Hur blir jag medlem i
AFF?
Följ de enkla stegen!
1)

Gå in på
www.aff.a.se

2)

Klicka på ’Bli
medlem’.

3)

Fyll i dina uppgifter.

4)

Betala in
medlemsavgiften.

Foto: Göran Grönberg

Allmänna
Försvarsföreningen
(AFF)

(3oo kr om du är över 26 år,
100 kr om du är under 26 år.)
Foto: Kristoffer Bäckström

5)

Klart! Välkommen!

Vilka är vi?
AFF är en ideell förening som är
både partipolitisk och ekonomiskt
ombunden, grundad 1890.
Vårt syfte och mål är att främja
intresse, kunskap och engagemang
om svensk säkerhet och försvar.
Genom att aktivt bidra till kunskap
och en initierade debatt vill AFF
bidra till ett trovärdigt svenskt
totalförsvar.

Teatergatan 3, 1 tr.
111 48 Stockholm
Telefon 070-302 7720
Email: aff@aff.a.se
www.aff.a.se
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www.aff.a.se

Vad vill vi göra?
• Bidra till bred kunskap om
den säkerhetspolitiska
utvecklingen med särskild
tonvikt på norra Europas
situation.
• Följa upp processen mot,
samt anlysera och debattera
2020 års försvarsbeslut.
• Bidra till en konstruktiv
debatt, samt främja och
stödja initiativ för
utvecklingen av ett
modernt och
framtidsinriktat
totalförsvar.
• Bidra till en bred förståelse
att det behövs såväl snabba
förstärkningar av det
svenska totalförsvarets
förmåga som en hållbar
grund för långsiktig
utveckling.

Sedan 1890 har vi
verkat för:
Kunskap
för att förstå förändringar i
Sverige och omvärlden.

Vi är unika för att:
• vi är till för allmänheten.
• vi finns över hela landet,
inte bara i Stockholm.

Insikt

• vi är aktiva debattörer,
men med en opolitisk
plattform.

om behovet av kritiskt
tänkande

Som medlem får du:

Dialog
där olika uppfattningar får
komma fram

• personliga inbjudningar
till AFFs högaktuella
seminarier & konferenser.
• tidningen ’Vårt Försvar’
direkt hem i brevlådan
med de främsta
säkerhetspoiltiska
analyserna.
• information från AFFs
samarbetspartners om
aktuella säkerhetspolitiska
ämnen, både i Sverige och
i omvärlden.

