
NATIONER TILLSAMMANS ORGANISATIONEN
Denna artikel är skriven ur ett mänskligt perspektiv.

NTO är den svenska och engelska förkortningen av översättningen av namnet för den största 
rymdorganisationen vi känner till. Ett försök att skriva ut originalnamnet skulle bli 
Uvoersekartas Vedovas.

Vad är NTO?
NTO är en organisation som ska underlätta för 10 rymdfarande nationer och organisationer i 
handel, forskning och försvar. Den största delen av samarbetet sköts i gemensamma faciliteter 
som finns både i och utanför medlemmarnas territorier. NTO växte fram ur tidigare mindre 
organisationer över tiden när olika nationer och civilisationer stött på varandra. NTO som den 
existerar idag är nästan 200 år gammal och dess roll har ökat och minskat beroende på vad 
tiden krävt. Idag ses den som en viktig del av medlemmarnas strategi när de hanterar 
medlemmarna i den andra stora rymdorganisationen, SFVFS. Samfälligheten för främmande 
arter i vänskap och fritt sinne.

Medlemsnationer och organisationer
De 10 som idag ingår i organisationen är.
Kavanna (som fått en egen artikel i fanzinet) är en nation och art med bas på planeten Issa. De
var med och grundade föregångaren till NTO och ses som en mer passiv röst när det gäller 
organisationens styre. Deras viktigaste bidrag är deras kunskap inom konstruktion av 
rymdstationer och skepp.
Bassriiv är en humanoid art som  har vissa estetiska likheter med krokodiler. De är kraftiga, 
med tjock grön hud som på flera delar av kroppen är förstärkta med extra tjocka lager av 
hornväv. Det kombinerat med deras yttertänder ger dem ett lätt skräcinjagande utseende. 
Bassriiver är generellt sett lojala och arbetsvilliga och kan hittas överallt i organisationen, men 
ofta i mer okvalificerade jobb då deras intelligens sällan tillåter mer. De ses också som en av de
mer passiva rösterna när det gäller organisationens styrande och är nöjda med det. De ser upp 
till de flesta andra arterna och förstår sina svagheter.
Abalackerna är manetliknande varelser som består av intelligenta kolonier inhysta i ett skal 
innehållande en trögflytande vätska. Varje koloni styr ett grip och känselorgan och man styr 
gemensamt skalets förflyttning. Deras unika egenskaper gör att de kan vistas i de flesta miljöer 
och ta sig fram på platser för små eller för trånga för andra arter. De är en av de äldsta kända 



arterna och var med och grundade den första samarbetsorganisationen mellan rymdfarande 
arter för över 500 år sedan. De är en av de ledande rösterna inom organisationen, och en av 
dem som ständigt strävar för att få till lösningar som passar alla även om det kräver mer arbete 
och tid. De återfinns inom hela organisationen men utanför den håller de sig mest till sina egna 
system.
Yivianerna är det närmaste man kommer en klassisk utomjording till utseendet med 2 par 
ögon på stjälkar, ett par likt en snigels, och ett ledat par. De är i genomsnitt 130cm långa och 
smala med ljusgrön, ljusgul eller ljust orange hud. De är ganska spridda i galaxen och det är en 
av deras nationer, Atte Yivi, som är med i NTO. De är svårare att generalisera då deras kultur 
och psykologi är lika bred som vår egen. Om det är något så är det att de ständigt verkar vara 
glada och optimistiska, men det kan också komma från formen på deras mun.
Yivianerna dominerar NTO tack vare deras stora antal, och deras arbetsförmåga. I ledningen 
tar de extra stor roll i ämnen som rör biologi och kultur. De är också för att alla andra kända 
arter ska införlivas snabbare än vad som nu sker.
Nonner är meterhöga humanoider med förkärlek för lite kläder. De flesta bär inte mer än ett 
skärp eller bäte med nån liten ficka till. De förstår dock det praktiska med kläder när det blir 
kallt. Nonner är eftertänksamma på ett speciellt sätt. På möten är de oftast tysta hela tiden, för 
att mot slutet sen sammanfatta och föreslå handlingar. När de sagt sitt är de nöjda och brukar 
tappa intresset för frågorna, åtminstone för stunden. Det gör deras plats i NTO speciell. 
Organisationen betalar inga anställda utan avsätter en fast betalning till nonnernas rike, 
Hlemonn varje år.  Om det dyker upp en nonn så välkomnas de in i diskussioner och möten, 
men det är inget man förväntar sig. Som art är de otroligt oproduktiva. De har med kavannas 
hjälp byggt upp en AI och ett system som sköter allt det vardagliga åt dem medans de ägnar sig
åt stundens infall.
Hevadiner är närmast släktingar med svampar och svävar fram genom luften likt svävande 
huvuden. Det gör dem känsliga för vindar och i sådana miljöer bär de cybernetiska dräkter som
hjälper dem att navigera. Bland sig själva svävar de vanligtvis en halvmeter ovanför marken, 
men bland andra arter anpassar de sig efter deras ögonhöjd. De ser själva ut att ha fyra ögon 
men två är falska, och placerade på varierande platser på deras framsida. På sidorna av kroppen
sitter två organ som kan suga, gripa, inta mat och göra sig av med färdigprocessad näring. 
Deras talorgan sitter separat på undersidan och en stor del av deras språk baseras på varianter i 
tonläge. Hevadiner är stolta medlemmar av NTO och entusiastiska ledare. Därför hittar man 
dem ofta på ledarpositioner.
MONA är en handelsorganisation och till viss del en slags nation för vissa arter. Deras 
specialintresse är handel, men de är aktiva överallt, från forskning och tillverkning till 
kulturfestivaler och fältsjukhus. De har en framskjuten position i NTO och jobbar för ständig 
förbättring. De är en stor del av varför det nu är lätt för en person från en rymdnation att bara 
sätta sig i ett skepp och åka till en annan arts planet.
Elisser kommer från planeten Ruuban och är intensivt orange humanoider med kraftig krullig 
hårväxt som täcker nästan hela dess kroppar. De flesta av dem är del av en andlig rörelse som 
letar efter ett andligt centrum i galaxen, en plats där alla arter finner frid, och nirvana. Denna 
jakt har lett dem till att vara de främsta utforskarna i organisationen och de för en ständig ström
av data och exemplar tillbaks för vetenskapsmän att gå genom. I organisationen så försöker de 
främja harmoni och avstävja konflikter.
Regi Anser är upprättgående leddjur, inektoider kanske de kan kallas. De är i genomsnitt 2 
meter långa i kroppen och när de går men kan sträcka ut sig till nästan dubbla längden vid 
behov. De vet att deras utseende kan uppfattas som läskigt och klär sig oftast så att hela deras 
kropp förutom huvudet täcks. Re Anser älskar att genomföra projekt och har funnit en naturlig 
plats i organisationen. De arbetar främst inom tillverkning, ofta inom infrastruktur. Deras 
minnen är helt kompletta och ständigt tillgängliga så om de har lärt sig en procedur en gång 
kan de alltid upprepa den. Deras livslängd är den kortaste av de intelligenta arterna i galaxen 
och NTO har på deras uppdrag avsatt ett speciellt forskningsråd och laboratorium för detta. 



Hittills har man lyckats utöka maxåldern med 50% till nästan 30 år.
Krodoka är den nyaste medlemsarten, humanoida bjässar med en medellängd på 260cm. De 
har ännu inte fått nån nisch i NTO och hittills är färre än 100 av dem anställda där. Deras 
hemsystem Mirina ligger nära SFVSF och en del av deras medlemskap är att de önskar 
beskydd. Arten kämpar med en befolkningsminskning som är en kombination av gener, miljö 
och kultur och att vända trenden är också en hög prioritering.

Andra arter och organisationer
Inom det territorium som NTO och deras medlemmar täcker finns andra arter och 
organisationer som inte är med i organisationen i sig. De kan vara de som har ansökt men inte 
kommit med än, de som samarbetar men inte väljer att gå med, och även de som inte känner till
den. Exempelvis räknar man med 43 intelligenta arter som står helt utanför, 13 som är under 
direkt observation, och 30 som man känner till men det inte finns aktiv forskning kring. Alla 
dessa har ingen eller rymdfart begränsad till sina solsystem. Här hittar man Jorden som har 
besökts av enstaka utforskare men som ligger så pass långt bort att det är låg prioritet att 
officiellt kontakta dem.

NTO i relation till sina medlemmar
NTO i sig har sina egna lagar som gäller för alla som befinner sig i deras faciliteter eller arbetar
för dem. Utanför organisationen är varje nation eller organisation ansvariga för sina 
medlemmar och varje territorium har sina egna lagar. Alla territoriers egna lagar har ändrats 
olika mycket för att fungera bättre med NTO. NTO har också definierat lagar för när 
medlemmar är utanför ett känt territorium som nu används av alla medlemmarna.
Varje medlem bidrar en egenförhandlad mängd resurser varje år och som med jämna 
mellanrum justeras efter förhållanden i de olika territorierna. Vissa ger nästan bara finansiella 
medel, medan andra bidrar massa olika saker, från råvaror, till land, till tillverkning.

NTO och handel
NTO har en enorm centralbank med medel som används för att stabilisera ekonomisk 
orolighet, till katastrofhjälp och liknande. Man har ett gemensamt regelverk, banksystem, 
internvaluta och elektroniskt datanät. Detta gör det möjligt för vem som helst inom 
organisationen att handla med någon annan, och tar upp saker som räntor, konsumenträtt, 
reklamation osv.
Till det har man standardiserat logistiken och har hela rymdstationer som är handelsnav där 
NTO-standardskeppscontainrar kan ändras till containrar av lokal standard osv. NTO sköter 
patrullering av handelsrutter, och står som garant för borttappade eller förlorade varor.
NTOs standarder och regler på detta område är nästan helt densamma som MONAs vilket gör 
att även utomstående organisationer har lätt att interagera med NTO inom handeln.

NTO och forskning
Nästan all forskning som tidigare skedde lokalt sker nu gemensamt under NTO. Det har lett till
enorma framsteg i alla vetenskapsområden och gjort livet bättre för dess melemmar. NTO 
forskar inte om vad som helst, men de har flera forskningsprojekt som vissa arter eller kulturer 
skulle anse vara oetiska men som majoriteten av dem stöder. Detta är en ständig törn i sidan för
organisationen och ett ständigt jobb för Elisserna.
NTO har en tydlig inriktning med sin forskning. Målet är att förbättra livet för medlemmarna 
så man har inriktat sig mot att utrota sjukdomar, rena förgiftade områden, skydda sina 
territorier, förstå varandras psykologier och hitta sätt att arbeta tillsammans trots ibland väldigt 
stora skillnader i livsbehov.
Varje medlem kan också begära specialforskning kring viktiga frågor och problem.



NTO och försvar
NTO arbetar för att bara NTO i sig ska sköta försvaret och att inga av medlemmarna ska 
behöva ha exempelvis egna stridsfarkoster. Det arbetet kan dock ses som stillastående då en del
vägrar ge upp sin förmåga att försvara sig själva.
NTO har en gemensam flotta med personal och skepp från alla medlemmar utom nonner. Deras
organisation gör att de kan strida i alla slags territorier, och snabbt ta sig dit de mest behövs. 
Storeken på flottan är en överenskommelse baserad på storleken på territoriet, de tidigare 
individuella stridsorganisationerna och hotet från SFVFS. Det sistnämnda har gjort att flottan 
idag är större än någonsin tidigare och majoriteten av den är stationerad i gränsområdena.

NTOs organisation
NTO leds av ett råd bestående av tre representanter för varje medlem förutom abalackerna som
representeras av tre kolonier från ett skal. Alla utom nonner och MONA har permanenta 
representanter. Nonner dyker upp ibland och ibland inte, och MONA skickar de som de ser bäst
kan representera dem i de ärenden som ska avhandlas. Rådet har 2 vanliga möten per år och de 
sätter policies, budget och prioriteringar på beslut som inte lägre instanser lyckats komma 
överens om.
Under rådet finns 4  ansvariga som sköter varsett ministerium, handelsministeriet, 
försvarsministeriet, forskningsministeriet och NTOministeriet. De har varsitt expertråd som tar 
beslut tillsammans, men de har möjlighet till veto och att i krissituation fatta beslut utan rådet.
NTOministeriet är det största ministeriet och har en avdelning för byråkrati och organisation, 
en för kultur och  en för ekonomi. Det är hos dem alla i organisationen är anställda och det är 
de som ser till att allt flyter på.

Arbeta i NTO
NTO accepterar individer från alla medlemmar. En utomstående individ kan jobba åt 
organisationen som konsult på heltid, men har inte samma lagliga skydd som en medlem. De 
har istället möjligheten att använda antingen en medlems rättssystem, eller sin egen 
organisation, art eller kulturs rättssystem.
En vanlig arbetsdag i NTO är 6 timmar varje dag, med tre arbetsdagar följt av en helgdag. För 
vaje år har du rätt till 12 veckors betald semester.
Alla anställda har rätt till ledighet för kulturella evenemang och organisationen i sig har 20 
sådana dagar som alla anställda är lediga på.
Du får jobba för NTO från samma datum som din medlems lagar tillåter, och du får jobba till 
du själv vill sluta. Pension utgår baserat på din medlemstillhörighet och  hur länge du jobbat 
för NTO.
NTO har ett eget språk för att kunna kommunicera när teknologi inte sköter det och det 
innehåller vokaliseringar, tecken och teckenspråk skapat av kavannas AI för att vara lättlärt och
möjligt för alla att använda.

Denna artikel manifesterad av Daniel Schenström, en man, en myt, en dnegel.


