VÄLKOMMEN TILL
FÖRSVARSUTBILDARNA
Vår verksamhet omfattar från den enskildes
säkerhet till samhällets försvar.

Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med syfte att stärka
totalförsvaret. Under vårt paraply förenar vi många olika frivilliga verksamheter som riktar
sig till både försvar och krisberedskap.
Ett frivilligt engagemang för dig
Försvarsutbildarna ansvarar för att rekrytera, utbilda och skriva frivilligavtal för både
Försvarsmakten och krisberedskap:
• Drygt 1 000 specialister som sjukvårdare, pionjärer, CBRN-soldater och informationsbefäl
till hemvärnet.
• Närmare 350 avtal för krisberedskap för att öka uthållighet vid kriser inom exempelvis
kommunikation, hälsoskydd, farliga ämnen eller kärntekniska olyckor.
Vi har ett omfattande kursutbud inom både försvar och krisberedskap där utbildningarna i
allt väsentligt genomförs av egna frivilligt engagerade ledare, instruktörer och funktionärer.
Kurserna genomförs ofta på våra fem egna kursgårdar.

För dig mellan 15-20 år
Genom kunskap, gemenskap och utmaningar utvecklar vi ungdomar inom både försvar och krisberedskap.
Den lokala ungdomsverksamheten vid hemorten är basen för våra ungdomar. Den kompletteras
med centrala ungdomsaktiviteter vid så kallade tema-veckor som vinterutbildning, överlevnad
och andra inriktade mot Försvarsmakten. Tema-veckorna är förlagda till ordinarie skollov.

För alla

Vi genomför bland annat:
• Medlemsaktiviteter för att skapa gemenskap
och engagera medlemmar.
• Seminarier, diskussioner och föreläsningar
om försvars- och säkerhetspolitik.
• Information för att stärka enskildas
krishanteringsf örmåga.

I hela Sverige
Vi finns runt om i hela landet genom våra regionala
förbund och lokala föreningar samt genom våra
rikstäckande förbund som samlar sig kring olika
kompetenser eller verksamheter.
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Genom kunskap och information till medlemmar och
allmänhet skapar vi ett robustare samhälle och bidrar
till att folkförankra totalförsvaret.

Tillsammans stärker
vi samhällets säkerhet
Vi utvecklar medlemmar till nytta för samhällets säkerhet. Försvars
utbildarna välkomnar alla som vill delta i att stärka svenskt försvar och
krisberedskap.
För dig som vill engagera dig mer så finns våra frivilligavtal för Försvars
makten eller krisberedskap. Vill du ha ett mindre omfattande engage
mang så kan du delta i vår medlemsverksamhet.
Att vara medlem i Försvarsutbildarna är ett aktivt ställningstagande för
ett i vardagen robust samhälle och folkförankrat totalförsvar. För vissa
av utbildningarna och avtalen behöver du vara svensk medborgare.
Genom ett medlemskap hos oss erbjuds du många olika aktiviteter och
informationstillfällen som berikar både dig själv och som stärker samhället.
Du som är mellan 15-20 år är välkommen som ungdomsmedlem.
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