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De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is een
van de grootste internationale instellingen ter
wereld. De NAVO is een politiek-militair bondgenootschap dat 30 landen uit Europa en NoordAmerika omvat.

MENSEN BESCHERMEN
We vinden het vaak niet meer dan normaal dat we vrij rond
kunnen lopen in een veilige en economisch stabiele omgeving. Veiligheid op alle terreinen van het dagelijks leven is de
sleutel tot ons welzijn.

PARTNERSCHAPPEN AANGAAN
Dialoog en samenwerking zijn van cruciaal belang om
vreedzame betrekkingen en diepgaander internationaal
begrip te creëren.
De NAVO biedt lidstaten en Partnerlanden een unieke
gelegenheid om overleg te voeren over veiligheidskwesties
met het doel het vertrouwen op te bouwen en, uiteindelijk,
conflicten te helpen voorkomen.
Door praktische samenwerking en multilaterale initiatieven
bieden landen nu gezamenlijk het hoofd aan nieuwe veiligheidsuitdagingen.

Deze landen komen bij elkaar om te overleggen
en samen te werken op het terrein van veiligheid
en defensie. De NAVO vormt een unieke koppeling
tussen de twee continenten die hun politieke en
veiligheidssamenwerking bevordert.

DE STRIJD AANBINDEN MET
NIEUWE BEDREIGINGEN
Wanneer de aard van de bedreigingen verandert, moet
ook de manier waarop men tracht de vrede te bewaren
veranderen. De NAVO is bezig haar defensievermogens
af te stemmen op de huidige bedreigingen. Zij past de
strijdkrachten aan en ontwikkelt multinationale benaderingen waarmee terrorisme, falende staten en andere veiligheidsdreigingen, zoals massavernietigingswapens, kunnen
worden aangepakt.

BOUWEN AAN VREDE EN
STABILITEIT
De voordelen van stabiliteit kunnen tegelijk door vele partijen
worden ervaren. Het is van essentieel belang dat die regio’s
worden gestabiliseerd, waar spanningen een bedreiging voor
de veiligheid betekenen. Daarom speelt de NAVO een actieve
rol in crisisbeheersingsoperaties, zij werkt daarbij samen met
andere internationale organisaties.

WAT DOET DE NAVO?
De NAVO heeft de taak op zich genomen
de leden te beschermen met behulp van
politieke en militaire middelen. Zij bevordert
ook overleg en samenwerking met landen die
niet tot de NAVO behoren, over een brede
reeks onderwerpen die verband houden met
de veiligheid, zoals defensiehervorming en
vredeshandhaving.
Door middel van haar discussies en partnerschappen draagt de NAVO bij aan het
voorkomen van conflicten binnen en buiten de
grenzen van de lidstaten.

lossen. Als diplomatieke inspanningen geen
succes hebben, beschikt zij over de militaire
middelen die nodig zijn om crisisbeheersingsen vredesoperaties te ondernemen. Zij kan dit
alleen doen, of in samenwerking met andere
landen en internationale organisaties.
De NAVO heeft ook nog een derde dimensie,
die bestaat uit activiteiten op het gebied van
de civiele verdedigingsplanning, het helpen
van Bondgenoten en Partners bij de rampenbestrijding, en het bevorderen van samenwerking op het gebied van wetenschap en milieu.

Zij bevordert democratische waarden en is
vastbesloten geschillen vreedzaam op te

HOE WERKT DE NAVO?
Elke lidstaat heeft een permanente delegatie
op het politieke hoofdkwartier van de NAVO in
Brussel. Aan het hoofd van zo’n delegatie staat
een ambassadeur, die zijn/haar regering vertegenwoordigt in het overleg- en besluitvormingsproces van het Bondgenootschap.
De Noord-Atlantische Raad is het belangrijkste
politieke besluitvormingsorgaan in de organisatie. De Raad komt op verschillende niveaus
bijeen en wordt voorgezeten door de secretarisgeneraal van de NAVO die de leden helpt tot
overeenstemming te komen over belangrijke
onderwerpen.
Alle besluiten die in een van NAVO-comités
worden genomen, worden via consensus
bereikt. Een “NAVO-besluit” is dus de uitkomst
van de collectieve wil van alle lidstaten.

Atlantische Raad wordt besloten een operatie
te ondernemen, leveren de leden op vrijwillige
basis de nodige troepen. Deze strijdkrachten
keren terug naar hun eigen land, zodra de
missie is voltooid.
De militaire commandostructuur heeft tot taak
deze operaties te coördineren en te leiden.
Deze structuur bestaat uit hoofdkwartieren
en bases die zich in verschillende lidstaten
bevinden.
De dagelijkse activiteiten van de NAVO, haar
civiele en militaire structuren en veiligheidsinvesteringsprogramma’s worden bekostigd
via gemeenschappelijke budgetten, waaraan
de regeringen van de lidstaten een bijdrage
leveren volgens een overeengekomen kostenverdelings-formule.

De NAVO beschikt zelf over zeer weinig permanente strijdkrachten. Wanneer door de Noord-

LIDSTATEN EN PARTNERLANDEN
ondertekening van het Noord-Atlantisch Verdrag op 4 april 1949

PARTNERSCHAP VOOR DE VREDE (PVV)-LANDEN

Albanië - 2009
België - 1949
Bulgarije - 2004
Canada - 1949
Denemarken - 1949
Duitsland - 1955
Estland - 2004
Frankrijk - 1949
Griekenland - 1952
Hongarije - 1999
IJsland - 1949
Italië - 1949
Kroatië - 2009
Letland - 2004
Litouwen - 2004

Armenië
Azerbeidzjan
Bosnië en Herzegovina
Finland
Georgië
Ierland
Kazakstan
Kirgizische Republiek
Malta
Moldavië

Luxemburg - 1949
Montenegro - 2017
Nederland - 1949
Noord-Macedonië - 2020
Noorwegen - 1949
Polen - 1999
Portugal - 1949
Roemenië - 2004
Slovenië - 2004
Slowakije - 2004
Spanje - 1982
Tsjechië - 1999
Turkije - 1952
Verenigd Koninkrijk - 1949
Verenigde Staten - 1949

Oekraïne
Oezbekistan
Oostenrijk
Rusland
Servië
Tadzjikistan
Turkmenistan
Wit-Rusland
Zweden
Zwitserland

MEDITERRANE DIALOOG-PARTNERS
Algerije
Egypte
Israël
Jordanië

Marokko
Mauritanië
Tunesië

ISTANBUL COOPERATION
INITIATIVE (ICI)-LANDEN
Bahrein
Katar
Koeweit
Verenigde Arabische Emiraten

MONDIALE PARTNERS
Afghanistan
Australië
Colombia
Irak
Japan
Republiek Korea
Mongolië
Nieuw-Zeeland
Pakistan
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