
– Синку,
   НАТО – це  безпека.

– Мамо! Мамо!
   Дивися, що я знайшов!
   Це твоє фото!
   Ти тут така гарна.
– Але я не розумію,
   що таке НАТО?

– Зараз я розповім
   тобі історію,
   і ти все зрозумієш.

– Добре, розповідай.
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– Ні, я військовий Збройних Сил.

– А хто ти?
   Супермен?

– Не бійся! Я захищу тебе!

– Рятуйте!
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– Ви врятували
   нашу дівчинку!

– А ми й не знали,
   що наші військові
   так уміють.

– Дякуємо!
– Так, я військовий української армії.
   Ми тут, аби захищати вас!

– Мамо! Тату! Мене врятував супермен
   зі Збройних Сил!

– Мені було дуже страшно! Усе вибухало навколо, було темно від диму!
   Я дуже злякалася! Але він мене врятував! Спочатку я подумала,
   що він супермен, як у фільмах! Але він каже, що військовий…

* – Збройні Сили України

– Тепер ми так можемо. Тому що військові ЗСУ* пройшли вишкіл
   на спільних навчаннях із військовими силами НАТО. Вони
   допомогли нам стати найкращими захисниками нашої країни!
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– О! Я теж чула про НАТО!
   Це ж щось про безпеку?

– Які завдання?

– Так, ти права. НАТО – це велика родина,
   яка об’єднала десятки країн заради безпеки.
   Іще її називають Північноатлантичним
   альянсом. Організація була створена
   в 1949 році, після Другої
   світової війни. Її основною
   метою стала підтримка
   безпеки країн-учасниць.
   Але згодом з’явилися
   й нові завдання.

– А ще бореться з хакерськими
   атаками та забезпечує
   кіберзахист.

– НАТО підтримує дослідників, які розробляють
   наукові новинки для людства.
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– Усі країни, які приєдналися до родини НАТО, стають
   успішними й захищеними. Адже Альянс гарантує мир
   і стабільність. Тепер ти розумієш, що таке НАТО?

– Так! НАТО – це більше ніж безпека!
   Це турбота й відповідальність!

– Добре, тоді мені час іти.– Бувай!

– Ні, це тільки частина. Альянс також опікується
   екологічними питаннями – допомагає зберігати
   й відновлювати довкілля.

– Ця організація захищає права людини.
   Військові НАТО готові прийти на допомогу
   навіть у разі стихійного лиха.

– А що іще?

– Це все?

– НАТО розробляє сучасну зброю і захист для солдатів.
   Ось дивись, який у мене прилад нічного бачення –
   саме завдяки йому я побачив тебе у темряві,
   а цей бронежилет допомагає захищатися від куль.
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– Минули роки й Україна стала членом НАТО.
   А я вступила до лав Збройних Сил.

Навчання військ країн НАТО

– Доброго дня!
   Ви пам’ятаєте мене?
   Ви врятували мене
   від вибухів,
   коли я була маленькою
   дівчинкою!

– Одного разу я зустріла свого рятівника з дитинства.
   Він став генералом ЗСУ і керував спільними навчаннями.
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– Так, пам’ятаю! Я радий тебе бачити тут!
   Як тобі зміни в нашому війську та в країні?

– Я в захваті! Тепер ми разом із силами
   НАТО оберігаємо мир.
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– Тепер ти зрозумів,
   навіщо я пішла до армії
   та чому такий важливий
   вступ України до НАТО?

– Так! Щоб ми жили
   в мирі та спокої!
   Щоб ми були сильні,
   а наша країна
   розвивалася!

ТАК МОЖЕ БУТИ. 
УСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАС!
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Комікс виготовлений  в межах державної кампанії 
інформування про євроатлантичну інтеграцію на замовлення 

Держкомтелерадіо.
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