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Abstract  

The main purpose for creation of the North Atlantic Treaty Organization in 1949 was 

to secure war torn Europe from the influence of the Soviet Union, in order to deter the red 

threat. NATO could handle those issues in the bipolar world. However after the dissolution 

of the USSR the alliance lost its threat, therefore the purpose and it faced the question of 

disintegration. Albeit the completion of the cold war unleashed the frozen ethnical and 

territorial conflicts and the threat became multi-directional, hence it might have crossed the 

north-Atlantic borders as well. The usage of the term Crisis Management became much 

frequent henceforth and has taken important place in the agenda of NATO. Therefore 

alliance adapted to the new reality through tackling the crisis.  

This thesis explains the term itself, describes its evolution through NATO’s strategic 

concepts and classifies crisis-management operations according to the alliance. Afterwards 

analyses three case studies – Bosnia, Kosovo and Afghanistan as the crisis managed by 

NATO. We are going to discuss the outcomes of NATO involvement in the above mentioned 

cases. The research is based on the existing scientific literature, official documents, 

publications and the reports of the officials. It is so called “desk research”. The thesis tries to 

assess the role of NATO in crisis management based on the three case analyses. We also 

discuss NATO’s approach and methods while managing the crises and the wide span of its 

military, civilian and peace-keeping involvement. The purpose of this research is to create 

knowledge and awareness about this important and rising issue of crisis management. 

Choosing NATO policy as a research topic stems from the high aspirations towards alliance 

in Georgia, as well as, the personal interest in NATO as a global security contributor.  

Key words: NATO; crisis management; ethnic conflict; Balkans; Afghanistan; terrorism; 
Taliban; peace support operations; crisis response operations; peace enforcement; State building; 
KFOR; SFOR; ISAF. 

 


