
NATO - Medlemslande 

 
Kort der viser NATO's europæiske udvidelser 
 
NATO-landene 

Dato for 
optagelse 

Land Udvidelse Noter 

4. april 
1949 

 Belgien 

Grundlæg
gere 

 
 Canada 

 
 Danmark Inkluderer også de danske områder Grønland og Færøerne. 

 Frankrig 
Frankrig trak sig fra den integrerede militære kommando i 
1966. Frem til 1993 var Frankrig udelukkende medlem af 
NATO's politiske struktur. 

 Holland 
 

 Island 

Island er det eneste medlem af alliancen, der ikke har sine 
egne stående, militære styrker. USA's militære styrke på 
Island blev trukket ud i september 2006. Island blev medlem 
af alliancen under betingelse af, at det ikke forventedes, at 
man oprettede et islandsk militær. Island har dog en kystvagt 
og har for nylig sendt norsktrænede tropper på 
fredsbevarende opgaver for NATO. 
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 Italien 
 

 Luxembourg 
 

 Norge 
 

 Portugal 
 

 Storbritannien 
 

 USA 
 

18. 
februar 
1952 

 Grækenland 
Første 

Grækenland trak sine tropper ud af NATO's integrerede 
militære kommando fra 1974-1980 som et resultat af de 
græsk-tyrkiske spændinger efter konflikten om Cypern i 
1974. 

 Tyrkiet 
 

9. maj 
1955 

 Tyskland Anden 
Vesttyskland blev optaget i 1955. Saarland blev genforenet 
med Vesttyskland i 1957, og Østtyskland og Vesttyskland 
blev genforenet 3. oktober 1990. 

30. maj 
1982 

 Spanien Tredje 
 

12. marts 
1999 

 Polen 

Fjerde 
 

 Tjekkiet 
 

 Ungarn 
 

29. marts 
2004 

 Bulgarien 

Femte 

 
 Estland 

 
 Letland 

 
 Litauen 

 
 Rumænien 

 
 Slovakiet 

 
 Slovenien 

 
1. april 
2009 

 Albanien 
Sjette  

 Kroatien 
 

Fremtidigt medlemskab 

Artikel 10 af den Nordatlantiske Traktat gør det muligt for ikke-medlemslande at blive optaget i 
NATO: 

 

Deltagerne kan ved enstemmig beslutning opfordre enhver anden europæisk stat, 
som er i stand til at fremme grundsætningerne i denne traktat og bidrage til det 
nordatlantiske områdes sikkerhed, til at tiltræde denne traktat. Enhver stat, som 
modtager en sådan opfordring, kan blive deltager i traktaten ved at deponere sit 
tiltrædelsesdokument hos Amerikas Forenede Staters regering. Amerikas Forenede 
Staters regering vil underrette enhver af deltagerne om deponering af ethvert 
sådant tiltrædelsesdokument 
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Artikel 10 sætter to generelle begrænsninger for kommende medlemsstater: 

 Kun europæiske lande kan opnå medlemskab 
 Lande skal godkendes af alle eksisterende medlemslande. Det andet kriterium betyder, at 

enhver medlemsstat kan blokere for optagelsen af et land, som fx Tyrkiet gør ved at blokere 
for en optagelse af Cypern. 

I 1999 blev der fastsat en procedure for optagelsen af fremtidige medlemslande, Membership Action 
Plan (MAP). Et potentielt medlemsland skal årligt rapportere om sine fremskridt inden for fem 
områder: 

 Villighed til at bilægge internationale, etniske eller territoriale stridigheder fredeligt, 
forpligtelse over for menneskerettighederne, og demokratisk kontrol over væbnede styrker. 

 Evne til at bidrage til NATO's forsvar og missioner 
 Villighed til at bidrage med tilstrækkelige ressourcer til de væbnede styrker, så man er i stand 

til at møde kravene til medlemskab. 
 Sikkerhed i forbindelse med følsomme oplysninger og procedurer til at sikre dem 
 Landets lovgivningskompatibilitet med et NATO samarbejde 

NATO giver feedback og teknisk rådgivning til det enkelte land og evaluerer dets fremskridt. 

Det er usandsynligt, at NATO skulle invitere lande som Irland, Sverige, Finland, Østrig og Schweiz til 
medlemskab, fordi befolkningen og de valgte regeringer i disse lande ikke støtter et medlemskab i 
NATO. NATO anerkender officielt disse landes neutralitetspolitik. 
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