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Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete egyike a
világ legnagyobb intézményeinek. Politikai-katonai
szövetség, amely 30 tagországot tömörít Európából
és Észak-Amerikából.

A POLGÁROK VÉDELME
Sokszor tartjuk magától értetődőnek, hogy szabadon
mozoghatunk egy biztonságos és gazdaságilag stabil
környezetben. A mindennapi élet különböző területein
kulcsfontosságú a biztonság.

A tagországok rendszeresen találkoznak, hogy
védelmi és biztonsági kérdésekről egyeztessenek
és ezeken a területeken együttműködjenek. Ilyen
szempontból a NATO egyedi kapcsolatot biztosít
a két kontinens között a politikai és biztonsági
együttműködés terén.

AZ ÚJ FENYEGETÉSEK ELLENI
KÜZDELEM

PARTNERI KAPCSOLATOK
KIALAKÍTÁSA

A béke megőrzésének módjait úgy kell módosítani ahogy
a fenyegetések természete változik. A NATO a mai
fenyegetéseknek megfelelően alakítja át védelmi képességeit.
Erői alkalmazkodnak és nemzetközi megoldásokkal veszik
fel a harcot a terrorizmus, a bukott államok és egyéb olyan
fenyegetések ellen, mint a tömegpusztító fegyverek.

A párbeszéd és együttműködés megteremtése létfontosságú
a békés kapcsolatok és a fokozottabb nemzetközi egyetértés
megteremtése érdekében.

A BÉKE ÉS STABILITÁS
MEGTEREMTÉSE

A bizalomépítés és hosszú távon a konfliktusok
megakadályozása érdekében a NATO egyedi lehetőséget
kínál tagjai és a partnerségi országok számára a biztonsági
kérdésekkel kapcsolatos egyeztetés terén.
A
gyakorlati
együttműködésnek
és
nemzetközi
kezdeményezéseknek köszönhetően a résztvevő országok
együttesen lépnek fel az új biztonsági kihívások ellen.

A stabilitás előnyeit egyszerre élvezheti minden fél.
Létfontosságú, hogy stabilizálódjanak azok a térségek, ahol
a feszültség biztonsági kockázatot jelent. Ezért van, hogy
együttműködve más nemzetközi szervezetekkel, a NATO aktív
szerepet vállal válságkezelő műveletekben.

MIVEL FOGLALKOZIK
A NATO?
A NATO elkötelezte magát, hogy politikai
és katonai eszközökkel megvédje tagjait.
Ösztönzi a konzultációt és együttműködést
egyéb országokkal a biztonsághoz kapcsolódó
olyan széles területet felölelő kérdésekben
mint a védelmi reform és a békefenntartás.

eszközei nem elegendőek, rendelkezik azon
katonai képességekkel, amelyek szükségesek
válságkezelő és békefenntartó műveletek
végrehajtásához, akár önmagában vagy más
országokkal és nemzetközi szervezetekkel
együttműködésben.

A párbeszéd és a partnerség által a NATO
hozzájárul konfliktusok megelőzéséhez
tagországainak határain belül és azokon túl.

A NATO tevékenységének harmadik dimenziója
olyan területekre terjed ki, mint a polgári
veszélyhelyzeti tervezés, segítségnyújtás
szövetségeseknek és partnereknek a
katasztrófa-elhárításban és együttműködés
a tudomány és környezetvédelem területén.

Elősegíti
a
demokratikus
értékek
beágyazódását
és
elkötelezettje
a
vitás kérdések diplomáciai úton történő
megoldásának. Amennyiben a diplomácia

HOGYAN MŰKÖDIK A NATO?
Minden tagországnak állandó képviselete van
a NATO brüsszeli politikai főhadiszállásán.
A képviseletet egy nagykövet vezeti, aki
országát képviseli a Szövetség konzultációs és
döntéshozatali folyamataiban.
A szervezeten belül a legfontosabb politikai
döntéshozó szerv az Észak-atlanti Tanács.
Különböző szinteken ülésezik, elnöke a NATO
Főtitkár, aki a legfontosabb kérdésekben
hozzásegíti a tagokat a megállapodás eléréséhez.
A NATO bizottságaiban minden döntés
konszenzusos alapon történik. Egy “NATOdöntés” tehát tükrözi az összes tagország
kollektív akaratát.
A NATO-nak nagyon kevés állandó hadereje
van. Amikor az Észak-atlanti Tanács valamilyen

műveletről dönt, az egyes tagországok saját
belátásuk szerint önkéntesen ajánlanak fel
ahhoz erőket, amelyek a küldetés végeztével
visszatérnek hazájukba.
A
parancsnokság
feladata
ezeknek
a
műveleteknek
a
koordinálása
és
irányítása. A katonai szervezet különböző
tagországokba települt parancsnokságokból és
támaszpontokból áll.
A NATO napi tevékenységét, polgári és katonai
szervezeteit valamint a biztonsági beruházási
programjait olyan közös költségvetésekből
fedezik, amelyekhez az egyes tagországok
előre kiszámított költségmegosztási képlet
szerint járulnak hozzá.
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PARTNERSÉG A BÉKÉÉRT (PFP) PARTNEREK

Albánia - 2009
Belgium - 1949
Bulgária - 2004
Cseh Köztársaság - 1999
Dánia - 1949
Egyesült Államok - 1949
Egyesült Királyság - 1949
Észak-Macedónia - 2020
Észtország - 2004
Franciaország - 1949
Görögország - 1952
Hollandia - 1949
Horvátország - 2009
Izland - 1949
Kanada - 1949

Ausztria
Azerbajdzsán
Bosznia és Hercegovina
Fehéroroszország
Finnország
Grúzia
Írország
Kazahsztán
Kirgizisztán
Málta

Lengyelország - 1999
Lettország - 2004
Litvánia - 2004
Luxemburg - 1949
Magyarország - 1999
Montenegró - 2017
Németország - 1955
Norvégia - 1949
Olaszország - 1949
Portugália - 1949
Románia - 2004
Spanyolország - 1982
Szlovákia - 2004
Szlovénia - 2004
Törökország - 1952

Moldova
Oroszország
Örményország
Svájc
Svédország
Szerbia
Tadzsikisztán
Türkmenisztán
Ukrajna
Üzbegisztán

MEDITERRÁN PÁRBESZÉD PARTNEREK
Algéria
Egyiptom
Izrael
Jordánia

Marokkó
Mauritánia
Tunézia

ISZTAMBULI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI
KEZDEMÉNYEZÉS ORSZÁGAI
Bahrein
Egyesült Arab Emírségek
Katar
Kuvait

GLOBÁLIS PARTNEREK
Afganisztán
Ausztrália
Irak
Japán
Kolumbia
Koreai Köztársaság
Mongólia
Pakisztán
Új-Zéland
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