
§ 1.1. Bondgenoten worden vijanden

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten de Verenigde 
Staten, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie samen 
tegen Duitsland. Zij noemden zichzelf de geallieerden. 
Deze landen verschilden erg van elkaar. De Verenigde 
Staten en Groot-Brittannië waren democratisch, terwijl 
de Sovjet-Unie communistisch was. Maar tijdens de 
oorlog waren deze verschillen niet belangrijk, omdat ze 
samen Hitler wilden verslaan. 

Nadat de geallieerden Duitsland in 1945 verslagen 
hadden, werd dat land opgedeeld in 4 invloedzones. 
Ook de hoofdstad Berlijn werd opgedeeld in 4 zones 
(zie afbeelding 1). De geallieerden deden dit om te 
voorkomen dat Duitsland opnieuw een oorlog zou 
beginnen. Naast de Verenigde Staten, Groot-Brittannië 
en de Sovjet-Unie was Frankrijk het vierde land dat een 
zone kreeg toegewezen. Frankrijk was tijdens de oorlog 
bezet door de Duitsers, maar vocht mee aan de kant 
van de geallieerden. 

De geallieerden hadden heel verschillende ideeën over 
hoe ze hun zones wilden besturen. De Verenigde 
Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk wilden dat er in 
hun zones in West-Duitsland democratie en 
economisch herstel kwam. In Oost-Duitsland bestuurde 
de Sovjet-Unie haar invloedzone met de harde hand en 
hadden de inwoners weinig vrijheid. De Sovjet-
bemoeienis leek daar steeds meer op een bezetting. 
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Op 4 april 1949 werd in de hoofdstad van Amerika – Washington D.C. - de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) opgericht. Binnen deze organisatie werken  

veel Europese landen, de Verenigde Staten en Canada samen op militair gebied om de 
veiligheid in de wereld te vergroten. Deze lesmodule is geschreven naar aanleiding van  
het 70-jarig bestaan van de NAVO in 2019. De lesmodule bespreekt de oprichting van de 
NAVO na de Tweede Wereldoorlog en hoe de organisatie door de tijd heen is veranderd. 

Hoofdstuk 1: De oprichting van de NAVO

Afbeelding 1. De verdeling van Duitsland en Berlijn in invloedzones 
(Wikimedia Commons)
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Ook in veel andere landen in Midden- en Oost-Europa 
ging Josef Stalin, de leider van de Sovjet-Unie, zijn 
gang. Omdat zijn land zwaar had geleden tijdens de 
oorlog, vond Stalin dat de Sovjet-Unie een cordon 
sanitaire nodig had. Dit betekende dat in veel landen 
rondom de Sovjet-Unie leiders aan de macht kwamen 
die ook communistisch waren en dezelfde ideeën 
hadden. Soms gebeurde dit op een gewelddadige 
manier met hulp van het Sovjetleger. Hierdoor 
verstevigde Stalin de macht van de Sovjet-Unie in 
Midden- en Oost-Europa.

De Verenigde Staten en West-Europa maakten zich hier 
zorgen over en voelden zich bedreigd. De geallieerden 
kwamen tegenover elkaar te staan. De democratische 
Verenigde Staten en communistische Sovjet-Unie 
vertrouwden elkaar niet meer. Dit had natuurlijk ook 
gevolgen voor Europa.

In 1946 zei de Britse oud-premier Winston Churchill 
dat er een ‘ijzeren gordijn’ was gevallen over Europa. 

Hiermee bedoelde hij dat de verschillen tussen de 
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie ervoor zorgden 
dat Europa in twee kampen was verscheurd. De landen 
in West-Europa, zoals Nederland, steunden de 
Amerikanen, terwijl de landen in het Oostblok 
(Midden- en Oost-Europa) juist in het communistische 
kamp zaten. Veel mensen zien dit als het begin van 
de Koude Oorlog waarin twee machtsblokken 
tegenover elkaar staan.

§ 1.2. Bescherming tegen communisten

Ondertussen werd het communisme ook in 
West-Europa populairder. Door de verwoestingen 
van de Tweede Wereldoorlog leefden veel mensen 
in armoede. Dit was een goede voedingsbodem voor 
het communisme, omdat deze ideologie een 
samenleving belooft waarin iedereen gelijk is. 
De democratische regeringen waren bang dat de 
invloed van de Sovjet-Unie ook naar hun land zou 
uitbreiden. 

Afbeelding 2. Spanningen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog (Wikimedia Commons)
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De Amerikaanse president Truman sprak daarom in 
1947 de Truman Doctrine uit. De Verenigde Staten 
wilden zo voorkomen dat het communisme zich verder 
zou uitbreiden. Wanneer een land communistisch 
dreigde te worden, zouden de Verenigde Staten dit 
proberen te voorkomen door het land economische en 
militaire steun te bieden. Dit idee wordt ook wel 
containment genoemd. Een voorbeeld van containment 
was het Marshallplan.

Maar niet alleen in ideologisch opzicht vormde het 
communisme een bedreiging, veel mensen waren ook 
bang dat Stalin het communisme met geweld naar 
West-Europa wilde verspreiden. Om dit te voorkomen 
moest West-Europa zich kunnen verdedigen. Maar vlak 
na de oorlog was dit nog niet mogelijk. Het herstel van 
de oorlog was nog in volle gang. Ook waren de meeste 
Amerikaanse militairen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog tegen de Duitsers hadden gevochten, 
alweer terug naar huis. 

Voor West-Europa was het belangrijk dat er een 
organisatie zou komen die Europa kon beschermen 
tegen de militaire dreiging van de Sovjet-Unie. Voor de 
Europeanen was het belangrijk dat de Amerikanen ook 
mee zouden helpen aan de verdediging van Europa. 
Maar in eerste instantie wilden de Amerikanen niet. 
Zij werden liever niet lid van een nieuw 
bondgenootschap, omdat ze niet gebonden wilden 
zijn aan verplichtingen. Uiteindelijk wist de Britse 
minister van Buitenlandse Zaken, Ernest Bevin, zowel 
Europese als Amerikaanse leiders te overtuigen dat het 
nodig was een nieuwe verdedigingsorganisatie op te 
richten. Dit kwam onder meer door de Blokkade van 
Berlijn waarbij Stalin ook West-Berlijn in handen 
probeerde te krijgen. 

Nu konden de onderhandelingen over de oprichting 
van een nieuwe organisatie beginnen. Uiteindelijk 
werd op 4 april 1949 de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie (NAVO) opgericht. Twaalf landen 
werden lid. Dit waren: België, Canada, Denemarken, 
Frankrijk, Groot-Brittannië, IJsland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Noorwegen, Portugal en de Verenigde 
Staten. Het belangrijkste doel van de NAVO was de 
verdediging van West-Europa tegen de dreiging van de 
Sovjet-Unie.

De belangrijkste afspraken van de NAVO werden 
opgeschreven in een document dat het Noord-
Atlantisch Handvest heet. Het belangrijkste artikel 
van dit verdrag is artikel 5. Dit artikel gaat over het 
principe van collectieve verdediging. Dit betekent 
dat als 1 lidstaat van de NAVO aangevallen wordt, de 
andere NAVO-leden dit zien als een aanval op zichzelf. 
Zij schieten het aangevallen land dan gezamenlijk te 
hulp. 

In kader 1 (zie blz. 4) lees je meer over hoe de NAVO 
als organisatie werkt. 

Afbeelding 3. NAVO-vlag (Wikimedia Commons)

Afbeelding 4. Ondertekening van het NAVO-Verdrag door 

Dirk Stikker (toen minister van Buitenlandse Zaken) (NATO Flickr)
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Joseph Luns: een ongebruikelijke 
secretaris-generaal 

Afbeelding 6. 
Joseph Luns (NATO Flickr)

Kader 1: De NAVO als organisatie

Hoe werkt de NAVO? Op dit moment zijn er 29 landen lid van de NAVO. 
Al deze landen hebben een eigen vertegenwoordiging en ambassadeur op 
het hoofdkwartier in Brussel. De taak van de vertegenwoordigers is om 
op te komen voor de belangen van hun land binnen de NAVO.

Alle landen komen samen in de Noord-Atlantische Raad, waarin politieke besluiten van de NAVO genomen 
worden. Deze beslissingen moeten worden genomen op basis van unanimiteit. Dit houdt in dat een besluit 
alleen wordt genomen, als alle landen het ermee eens zijn. De Noord-Atlantische Raad wordt voorgezeten 
door de secretaris-generaal, een van de belangrijkste personen binnen de NAVO. De huidige secretaris-
generaal is Jens Stoltenberg uit Noorwegen. In het verleden zijn ook drie Nederlanders secretaris-generaal 
geweest. Dit waren Dirk Stikker, Joseph Luns en Jaap de Hoop Scheffer. 

Omdat de NAVO ook een militaire organisatie is, heeft zij een militair hoofdkwartier. Dit hoofdkwartier staat 
in België en wordt SHAPE genoemd. SHAPE zorgt voor de uitvoering van alle militaire operaties van de NAVO. 

Afbeelding 5. Vergadering van de Noord-
Atlantische Raad (NATO Flickr)
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§ 2.1. De NAVO breidt zich uit 

Om zich tijdens de Koude Oorlog te kunnen verdedigen 
tegen de Sovjet-Unie, had de NAVO een strategie 
bedacht. Dit was de ‘voorwaartse strategie’. Dit 
betekent dat je je soldaten zo dicht mogelijk bij je 
vijand opstelt. De NAVO wilde zijn troepen dus dichtbij 
de communistische landen plaatsen. Maar om dit te 
kunnen doen, moesten er meer landen lid worden van 
de NAVO. Daarom werden in 1952 Griekenland  
en Turkije ook lid. Zij werden gevolgd door West-
Duitsland in 1955. Omdat tien jaar daarvoor veel 
NAVO-landen juist vochten tegen de Duitsers, klinkt dit 
misschien raar, maar dit was het niet. West-Duitsland 
was namelijk onderdeel van het westerse kamp. Omdat 
West-Duitsland aan Oost-Duitsland grensde, was het 
voor de voorwaartse strategie belangrijk dat dit land 
ook NAVO-lid werd.

De Sovjets waren niet blij met de oprichting van de 
NAVO en de toetreding van West-Duitsland. Als reactie 
richtten zij in 1955 hun eigen militaire organisatie op, 
het Warschaupact. Naast de Sovjet-Unie 
werden veel Oost-Europese landen hier 
(gedwongen) lid van. 

§ 2.2. Kernwapens

Tijdens de Koude Oorlog hadden zowel de Verenigde 
Staten als de Sovjet-Unie nieuwe wapens ontwikkeld. 
Deze wapens worden kernwapens of nucleaire wapens 
genoemd. Kernwapens zijn in staat zeer grote 
vernietigingen aan te richten en zijn daarom erg 
gevaarlijk. Al snel brak er een wapenwedloop tussen 
de Amerikanen en de Sovjets uit. Een ´wedstrijd´ 
waarbij beide landen zoveel mogelijk van deze wapens 
wilden bezitten. Ook andere NAVO-landen, zoals 
Groot-Brittannië en Frankrijk, bezaten kernwapens. 
Het doel van kernwapens voor de NAVO was 
deterrence. Hiermee wordt bedoeld dat kernwapens 
zo vernietigend zijn, dat zij een afschrikwekkend 
effect hebben. Ook de Sovjet-Unie had kernwapens 
met dit doel. Beide kampen durfden uiteindelijk geen 
kernwapens te gebruiken uit angst voor de vele doden 
die er dan zouden vallen aan beide kanten. Dit idee 
heet ‘wederzijdse gegarandeerde vernietiging’. 

In 1977 besloot de Sovjet-Unie om kernwapens in 
Oost-Europa te plaatsen. West-Europese landen 
voelden zich bedreigd hierdoor. Als reactie nam de 
NAVO in 1979 het besluit om Amerikaanse nucleaire 
raketten in Europese landen te plaatsen, ook in 
Nederland. Veel Nederlanders waren het hier niet 
mee eens en gingen de straat op om te protesteren 
(lees meer over deze protesten in kader 2 op blz. 6). 

Uiteindelijk kwamen de raketten nooit naar Nederland. 
Dit kwam doordat de Verenigde Staten en de Sovjet-
Unie in 1987 een verdrag tekenden waarmee de 

landen beloofden hun voorraad kernwapens
 te verkleinen.

Hoofdstuk 2: De NAVO tijdens de Koude Oorlog

Afbeelding 7. Logo van het Warschaupact 
(Wikimedia Commons)
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§ 3.1. De NAVO 2.0

De NAVO en het Warschaupact stonden tijdens de 
Koude Oorlog tegenover elkaar. Toch is er nooit oorlog 
uitgebroken en is de NAVO nooit in actie gekomen. Dat 
is ook de reden dat de Koude Oorlog zo genoemd wordt 
en dit niet een gewone oorlog was. 

Toen West- en Oost-Duitsland in 1990 weer één land 
werden en de Sovjet-Unie in 1991 ophield te bestaan, 
was de Koude Oorlog voorbij. Ook het Warschaupact 
werd opgeheven. De communistische dreiging waarvoor 
de NAVO was opgericht bestond niet meer. Daarom 
dachten veel mensen dat de NAVO ook zou ophouden 
te bestaan. Maar dit was niet zo. 

In 1990 stelden de NAVO-leiders dat het 
bondgenootschap juist nu een belangrijke rol in de 
gehele wereld zou kunnen spelen. De eerste stap hierin 
was het sluiten van vriendschappen met de landen in 
Midden- en Oost-Europa die voorheen communistisch 
waren. In 1994 begon de NAVO met het Partnerschap 
voor de Vrede. De samenwerking moest de vrede en 
veiligheid in Midden- en Oost-Europa vergroten.  

Hoofdstuk 3: 
Het einde van de Koude Oorlog

Kader 2: Hollanditis: de Hollandse ziekte

Veel Nederlanders waren het niet eens met het NAVO-besluit in 1979 en wilden niet dat er Amerikaanse 
kernwapens in Nederland werden geplaatst. Dit leidde tot de grootste demonstraties uit de Nederlandse 
geschiedenis. In 1981 trokken in Amsterdam meer dan 400.000 mensen de straat op en in 1983 waren dit 
er in Den Haag maar liefst een half miljoen. 

De woede tegen de komst van de raketten zorgde ervoor dat Nederland wereldwijd een anti-
kernwapenreputatie opbouwde. Vanuit Nederland verplaatste de antikernwapenbeweging zich door heel 
Europa. Een Amerikaan bedacht hiervoor de term Hollanditis, of de Hollandse ziekte. Hiermee bedoelde hij 
dat de antikernwapenbeweging zich vanuit Nederland als een virus door heel Europa verspreidde. Hoewel er 
veel druk op de Nederlandse regering kwam te staan door de grootschalige demonstraties, besloot deze 
alsnog groen licht te geven voor de plaatsing van de raketten.

Afbeelding 8. Anti-kernwapendemonstrant op 
de Dam in Amsterdam (IISG Flickr)
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Veel van deze landen werden niet lang hierna ook  
lid van de NAVO. Als eerste waren dat Polen, Tsjechië 
en Hongarije in 1999. Later volgden ook Slowakije, 
Slovenië, Roemenië, Bulgarije, de drie Baltische 
Staten, Kroatië, Albanië en in 2017 tot slot 
Montenegro (zie afbeelding 9). 

Ook de relatie van de NAVO met Rusland verbeterde na 
het einde de Koude Oorlog. Zo nam Rusland deel aan 
het Partnerschap voor de Vrede en werd in 2002 de 
NAVO-Rusland Raad opgezet. Rusland liet wel duidelijk 
blijken tegen de uitbreiding van de NAVO met zijn 
voormalige bondgenoten in Oost- en Midden-Europa 
te zijn. 

§ 3.2. De NAVO verlegt haar focus 

Niet alleen werd de NAVO na de Koude Oorlog groter 
door de uitbreiding met nieuwe lidstaten. Ook nam het 
aantal taken van het bondgenootschap toe.

Zo vond er aan het begin van de jaren ‘90 een bloedige 
burgeroorlog plaats in Joegoslavië. In dit land leefden 
veel verschillende groepen mensen samen, met diverse 
achtergronden, culturen en godsdiensten. Toen een 
aantal van deze groepen niet langer bij Joegoslavië 
wilde horen en de onafhankelijkheid uitriep, leidde dit 
tot een hevige oorlog. Er vielen heel veel doden onder 
de burgerbevolking. Het lukte de Europese Unie en de 
Verenigde Naties niet om deze burgers te beschermen. 
Daarom startte de NAVO in 1993 een militaire missie, 
de eerste militaire NAVO-missie ooit. Deze bestond uit 
het geven van luchtsteun aan grondtroepen van de 
Verenigde Naties. Uiteindelijk kwam er pas in 1999 een 
einde aan het conflict in Joegoslavië. 

De missie in Joegoslavië was dus de eerste  
NAVO-missie ooit. Ook vond deze missie buiten  
het grondgebied van de NAVO plaats. Dit was ook 
nieuw. De NAVO zou zich voortaan overal ter wereld 
inzetten om de veiligheid van haar eigen burgers,  
maar ook die van onschuldige burgers in andere 
landen, te beschermen.

Afbeelding 9. Overzicht van de  
uitbreiding van de NAVO door de 
jaren heen (Wikimedia Commons)

Afbeelding 10. Franse NAVO-soldaat in Joegoslavië (NATO Flickr)
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§ 4.1. Strijd tegen terrorisme 

Op 11 september 2001 vonden in Amerika de aanslagen 
op het World Trade Center en het ministerie van 
Defensie plaats. Hierbij kwamen bijna drieduizend 
mensen om het leven. De aanslagen werden gepleegd 
door de terroristische organisatie Al-Qaida. De hele 
wereld reageerde geschokt op de aanslagen. De NAVO-
lidstaten besloten om artikel 5 in werking te stellen. 
Dit hield in dat de terroristische aanslag in de 
Verenigde Staten een aanval op hen allemaal was. 

Omdat de Afghaanse regering onderdak bood aan 
Al-Qaida, startten de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië in oktober 2001 een militaire operatie 
in Afghanistan. De NAVO als geheel was hier niet 
bij betrokken. Wel startte de NAVO op verzoek van 
de Verenigde Naties een missie die moest zorgen 
voor stabiliteit in Afghanistan. 

Troepen uit NAVO-landen vochten vanaf 2003 in 
verschillende Afghaanse provincies. Hierbij vielen veel 
doden, zowel NAVO-soldaten als vijandige strijders en 
Afghaanse burgers kwamen om het leven.

De meeste NAVO-troepen zijn inmiddels weer naar huis, 
maar een klein aantal ondersteunt de nieuwe Afghaanse 
regering nog wel (zie kader 3). De NAVO was in 
Afghanistan dus voor het eerst ver van het eigen 
grondgebied actief in een ander land.

Hoofdstuk 4: Aanslagen 9/11 en daarna

Afbeelding 11. Aanslagen op World Trade Center in New York (Wikimedia Commons)

Kader 3: Nederland in Afghanistan

In de afgelopen 70 jaar heeft Nederland actief 
geholpen aan het vooruithelpen van de vrede en 
veiligheid over heel de wereld. Een van de grootste 
militaire missies waar Nederland aan deelnam was  
die in Afghanistan. Sinds 2002 zijn er duizenden 
Nederlandse militairen in Afghanistan geweest om 
hier samen met de NAVO te strijden tegen het 
terrorisme. 

Sinds 2015 zijn de Nederlandse militairen begonnen 
met het trainen van het Afghaanse leger en politie. 
Het is de bedoeling dat Afghanistan zich in de 
toekomst op eigen houtje tegen terroristische 
groepen kan verdedigen.

Afbeelding 12. Nederlandse premier Rutte op bezoek bij de 
Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan (Flickr)
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§ 4.2. Opnieuw de Russen

Zoals al werd gezegd, verbeterde de relatie tussen de  
NAVO en Rusland na het einde van de Koude Oorlog.

In 2008 kwam er plotseling een einde aan deze 
verbeterde relatie. De NAVO-landen spraken toen over 
mogelijk lidmaatschap van Georgië en Oekraïne. Dit 
deed in Rusland de alarmbellen afgaan. Een nieuw 
aangrenzend NAVO-lid was voor Rusland namelijk 
onaanvaardbaar. Rusland viel vervolgens Georgië 
binnen en bezette een deel van het land. In 2014 
verslechterde de relatie nog verder, toen Rusland de 
Krim, een gebied in Oekraïne, innam. De NAVO keurde 
de acties van Rusland af, waardoor de spanningen 
opnieuw opliepen. Hierdoor wordt ook wel gesproken 
van een nieuwe Koude Oorlog, een Koude Oorlog 2.0. 

Lange tijd was de NAVO met name buiten Europa 
actief, maar als reactie op Rusland is de NAVO weer 
meer aandacht gaan besteden aan de verdediging van 
Europa. Een van de zaken waar op dit moment veel 
aandacht voor is, is militaire mobiliteit. Dit betekent 
dat troepen zich snel door Europa kunnen verplaatsen. 
Daarnaast heeft de NAVO in een aantal landen in 
Oost-Europa troepen geplaatst. Dit heet de Enhanced 
Forward Presence. Deze missie lijkt erg op de 

‘voorwaartse strategie’ die tijdens de Koude Oorlog 
werd toegepast. De troepen zijn vooral bedoeld als 
afschrikking tegen mogelijke Russische acties. Ook wil 
de NAVO laten zien dat ze geen aanval op een van haar 
lidstaten zal toelaten.

Afbeelding 13. Secretaris-generaal Stoltenberg op bezoek in Nederland in 2014 (NATO Flickr)
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Begrippenlijst
2%-Norm
Afspraak tussen de lidstaten van de NAVO dat zij allemaal 
2% van hun jaarlijkse inkomen besteden aan defensie. 
Deze afspraak wordt door veel landen niet nageleefd. 

Al-Qaida
Terroristische organisatie die gelooft dat het Westen de 
vijand van de islam is. Deze vijand moet verslagen 
worden, zodat er een kalifaat (een islamitische staat) 
gevestigd kan worden.

Blokkade van Berlijn (1948-1949) 
Afsluiting van West-Berlijn door de Sovjet-Unie. De 
Engelsen en Amerikanen organiseerden als reactie op 
deze afsluiting een luchtbrug. Dit hield in dat zij West-
Berlijn per vliegtuig gingen bevoorraden. In 1949 hief 
Stalin de blokkade op. 

Communisme
Een politiek-economisch systeem dat streeft naar een 
maatschappij zonder klassen waarin iedereen gelijk is en 
de economie in handen van de staat is. In de praktijk 
hebben inwoners weinig vrijheden.

Containment
Het indammen van het communisme en voorkomen dat 
landen een communistisch bestuur krijgen. Containment 
was tijdens de Koude Oorlog onderdeel van het 
Amerikaanse buitenlandbeleid. 

Cordon Sanitaire 
Een vorm van beleid waarbij een land zich probeert af 
te schermen van een bedreigende situatie door een 
beschermende kring van landen aan te leggen. 

Democratie 
Politiek-economisch systeem waarin het volk via vrije 
verkiezingen politieke vertegenwoordigers kiest en 
waarbij sprake is van een vrijemarkteconomie. 

Deterrence
Manier om je tegenstander af te schrikken. Hierbij wordt 
gedreigd met heftige gevolgen voor een bepaalde actie. 
Tijdens de Koude Oorlog had deterrence vooral betrekking 
op kernwapens. 

Enhanced Forward Presence (eFP)
NAVO-missie die in 2016 werd opgezet als reactie op de 
Russische inname van de Krim. De missie plaatst NAVO-
troepen in de Baltische staten en Polen om Russische 
agressie af te schrikken. 

Kader 4: Kritiek op de NAVO

Hoewel veel mensen de NAVO belangrijk vinden, 
is er ook kritiek op de organisatie. Een voorbeeld 
hiervan is dat veel mensen zich afvragen waarom 
de NAVO nog bestaat. Met het verdwijnen van de 
Sovjet-Unie, zou ook het doel van de NAVO zijn 
verdwenen. Hier kun je echter tegenin brengen dat 
de organisatie de afgelopen jaren heeft bewezen 
juist wel een belangrijke rol in de wereld te 
kunnen spelen. Daarnaast maakt de nieuwe 
dreiging van Rusland de NAVO misschien wel 
belangrijker dan ooit. 

Een ander punt van kritiek gaat over het geld dat 
aan de NAVO wordt besteed. In 2006 spraken alle 
lidstaten af dat zij 2% van hun nationale inkomen 
zouden uitgeven aan defensie. Dit wordt ook wel de 
2%-norm genoemd. In de praktijk houden maar 5 
van de 29 NAVO-lidstaten zich aan deze regel. Ook 
Nederland komt bij lange na niet aan de 2%. 
Volgens sommigen zijn de verschillen in uitgaven 
niet eerlijk. Vooral de Amerikanen, die het meeste 
geld uitgeven aan de NAVO, vinden dat Europese 
landen meer zouden moeten betalen. Tegelijkertijd 
brengt de NAVO de Verenigde Staten ook veel 
voordelen. Zo stonden de Amerikanen niet alleen 
na de aanslagen van 11 september.

Een derde kritiekpunt dat vaak wordt genoemd, is 
dat de Verenigde Staten te veel invloed hebben op 
de NAVO en zo macht proberen uit te oefenen op 
de andere lidstaten. Hoewel het zeker zo is dat 
Amerika veel invloed heeft binnen de NAVO, 
betekent dit niet dat dit land alleen alles bepaalt. 
De Noord-Atlantische Raad neemt alleen 
beslissingen op basis van unanimiteit, waardoor 
alle landen een gelijke stem hebben. 
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Europese Unie
Samenwerkingsverband tussen Europese landen dat in 1957 
is opgericht. Destijds heette het de Europese Economische 
Gemeenschap. Inmiddels werken de 29 lidstaten niet alleen 
samen op economisch vlak, maar ook op veel andere 
gebieden.

Geallieerden
Vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen o.a. 
Duitsland. De belangrijkste geallieerden waren de Verenigde 
Staten, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie. 

Ideologie 
Bepaalde ideeën over de inrichting van de maatschappij, dus 
bijvoorbeeld de politiek en de economie. 

IJzeren Gordijn 
Deze term werd in 1946 gebruikt door Winston Churchill. Het 
IJzeren Gordijn stond voor de scheiding van Europa in een 
oostelijk en westelijk blok door de Koude Oorlog. 

Josef Stalin
Leider van de Sovjet-Unie van 1928 tot 1953. Leidde het 
land als dictator. Onder zijn leiding gingen vele miljoenen 
burgers dood. Hij zorgde er wel voor dat de Sovjet-Unie een 
militaire supermacht werd. 

Koude Oorlog
Duurde van ± 1949 tot 1989 en was een conflict tussen de 
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.

Marshallplan 
Amerikaans economisch hulpprogramma voor Europese 
landen. Het plan werd in 1947 bedacht door de Amerikaan 
George Marshall en was bedoeld om het door de oorlog 
verwoeste Europa te helpen met de wederopbouw. 

Militaire Mobiliteit
De mogelijkheid van militaire troepen om zich snel over 
landsgrenzen te kunnen verplaatsen. Militaire mobiliteit in 
Europa is een van de focuspunten van de NAVO.

NAVO-Rusland Raad
Is in 2002 opgericht om samenwerking tussen de NAVO en 
Rusland mogelijk te maken. Sinds 2014, toen Rusland de 
Krim bezette, is alle praktische samenwerking stopgezet. 
Wel praten de NAVO en Rusland sinds 2016 weer met elkaar.

Noord-Atlantisch Handvest (artikel 5)
Document uit 1949 waarin de standpunten van de NAVO 
staan genoemd. Het belangrijkste artikel in dit document is 
artikel 5. Dit artikel houdt in dat als een NAVO-lidstaat 
wordt aangevallen, de andere lidstaten dit land te hulp 
zullen schieten. 

Noord-Atlantische Raad
Grote vergadering van vertegenwoordigers van alle NAVO-
landen. De Noord-Atlantische Raad neemt alle politieke 
beslissingen van de NAVO. Dit wordt gedaan op basis van 
unanimiteit. 

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)
Militair bondgenootschap van Europese en Noord-
Amerikaanse landen. De NAVO werd in 1949 opgericht met 
als doel het verdedigen van West-Europa tegen het 
communisme en de Sovjet-Unie. 

Partnerschap voor Vrede
NAVO-programma dat na de Koude Oorlog gericht was op 
samenwerking tussen de NAVO en landen uit het voormalige 
Oostblok.

Sovjet-Unie
Bestond van 1922 tot 1991. Hier maakten 15 Sovjet-staten 
deel van uit. Rusland was hier de grootste van. 

Truman Doctrine (1947)
Gedachtegoed van de Amerikaanse president Harry Truman. 
De doctrine hield in dat als een land bedreigd werd door het 
communisme, de Verenigde Staten dit land te hulp zouden 
komen. 

Verenigde Naties
Organisatie die in 1945 werd opgericht om internationale 
samenwerking tussen landen mogelijk te maken. Inmiddels 
zijn 193 landen lid.

Wapenwedloop
Wedstrijd tussen landen op het gebied van wapens of 
technologie waarbij de landen elkaar proberen te overtreffen. 

Warschaupact
Bestond tussen 1955 en 1991 en was een militair 
bondgenootschap van communistische landen. Het pact 
werd opgericht als tegenhanger van de NAVO. 

Winston Churchill
Britse politicus die als premier van Groot-Brittannië van 
1940-1945 tegen Hitler vocht.
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