HVAD ER NATO?
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Den Nordatlantiske Traktatorganisation er en af
verdens vigtigste internationale organisationer. Den
er en politisk og militær alliance, der omfatter 30 lande
fra Europa og Nordamerika.

Disse lande mødes for at rådføre sig med hinanden og
arbejde sammen om sikkerhed og forsvar. NATO forbinder
således på enestående måde disse to kontinenter om
politisk og sikkerhedsmæssigt samarbejde.

BESKYTTELSE AF PERSONER

BEKÆMPELSE AF NYE TRUSLER

Vi tager det ofte for givet, at vi kan bevæge os frit rundt i et
sikkert og økonomisk stabilt miljø. Sikkerhed inden for alle
områder af hverdagslivet er centralt for vores velbefindende.

I takt med at truslerne ændrer karakter, må metoderne
til fredens bevarelse også ændres. NATO omorganiserer
sine forsvarskapaciteter i retning af vore dages trusler. Det
tilpasser sine styrker og udvikler multinationale tilgange til at
håndtere terrorisme, fejlslagne stater og andre trusler mod
sikkerheden som fx spredning af masseødelæggelsesvåben.

SKABELSE AF PARTNERSKABER
Det er afgørende for fredelige forhold og dybere international
forståelse, at der skabes dialog og samarbejde.
NATO skaber unikke rammer for, at medlemslande og
partnerlande kan konsultere hinanden om sikkerhedspolitiske
spørgsmål med henblik på at skabe tillid og – på længere
sigt – forebygge konflikter.
Gennem praktisk samarbejde og multilaterale tiltag arbejder
landene sammen om sikkerhedspolitiske udfordringer.

OPBYGNING AF FRED OG STABILITET
Fordelene ved stabilitet kan nydes af mange aktører på
samme tid.
Det er afgørende at stabilisere regioner, hvor spændinger
udgør en trussel mod sikkerheden. Derfor tager NATO
aktiv del i krisestyringsoperationer i samarbejde med andre
internationale organisationer.

HVAD LAVER NATO?
NATO’s formål er at beskytte sine medlemmer
med politiske og militære midler. NATO søger
også at fremme rådslagning og samarbejde
med lande uden for NATO på mange områder,
der har at gøre med sikkerhed som fx
forsvarsreform og fredsbevarelse.
Gennem sine diskussioner og partnerskaber
bidrager NATO til at forebygge konflikter inden
for og uden for sine medlemslandes grænser.
NATO fremmer også demokratiske værdier
og ønsker at løse stridigheder med fredelige

midler. Hvis diplomatiske midler slår fejl, har
NATO de militære midler, der er nødvendige
for at udføre krisestyring og fredsbevarende
operationer alene eller i samarbejde med
andre lande og internationale organisationer.
NATO har også en tredje dimension, som
består af aktiviteter på områder som civil
beredskabsplanlægning, bistand til allierede
og partnere til at klare katastrofer samt fremme
af samarbejde inden for videnskab og miljø.

HVORDAN FUNGERER NATO?
Hvert medlemsland har en fast delegation
ved NATO’s politiske hovedkvarter i Bruxelles.
Delegationen ledes af en ambassadør, som
repræsenterer sin regering under Alliancens
rådslagninger og beslutningsprocesser.
Det Nordatlantiske Råd er det vigtigste
beslutningstagende organ i organisationen.
Det mødes på forskellige niveauer og ledes
af NATO’s generalsekretær, som også bistår
medlemmerne med at nå til enighed.
Alle beslutninger i hver af NATO’s komiteer nås
ved konsensus. En ”NATO-beslutning” er derfor
udtryk for alle medlemslandes kollektive vilje.
NATO har kun meget få faste styrker selv. Når

en operation er besluttet af Det Nordatlantiske
Råd, bidrager medlemslandene på frivillig basis.
Disse styrker vender tilbage til deres lande, når
opgaven er løst.
Den militære kommandostruktur har til opgave
at koordinere og lede disse operationer. Denne
struktur består af hovedkvarterer og baser, der
er beliggende i forskellige medlemslande.
NATO’s daglige aktiviteter, civile og militære
strukturer
og
sikkerhedsinvesteringsprogrammer finansieres gennem fælles
budgetter, som medlemslandene bidrager
til i overensstemmelse med en vedtaget
fordelingsnøgle.

MEDLEMSLANDE OG PARTNERLANDE
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NATO’S PARTNERLANDE

Albanien - 2009
Belgien - 1949
Bulgarien - 2004
Canada - 1949
Danmark - 1949
De Forenede Stater - 1949
Det Forenede Kongerige - 1949
Estland - 2004
Frankrig - 1949
Grækenland - 1952
Holland - 1949
Island - 1949
Italien - 1949
Kroatien - 2009
Letland - 2004

Armenien
Aserbajdsjan
Bosnien-Herzegovina
Den Kirgisiske Republik
Finland
Georgien
Hviderusland
Irland
Kasakhstan
Malta

Litauen - 2004
Luxembourg - 1949
Montenegro - 2017
Nordmakedonien - 2020
Norge - 1949
Polen - 1999
Portugal - 1949
Rumænien - 2004
Slovakiet - 2004
Slovenien - 2004
Spanien - 1982
Tjekkiet - 1999
Tyrkiet - 1952
Tyskland - 1955
Ungarn - 1999

Moldavien
Rusland
Schweiz
Serbien
Sverige
Tadsjikistan
Turkmenistan
Ukraine
Usbekistan
Østrig

MIDDELHAVSDIALOG-PARTNERE (MD)
Algeriet
Egypten
Israel
Jordan

Marokko
Mauretanien
Tunesien

LANDENE I ISTANBUL
SAMARBEJDSINITIATIVET (ICI)
Bahrain
De Forenede Arabiske Emirater
Kuwait
Qatar

PARTNERE OVER HELE KLODEN
Afghanistan
Australien
Colombia
Irak
Japan
Mongoliet
New Zealand
Pakistan
Republikken Korea
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