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Den nord-atlantiske traktats organisasjon er en
av verdens viktigste, internasjonale institusjoner.
Den er en politisk og militær allianse som samler
30 medlemsland fra Europa og Nord-Amerika.

Disse landene møtes for å konsultere og samarbeide
på sikkerhets- og forsvarsområdet. På dette området
utgjør NATO en enestående forbindelse mellom disse
to kontinentene for politisk og sikkerhetssamarbeid.

Å BESKYTTE FOLK

BEKJEMPE NYE TRUSLER

Vi tar det ofte for gitt at vi kan gå fritt omkring i et trygt
og økonomisk stabilt miljø. Sikkerhet på alle områder av
dagliglivet er avgjørende for vår velferd.

Ettersom innholdet i truslene endres, må også metodene for
å bevare fred endres. NATO reorienterer sine forsvarsevner
mot dagens trusler. Den tilpasser styrkene og utvikler
multinasjonale tilnærminger for å håndtere terrorisme,
havarerte stater og andre sikkerhetstrusler, slik som
masseødeleggelsesvåpen.

Å FORME PARTNERSKAP
Å etablere dialog og samarbeid er avgjørende for fredelige
forbindelser og tettere internasjonal forståelse.
NATO gir en enestående mulighet for medlems- og
partnerlandene til å konsultere om sikkerhetsspørsmål for å
bygge tillit og bidra til å hindre konflikt på lengre sikt.
Gjennom praktisk samarbeid og multilaterale initiativer
møter landene nye sikkerhetsutfordringer sammen.

BYGGE FRED OG STABILITET
Fordelene ved stabilitet kan nytes samtidig av mange parter.
Det er avgjørende å stabilisere regioner der spenninger utgjør
sikkerhetstrusler. Dette er grunnen til at NATO tar en aktiv
rolle i krisehåndteringsoperasjoner, i samarbeid med andre
internasjonale organisasjoner.

HVA GJØR NATO?
NATO er forpliktet til å beskytte sine
medlemmer gjennom politiske og militære
midler. Den oppmuntrer også til konsultasjon
og samarbeid med ikke-NATO-land på en
lang rekke sikkerhetsrelaterte områder, slik
som forsvarsreform og fredsbevaring.
Gjennom sine diskusjoner og partnerskap
bidrar NATO til å hindre konflikter innenfor og
utenfor grensene til medlemslandene.
Den fremmer demokratiske verdier og er
forpliktet til fredelig løsning av konflikter.
Hvis diplomatisk innsats mislykkes, har

den den militære evne som er nødvendig
for å gjennomføre krisehåndterings- og
fredsbevarende operasjoner alene eller i
samarbeid med andre land og internasjonale
organisasjoner.
NATO har også en tredje dimensjon som består
av aktiviteter på området sivil kriseplanlegging,
støtte til de allierte og partnerne for å håndtere
katastrofer, så vel som å fremme samarbeid
på området vitenskap og miljø.

HVORDAN ARBEIDER NATO?
Hvert medlemsland har en fast delegasjon
i NATOs politiske hovedkvarter i Brussel. Den
ledes av en ambassadør, som representerer
sin regjering i Alliansens konsultasjons- og
beslutningsprosess.

NATO har svært få egne, faste styrker. Når
det blir enighet i Det nord-atlantiske råd om en
operasjon, bidrar medlemmene med styrker på
frivillig basis. Disse styrkene returnerer til sine
land når misjonen er fullført.

Det nord-atlantiske råd er det viktigste politiske
beslutningsorgan innen organisasjonen. Det
møtes på forskjellige nivåer og ledes av NATOs
generalsekretær, som hjelper medlemmene
med å komme frem til enighet om viktige
spørsmål.

Det er den militære kommandostrukturs rolle å
koordinere og lede disse operasjonene. Denne
strukturen består av hovedkvarter og baser som
ligger i forskjellige medlemsland.

Alle beslutninger i hver av NATOs komiteer nås
gjennom konsensus. En ”NATO-beslutning” er
derfor uttrykk for den kollektive viljen til alle
medlemslandene.

NATOs daglige aktiviteter, sivile og militære
strukturer og sikkerhetsinvesteringsprogrammer
finansieres gjennom felles budsjetter som
medlemsregjeringene bidrar til i henhold til en
avtalt kostnadsdelingsformel.

MEDLEMS- OG PARTNERLAND
den nord-atlantiske traktat ble undertegnet den 4. april 1949

PARTNERSKAP FOR FRED (PFP)-LANDENE

Albania - 2009
Belgia - 1949
Bulgaria - 2004
Canada - 1949
Danmark - 1949
De forente stater - 1949
Den tsjekkiske republikk - 1999
Estland - 2004
Frankrike - 1949
Hellas - 1952
Island - 1949
Italia - 1949
Kroatia - 2009
Latvia - 2004
Litauen - 2004

Armenia
Aserbajdsjan
Belarus
Bosnia og Herzegovina
Den kirgisiske republikk
Finland
Georgia
Irland
Kasakhstan
Malta

Luxemburg - 1949
Montenegro - 2017
Nederland - 1949
Nord-Makedonia - 2020
Norge - 1949
Polen - 1999
Portugal - 1949
Romania - 2004
Slovakia - 2004
Slovenia - 2004
Spania - 1982
Storbritannia - 1949
Tyrkia - 1952
Tyskland - 1955
Ungarn - 1999

Moldovia
Russland
Serbia
Sveits
Sverige
Tadsjikistan
Turkmenistan
Ukraina
Usbekistan
Østerrike

MIDDELHAVS-DIALOGLANDENE
Algerie
Egypt
Israel
Jordan

Marokko
Mauritania
Tunisia

ISTANBULSAMMENSLUTNINGEN
INITIATIVTAGERLANDENE
(ICI)
Bahrain
De forente arabiske emirater
Kuwait
Qatar
PARTNERE OVER HELE VERDEN
Afghanistan
Australia
Colombia
Irak
Japan
Korea
Mongolia
New Zealand
Pakistan

0351-20 © NATO 2020 - NOR

MEDLEMSLANDENE (+ TILTREDELSESÅR)

