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Dünyanın ilk ve tek uzay ulusu olarak küresel, birleştirici ve insani bir
proje olan Asgardia'ya hoş geldiniz.
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Projenin konsepti üç bölümden oluşuyor: felsefi, hukuki ve bilimsel/teknolojik.
Projenin felsefesi bu yeni ülkenin adını seçmekle başlıyor – Asgardia! Antik
İskandinav mitolojisinde yer alan Asgard; gökyüzünde, Tanrıların ülkesinde
bir şehirdi. İnsanlığın ebedi rüyasının başlangıç noktası olan yeryüzünü
(Dünyayı) bırakıp Evrene genişlemesinin gerçekleşmesi!
Asgardia tam teşekküllü ve bağımsız bir ulus ve bu statünün gerektirdiği tüm
niteliklere sahip: bir hükümet ve elçilikler, bayrak, milli marş ve amblem ve
benzeri oluşumlarıyla, Birleşmiş Milletlerin gelecekteki bir üyesidir.
Asgardia'nın özü; Uzay Barışı ve Dünyadaki çatışmaların uzaya aktarılmasını
önlemektir.
Asgardia, felsefi açıdan da eşsizdir; kişisel refahı ve doğduğu ülkenin refahı
ne olursa olsun, tüm insanlığa ve herkese hizmet etmektir.
Asgardia'nın felsefi örtüsü, Dünyadaki devletleri, dinleri ve ulusları bölmeden,
uzaydaki insanlığın bir yansımasını yaratarak, Noosfer'i 'dijitalleştirmektir'.
Asgardia hepimiz sadece Dünyalılarız.
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Asgardia'nın yasal yönleri.

Günümüzde, uzay hukukuyla ilgili birçok sorun çözümlenmemiştir ve modern
uluslararası hukukun karmaşık ve çelişkili karanlık ormanlarında asla
çözülemeyebilir. Jeopolitik kavgalar büyük etkiye sahiptir ve genellikle eski
askeri tarih ve Dünya üzerindeki çözülmez çatışmalara dayanmaktadır.
Uzaya yeni bir yargı gerçekliği yaratmanın zamanı geldi.
Uzay hukukunun orman yasası haline gelmemesi çok önemlidir. Bugün,
Dünya üzerinde yaklaşık 200 ülkeden sadece 20 ülke uzay yarışındalar ve
örneğin uzayda madencilik yapmayı istiyorlar ve bu konuda tekel oluşturarak
uzaya sahip çıkmaya çalışıyorlar. Yeni uzay hukuku, Dünya'daki her insanın
çıkarlarını eşit derecede korumak zorundadır.
Bu, uzay tehditlerine karşı bireyleri ve ülkeleri (özellikle gelişmekte olan
ülkeleri) korumak ve aynı zamanda onların da yeni mal ve hizmetler yaratmak
için uzayı kullanması ve finansal kaynaklardan faydalanması anlamına
geliyor.
Asgardia vatandaşlığı konusu da ayrıca çok önemlidir. Asgardia, Birleşmiş
Milletlerin bir üyesi olarak tanındıktan sonra, vatandaşlık verilmesi ile ilgili
sorular, kaçınılmaz olarak, ortaya çıkacaktır. Bir görüş, ilk Asgardialıların,
küçük yatırımcılar da dâhil olmak üzere uzay konusunda yatırım yapan
araştırmacılar ve uzay araştırması ve keşif tekniği alanlarında çalışanlar
olacak.

Bunlar
Asgardia'nın bilimsel
ve teknolojik açıdan
en önemli üç hedefi.
Elbette, ilk uydunun fırlatılmasından önce başvuran ilk yüz bin kişiye öncelik
sağlanacak - ve sonrasında Dünyada kullanılan tipik vatandaşlık usullerinin
tümü takip edilecek. Bu Asgardia vatandaşlığının dünyadaki yetki alanına
bakılmaksızın Dünyadaki tüm insanlar tarafından kullanılamayacağı
anlamına gelmez.
Temel bir hukuk ilkesi olarak, Asgardia Dünya üzerindeki devletler arasındaki
ilişkilere müdahale etmiyor - ve onlardan da aynısını bekliyor.
Asgardia'nın yasal duruşu, Dünya'nın yakınında ve derin uzayda keşif
yapmak için yeni bir yasal platform oluşturulmasını içerir.

3
Projenin bilimsel ve teknolojik bileşeni, barış, erişim ve koruma olmak üzere
üç kelimeyle açıklanabilir.
Bunlar, Asgardia'nın en önemli üç bilimsel ve teknolojik hedefidir.
BİRİNCİSİ, uzayın huzur içinde kullanılmasını sağlamaktır.
İKİNCİSİ, gezegenimizi uzay tehditlerine karşı korumaktır. Sınıflandırma
sistemimizde yedi tehlike var: koronal kütle atımı olarak bilinen Güneş
fırtınaları ve parlamaları; Gezegenimizin etkin koruyucu katmanını yok eden
Dünya manyetosferindeki değişiklikler; potansiyel olarak tehlikeli asteroitler
ve kuyrukluyıldızlar; yörüngede bulunan insan yapımı enkazlar; teknolojik
faktörlerden ve güneş radyasyonundan kaynaklanan iklim değişikliği; nova
(birden parlayan yıldızlar), süpernovada ve pulsarlarda nükleer
reaksiyonlardan gelen kozmik radyasyon ve meteorlar ve diğer küçük gök
cisimciklerinden gelen mikroorganizmalar tarafından Dünya'nın enfekte olma
tehlikesi.
ÜÇÜNCÜ amaç ise; uzayda bilimsel bilgi tabanlı, özgür ve askerden
temizlenmiş bir alan yaratmaktır. Bu, herkese, özellikle de şu anda uzay
erişimine sahip olmayan gelişmekte olan ülkelere ücretsiz erişim
sağlayacaktır. Ve bu tür erişim özgür ve doğrudan olmalıdır.
ASGARDİA'NIN TEKNİK YAPISI ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR:

bir veya birkaç
çekirdek uydu

Kümeler veya

ağ merkezli küçük
uydular

koruyucu uzay
platform

Bu açık projeye en geniş katılım, hedeflerimizden biridir, - şu anki işlerin
teknolojik yönü ile ilgili kendi görüşümüzü sınırlamaksızın, tüm ilgilenen
bilim insanları ve şirketlerin katılımı.
Asgardia'nın bilimsel ve teknolojik kapsamı, vatandaşlarının ve şirketlerinin
bilimsel yaratıcılığı için Uzayda ve yeryüzündeki insanlık için gelecekte uzay
teknolojileri, ürünler ve hizmetler geliştiren bir uzay arenasıdır.
Bu nedenle, Asgardia felsefe, hukuk ve teknoloji ile oluşturulmuş bir
matruşka türüdür. İçindeki gizlenen şey her neyse, yakın gelecekte
keşfedeceğimiz bir şeydir.
Ay'da arsa ya da Antarktika’da su satmıyoruz. Aslında şu anda hiçbir şey
satmıyoruz. Ancak, bu fikri donanımlı bir uydu fırlatılışı ile onayladıktan
sonra kanıtlayabilir, Asgardia'nın bütçesi hakkında konuşmaya
başlayabiliriz.
Şu anda, proje üzerinde çalışmak tamamen kişisel özel fonlarımız
tarafından finanse edilmektedir. Bu net bir karardır. Konseptimizi ve
felsefemizi şimdi kamuoyuna ilan ettik ve bunun gezegendeki birçok kişi
tarafından mümkün olduğunca keşfedilmesini istiyoruz.
Ve tabii ki, kitle fonlaması (crowdfunding) ve kaynak kullanımı ve özel
bağışlardan faydalanacağız. Ve yeni ortaklar ve yatırımcılar ile işbirliğini
bekliyoruz.
Asgardia'nın teknik, yasal ve felsefi ekibi kurulma aşamasındadır.
Asgardia’ya Hoşgeldiniz!

