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DET FINNS
MYCKET
VÄRT ATT
SLÅSS FÖR
Jorden är fantastisk. Men vi glömmer ibland 

bort det. Särskilt vi som lever i den fria, rika 

världen.

Vi vaknar i en varm säng, går till arbetet, 

ser våra barn cykla till skolan, promenerar i 

skogen, följer nyheterna på tv, dansar kring 

midsommarstången, delar våra åsikter med 

grannen och lever i trygg tro att de som be-

stämmer är goda och håller vad de lovar.

Fred, frihet, demokrati, rättvisa, yttrandefrihet, 

allemansrätt. Allt det upplever vi under en dag. 

Utan att vi tänker på det. Vi tar det för givet.

I andra delar av världen är det en ouppnåelig 

dröm. För alla dem som lever långt ifrån oss 

men förtjänar samma rättigheter och levnads-

villkor som vi. För dem där våld, övergrepp, 

krig, fångenskap och förtryck är en del av 

vardagen.

Ingenting är givet. Men om vi öppnar ögonen 

kommer vi att se. Att det vi har är värt att slåss 

för. Här hemma. Där borta. Överallt på jorden.

Den kan vara fantastisk.



* Ibland vill man linda in sitt budskap i vackra ord. 

Ibland är det bättre att bara säga det rakt ut.

BLA, BLA, BLA, 
BLA, BLA

*
Försvarsmakten skickar förband till fredsbevarande och freds-

Försvarsmakten ska i första hand värna Sveriges
värden och intressen.

insatser både i Sverige, i närområdet och utanför det.
Vi gör det ensamt och tillsammans med andra genom

dels för att stödja svenska säkerhetspolitiska intressen. 
framtvingande insatser runtom i världen. Dels för att hjälpa andra,

Försvarsmakten stödjer det övriga samhället vid katastrofer.

Vår unika kompetens är väpnad strid.





Efter fl era månaders spaningsarbete lyckas 

svenska enheter hitta en gömma som inne-

håller stora mängder ammunition till granat-

kastare. Granaterna är i gott skick och fyndet 

är ett av de större i norra Afghanistan. Am-

munitionsgömman återfi nns mitt inne i staden 

Sheberghan, där Sverige och Finland har ett 

trettiotal soldater och offi cerare stationerade 

på ett provinskontor.

SHEBERGHAN, AFGHANISTAN
MARS 2008



VÄRLDEN, 
VÄRLDEN, 
FOSTERLAND
Karlstad. Kabul. Sak samma.

Det svenska försvaret har omkring ettusen 

personer som tjänstgör runtom i världen. 

Varför? Därför att Sveriges politiker har tagit 

ställning för att vårt land inte ska stå bredvid, 

utan bidra till fred vid internationella kriser och 

konfl ikter. Sedan fi nns ett annat skäl. Genom 

att dämpa oroshärdar utanför våra gränser kan 

vi också begränsa spridningen och därmed 

hotet mot vårt eget land.

Vi fi nns bara på plats där FN har gett legiti-

mitet för insatsen. Att bygga vår säkerhet soli-

dariskt tillsammans med andra är grunden för 

vår säkerhetspolitik. Vår gemensamma uppgift 

är att bevara, främja freden eller framtvinga 

den. Att skapa en drägligare tillvaro för befolk-

ningen som lever i ett konfl iktområde.

Det ställer extraordinära krav på dem som 

deltar i insatserna. Våra män och kvinnor 

skickas till farliga områden som raserats av 

våld och förödelse. De ska kunna hantera allt 

från humanitär hjälp till fullskaligt krig. Moral, 

empati och förståelse för andra kulturer och 

religioner är lika viktigt som att vara en kvalifi -

cerad soldat.

Kan man ha en svårare uppgift?





Det svenska förbandet i Tchad inleder sitt 

första skarpa eskortuppdrag i operationsom-

rådet. Under cirka femton dagar ska svenskar 

med hjälp av pansarterrängbilar eskortera och 

skydda ett vattenborrningsföretag i ett område 

som under en längre tid härjats av beväpnade 

kriminella.

MARS 2008
ABÉCHÉ, TCHAD 



Med hög beredskap fi nns ett av världens mest 

moderna stridsfl ygplan, JAS 39 Gripen, redo 

att kunna avvisa fl ygplan som utan tillstånd tar 

sig in i svenskt luftrum.

ALLTID
REDO







SVERIGE
FÖLJER INTE
UTVECKLINGEN



VI 
LEDER 
DEN
Sverige är ett litet land med ett försvar i 

toppklass. Faktum är att många andra länder 

ber oss att demonstrera våra färdigheter och 

att delta i deras stridsövningar. De tycker att vi 

har mycket att tillföra. Ett ganska gott betyg för 

ett litet land i en avkrok i norra Europa.

Vad är det vi har och som andra ser?

Det ena är teknik. Då vi till antalet är få 

behöver våra vapen helt enkelt vara bättre. 

Sverige är ett land byggt på ingenjörskonst och 

nytänkande. Våra stridskrafter är i många fall de 

mest avancerade som världen kan uppbringa.

Det andra är mänsklig förmåga. Vi utvecklar 

våra kunskaper i skolbänken och praktiserar 

dem i många fall under extrema förhållanden. 

I luften, under vattenytan, i fyrtio graders kyla, i 

fyrtio graders hetta. Utbildning, träning, på riktigt.

Genvägar fi nns inte.





JAS 39 Gripen är ett av världens mest avancerade strids-

fl ygplan. Det kan i luften byta roller mellan jakt, attack och 

spaning (därav namnet JAS). Flera fl ygvapen i världen 

använder JAS 39 Gripen för dess unika förmågor. Nu fl ygs 

den fjärde generationen och nästa, Gripen New Genera-

tion, är under utveckling.

Flygplan TP 84 (C-130 Hercules) används av Försvars-

makten under nationella och internationella uppdrag för 

transporter av personer och materiel. Planet kan trans-

portera upp till 20,6 ton och har även använts under olika 

hjälp- och biståndsinsatser. Under 2009 genomför den 

svenska styrkan Swedish Air Element C-130 (SAE C-130) 

fl ygtransporter för ISAF:s räkning i Afghanistan utifrån fl yg-

basen Camp Marmal i Mazar-i-Sharif, i landets norra del.

JAS 39 GRIPEN

HERCULES



Sverige är som första land i världen på väg att bygga 

ytstridsfartyg med så kallad smygteknik (stealth). De fem 

fartygen i fartygsserien, som går under namnet Visby-

korvetter, är byggda i kolfi berarmerat plastlaminat. Det gör 

dem i stort sett omagnetiska och mycket svåra att upp-

täcka, oavsett om spaning sker med radar, infrarödteknik 

(värme) eller hydroakustik (ljud).

KORVETT VISBY



Det svenska ubåtsvapnet har en helt unik förmåga att ope-

rera i trånga, grunda hav, så kallade Extreme Littoral. Våra 

fem ubåtar: HMS Gotland, HMS Uppland, HMS Halland, 

HMS Södermanland och HMS Östergötland är världens 

första serietillverkade ubåtar som inte är beroende av 

lufttillförsel utifrån. De behöver inte gå upp till ytan på fl era 

veckor, och är dessutom extremt tystgående och svåra att 

upptäcka. Tack vare sina unika egenskaper övade HMS 

Gotland tillsammans med USA:s marin mellan 2005 och 2007.

Den svenska marinen har några av världens mest moderna 

minröjningsfartyg. Just nu levereras nästa generation 

fartyg till Försvarsmakten. Med fjärrstyrda undervattens-

farkoster, ett nytt stridsledningssystem, ny spaningsradar 

och en sonar som kan upptäcka mycket små föremål, ger 

de helt nya möjligheter att upptäcka och oskadliggöra alla 

typer av minor under havsytan.

 

.

UBÅTSVAPNET

MINRÖJNING



Artillerisystem Archer har byggts för att kunna verka i hela 

konfl iktskalan och kan bekämpa rörliga och stilla föremål 

med stor precision. Archer klarar bland annat precisions-

bekämpning av bepansrade mål med intelligent ammuni-

tion som kan söka sig mot målet, och uppträder autonomt 

över stora ytor. Inom de närmaste åren kommer systemet 

att levereras till Försvarsmakten. 

Försvarsmaktens specialförband är särskilt uttagna, 

utbildade och utrustade för uppgifter som av olika skäl 

ligger utanför de konventionella förbandens förmåga. 

Specialförbanden utför skarpa, oftast multinationella, 

uppdrag i hela världen. Under internationella insatser ska 

de kunna bidra med en så kallad Special Operations Task 

Group, sammansatt efter specifi ka behov, för att primärt 

lösa uppgifterna strid, underrättelseinhämtning, utbildning 

och rådgivning.

Stridsfordon 90, är ett fordon med hög eldkraft, rörlighet 

och skydd och har en unik förmåga att ta sig fram i svår ter-

räng. Stridsfordon 9040 klarade mycket svåra påfrestningar 

under den svenska insatsen i Liberia mellan 2004 och 2006 

då fordonet användes i djungelmiljö och förstärker från och 

med juni 2009 den svenska insatsstyrkan i Afghanistan.

Alla blivande offi cerare får numera lära sig att hantera strid 

i ett strängt vinterklimat. Under utbildningen i djup snö, 

kyla och mörker lär man sig att behålla sitt stridsvärde 

trots tuffa utmaningar. Dessa erfarenheter är också viktiga 

vid internationella insatser. Skarpa uppdrag har genom-

förts på fl era platser i världen, till exempel i Afghanistan 

och Tchad, i såväl stark kyla som hetta. I både minus fyrtio 

och plus fyrtio grader krävs det en hel del kunskap och 

erfarenhet för att kunna lösa sina uppgifter.

ARCHER

SPECIALFÖRBAND

STRIDSFORDON 90

VINTERFÖRMÅGA







EN SVENSK 
TIGER INTE
Det fanns en tid då ett militärt försvar i första 

hand verkade på egen hand och inom det egna 

landets gränser. Den tiden är förbi.

I den nya världen kommer inte hoten från en 

stor, invaderande styrka från en främmande 

makt. Kriser och konfl ikter blossar upp lika 

snabbt som oväntat, och tar inte hänsyn till na-

tionsgränser. I den nya världen är ensam svag 

och tillsammans starka.

Sverige är militärt alliansfritt. Vi ansvarar 

självständigt för försvaret av Sveriges territori-

um, och fattar i varje läge själva beslut om vad 

som bäst gagnar Sveriges intressen.

Men vi är inte neutrala. Vi agerar inte bara 

som passiva åskådare när konfl ikter och kriser 

uppstår i vår omvärld. Vi hjälper till, och vi räk-

nar med hjälp om vi själva skulle drabbas.

Så agerar Sverige. I vårt närområde, regio-

nalt och globalt, genom gemensam krishan-

tering tillsammans med andra demokratiska 

stater. Varför? Därför att inget land i världen 

idag klarar sig ensamt. Freden och säkerheten 

värnas bäst i gemenskap. Så enkelt är det.



Nordic Battlegroup är ett led i EU:s försvars-

samarbete. Det är en nordisk stridsberedd 

snabbinsatsstyrka med deltagare från Sverige, 

Norge, Finland, Estland och Irland. 2008 hade 

Sverige det sammanhållande ansvaret för 

Nordic Battlegroup, nästa gång sker det 2011.

Sverige deltar i internationella insatser som 

stöds av FN:s resolutioner. Förbanden leds av 

FN, Nato eller EU.  Ett viktigt samarbetsorgan 

- där Sverige är en av medlemmarna - är Part-

nerskap för fred (PFF) som bland annat verkar 

för att öka förmågan att delta i internationella 

fredsfrämjande insatser.

SNABBINSATSSTYRKA

INTERNATIONELLA
INSATSER



Sverige har ett mycket modernt försvar med 

avancerat materiel och spetskompetens.

Anställda, värnpliktiga, hemvärnssoldater och 

nationella skyddsstyrkor opererar på marken, 

till sjöss och i luften.

50 000 FÖRSVARARE



Sverige har inte varit i krig på över 200 år. 

Men vårt försvar är aktivt varje dag.

Vi förbereder oss för om det värsta skulle 

inträffa. Genom utbildning, träning och skarpa 

insatser. Vi agerar både på övningsfältet och i 

verkligheten. I Sverige och hela världen. Vi ska 

klara kvalifi cerad väpnad strid i ett multinatio-

nellt sammanhang. På marken, till sjöss och i 

luften. Det är det vi tränar oss inför. 

Men Försvarsmakten har också andra viktiga 

uppgifter. Vi bevakar Sveriges gränser och 

avvisar den som kränker dem. Det kan vara ett 

NIO MILJONER 
MÄNNISKOR. 
ETT FÖRSVAR

fartyg till sjöss eller ett fl ygplan som kommer in 

på svenskt territorium utan tillstånd.

Försvarsmakten stöder också samhället vid 

större kriser, som stormar, skogsbränder och 

översvämningar. Eller vid en katastrof som 

drabbar den enskilde individen, till exempel 

om en person försvunnit, då vi kan genomföra 

skallgång.

För att klara alla dessa uppgifter fi nns en 

omfattande insatsorganisation, redo att agera, 

när helst behovet uppkommer. 



Världen har förändrats. Hoten mot Sverige 

har förändrats. Vad händer med det svenska 

försvaret? Det förändras.

Igår hade vi ett invasionsförsvar. Det var ett 

försvar som byggde på storlek. Med många 

människor som kunde mobiliseras vid stora 

konfl ikter och direkta hot mot vårt land. Ett 

stort och tungt försvar. Med lång startsträcka 

och bara konstruerat för att möta en enda 

situation. Invasionen.

Idag bygger vi ett aktivt insatsförsvar. Det är 

smalare, vassare och framför allt snabbare. I 

det nya försvaret ska 50 000 män och kvinnor 

HJÄLP!…[TVÅ]…
[TRE]…FYR!

kunna sättas in i strid med kort varsel. För-

ändringen är helt nödvändig och följer samma 

utveckling som sker i andra länder. Dagens sä-

kerhetspolitiska karta är global och avstånden 

kortare, där ett säkerhetshot mot ett enskilt 

land kan få konsekvenser många mil bort. En 

kris där påverkar oss här.

Vår uppgift är att skydda människor från 

ofred och ofrihet och att stötta vårt land vid 

större kriser. Det gör vi med ett modernt 

insatsförsvar, där våra förband är omedelbart 

gripbara för insats.



Försvarsmakten genomför en livsviktig fl yg-

ning, då en svårt sjuk patient transporteras från 

Umeå till Århus i Danmark i en specialutrustad 

ambulans som körs ombord på ett Hercules-

plan. Behandlingen av patienten kan fortsätta 

i luften tack vare att ambulansen ansluts till 

fl ygplanets elsystem.

SÅTENÄS, SVERIGE
FEBRUARI 2008



ADENVIKEN, SOMALIA
MAJ 2009
Försvarsmakten skickar ett förband som ingår 

i EU:s marina styrka Eunavfor, i Operation 

Atalanta, utanför Somalias kust. Uppgiften är 

att skydda FN:s mattransporter mot anfall från 

härjande pirater i området. Insatsen bidrar 

också till att hålla sjötransportvägarna öppna, 

vilket är av svenskt intresse som exportbero-

ende stat. Sverige deltar med omkring 150 

personer, två korvetter och ett stöd- och 

ledningsfartyg. Sedan Operation Atalanta 

började eskortera mattransporter i december 

2008 har säkerheten ökat kraftigt i området 

och 1,6 miljoner människor har fått nödhjälp.







Sveriges försvar är bland de bästa i världen. 

Det är ett försvar som ska kunna lösa svåra 

uppgifter var än de uppstår på jordens yta. 

Med extremt kort starttid.

Det nya insatsförsvaret ställer mycket höga 

krav på dem som ingår i det. Det är ett försvar 

som söker individer som är nyfi kna, engage-

rade och har förmågan att ta till sig tekniska 

och kulturella kunskaper från en avancerad 

utbildning. 

Är det du?

Vi är en av Sveriges största rekryterare. 

Försvarsmakten anställer varje år 4 000-5 000 

personer. Såväl civil som militär personal be-

hövs för insatser och beredskap nationellt och 

internationellt.

Har du vad som krävs? Då kan vi lova dig en 

utbildning och utmaning som går utanpå det 

mesta.

Läs mer på www.mil.se/rekrytering

VI VET 
VAD SOM 
KRÄVS







107 85 Stockholm  Tel 08-788 75 00  www.mil.se

M7739-350036  Broschyr om FM 2009



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 320
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 320
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /ENU <FEFF>
    /SVE <FEFF0041006e0070006100730073006100640020006600f6007200200074007200790063006b>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [850.394 850.394]
>> setpagedevice




