşünün.

Ne kadar hazırsınız?
Zorlu bir gerginlik döneminde birkaç gün boyunca, bir hafta veya daha
uzun bir süreye kadar kendi başınıza idare edebilmeniz gerekir. En önemli
şey yemek, içme suyu, ısı ve önemli bilgileri alma fırsatına sahip olmaktır.
Hazırlıklı olduğunuzda tüm ülkenin şiddetli bir gerginlik dönemiyle daha iyi
başa çıkmasına yardımcı olursunuz.

Önemli bilgileri kaçırmayın
Ciddi bir durumda, yetkililerden önemli bilgileri alabilmeniz ve medyanın
haberlerini takip edebilmeniz gerekir. Elektriksiz çalışan bir radyonuz
olduğundan emin olun. İsveç Radyosu P4’ü dinleyin veya İsveç Televizyonunu
izleyin. Olağan dışı koşullarda bile önemli kamuya açık bilgiler paylaşabilirler.

Haber kaynaklara karşı
eleştirel olun

Yanlış bilgilere karşı uyanık olun

• Bilginin amacı nedir?

Savaş tehlikesi veya savaş durumunda yanlış bilgi ve propaganda yayılır.
Günümüzde bile devletler ve kuruluşlar, değerlerimizi ve nasıl davrandığımızı
etkilemeye çalışmak için yanıltıcı bilgiler kullanıyor. Haber kaynaklarına
karşı dikkatli ve eleştirel olun. Sosyal medyada paylaştığınız bilgileri değerlendirerek paylaşın.

Kendi yönteminizle dahil olun
Ekstra katkıda bulunabilmek istiyorsanız gönüllü bir savunma organizasyonuna katılabilirsiniz. Bu organizasyonlar, bir krizde veya savaşta özel görevleri
üstlenir. Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok farklı kuruluş bulunmaktadır.
Daha fazlasını msb.se/ffo adresinde okuyun.
Ayrıca yaşadığınız yerde, okulda, iş yerinizde veya başka bir bağlamda kendi
inisiyatiflerinizi alabilirsiniz.
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• Bunlar gerçekler mi yoksa
görüşler mi?
• Kaynak güvenilir mi?
• Bilgi başka bir yerde
yayınlanmış mı?
• Bu bilgi yeni mi yoksa
eski mi ve neden şimdi
paylaşılmış?

