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NATO, North Atlantic Treaty Organisation, är en
av världens största internationella institutioner. Det
är en politisk allians och en militärallians med
30 medlemsländer i Europa och Nordamerika.

Länderna möts för att samarbeta inom säkerhetsoch försvarsområdena. Inom samarbetet för
politik och säkerhet utgör NATO en unik länk
mellan de två kontinenterna.

SKYDDA MÄNNISKOR

KAMPEN MOT NYA HOT

Vi tar ofta för givet att vi kan leva fritt i en trygg och
ekonomiskt stabil miljö. Tryggheten i det dagliga livet är
själva kärnan i vårt välbefinnande.

Vartefter hoten förändras måste också metoderna för att
bevara freden förändras. Försvarskapaciteten inom NATO
inriktas alltmer mot dagens hot. NATO anpassar sina styrkor
och utvecklar multinationella tillvägagångssätt för att få
bukt med terrorism, stater som brutit samman och andra
säkerhetshot, till exempel massförstörelsevapen.

BYGGA PARTNERSKAP
Ett upprättande av dialoger och samarbete är av yttersta
vikt för fredliga relationer och en djupare internationell
förståelse.
NATO utgör en unik möjlighet för medlemsländerna och
partnerländerna att samråda om säkerhetsfrågor och bygga
upp ett förtroende, vilket på längre sikt bidrar till att förhindra
konflikter.
Genom praktiskt samarbete och multilaterala initiativ står
länderna tillsammans när nya säkerhetsproblem uppstår.

BYGGA UPP FRED OCH STABILITET
Fördelarna med ett stabilt samhälle kommer många parter
till godo. Det är av yttersta vikt att skapa stabilitet i områden
där spänningar utgör ett hot mot säkerheten. Därför tar
NATO på sig en aktiv roll vid krishanteringsoperationer, i
samarbete med andra internationella organisationer.

VILKA UPPGIFTER
HAR NATO?
NATO har som uppgift att ge medlemmarna
politiskt och militärt skydd. En annan uppgift
är att stimulera till överläggningar och
samarbete med länder som inte är anslutna
till NATO inom en mängd säkerhetsrelaterade
områden, till exempel försvarsutveckling och
fredsbevarande.
Genom diskussioner och partnerskap bidrar
NATO till att förhindra konflikter inom och
utanför medlemsländernas gränser.
NATO verkar för demokratiska värderingar och
strävar efter en fredlig lösning av konflikter.

Om diplomatiska ansträngningar misslyckas
har NATO den militära kapacitet som krävs
för att bedriva krishantering och genomföra
fredsbevarande operationer i samarbete
med andra länder och internationella
organisationer.
NATO har också en tredje dimension som
består av åtgärder inom området för civil
beredskap, hjälp till allierade och partner vid
katastrofer, samt stöd till samarbete inom
vetenskap och miljö.

HUR FUNGERAR NATO?
Varje medlemsland har en permanent delegation
vid NATOs politiska högkvarter i Bryssel.
Delegationen leds av en ambassadör som
företräder sin regering när alliansen överlägger
och fattar beslut.

NATO har mycket få egna permanenta styrkor.
När NATO-rådet har enats om en operation
bidrar medlemmarna med frivilliga styrkor.
Styrkorna återvänder sedan till sina länder när
uppdraget är slutfört.

Nordatlantiska rådet (NATO-rådet) är högsta
politiska beslutande organ inom organisationen.
Rådet sammanträder på olika nivåer under ledning
av NATOs generalsekreterare, som hjälper
medlemmarna att uppnå överenskommelser i
viktiga frågor. Alla beslut inom varje NATOkommitté fattas med konsensus. Ett “NATObeslut” är alltså ett uttryck för medlemsländernas
gemensamma vilja.

Strukturen för militärkommandot har rollen att
samordna och styra sådana operationer. Denna
struktur är uppbyggd av högkvarter och baser i
de olika medlemsländerna.
NATOs dagliga aktiviteter, de civila och
militära strukturerna samt programmen
för säkerhetsinsatser finansieras genom
gemensamma budgetar, där medlemmarnas
regeringar bidrar enligt en överenskommen
formel för kostnadsdelning.

MEDLEMSLÄNDER OCH PARTNERLÄNDER
undertecknande av Nordatlantiska fördraget den 4 april 1949

PARTNERSKAP FÖR FRED (PFP) LÄNDER

Albanien - 2009
Amerikas förenta stater - 1949
Belgien - 1949
Bulgarien - 2004
Danmark - 1949
Estland - 2004
Frankrike - 1949
Grekland - 1955
Island - 1949
Italien - 1949
Kanada - 1949
Kroatien - 2009
Lettland - 2004
Litauen - 2004
Luxemburg - 1949

Armenien
Azerbajdzjan
Bosnien och Hercegovina
Finland
Georgien
Irland
Kazakstan
Kirgizistan
Malta
Moldavien

Montenegro - 2017
Nederländerna - 1949
Nordmakedonien - 2020
Norge - 1949
Polen - 1999
Portugal - 1949
Rumänien - 2004
Slovakien - 2004
Slovenien - 2004
Spanien - 1982
Storbritannien - 1949
Tjeckien - 1999
Turkiet - 1952
Tyskland - 1955
Ungern - 1999

Ryssland
Serbien
Sverige
Schweiz
Tadzijkistan
Turkmenistan
Ukraina
Uzbekistan
Vitryssland
Österrike

LÄNDER INOM MEDELHAVSDIALOGEN
Algeriet
Egypten
Israel
Jordanien

Marocko
Mauretanien
Tunisien

LÄNDER I ISTANBUL
COOPERATION INITIATIVE (ICI)
Bahrain
Förenade Arabemiraten
Kuwait
Qatar

DELTAGARE TVÄRS ÖVER JORDEN
Afghanistan
Australien
Colombia
Irak
Japan
Mongoliet
Nya Zeeland
Pakistan
Sydkorea
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MEDLEMSLÄNDER (+ANSLUTNINGSÅR)

