MI 2/2022 rd

Sida 1/2
Medborgarinitiativets titel
Finland måste ansöka om medlemskap i Nato för att fullgöra sina människorättsåtaganden enligt
grundlagen
Datering av initiativet
25.2.2022
Initiativets form
Förslag om att lagberedning ska inledas
Initiativets innehåll
Genom att godkänna initiativet uppmanar Finlands riksdag republikens president och statsrådet att
inom sina behörighetsområden vidta åtgärder för Finlands anslutning till Washingtonfördraget, det
vill säga Nordatlantiska fördraget, för att slutligen förelägga riksdagen ett lagförslag därom.
Motivering
Vi initiativtagare till och undertecknare av detta medborgarinitiativ föreslår att riksdagen beslutar
uppmana republikens president och statsrådet att inleda beredningen av en proposition om Finlands
anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato). Fördraget skulle sättas i kraft genom
lag.
Nato bildades den 4 april 1949 genom Nordatlantiska fördraget.
Fördragets inledning lyder så här (inofficiell översättning): Parterna i detta fördrag bekräftar att de
tror på målen och principerna i Förenta nationernas stadga och vill leva i fred med alla folk och
regeringar. De har starkt beslutat skydda folkens frihet, gemensamma arv, kultur och bildning, som
grundar sig på demokratiska principer, individuell frihet och principen om en rättsstat. De strävar
efter att främja stabilitet och välfärd inom den Nordatlantiska regionen.
Artikel 1
Fördragsparterna förbinder sig att, såsom det bestäms i Förenta nationernas stadga, bilägga de
internationella meningsskiljaktigheter där de kan vara delaktiga med fredliga medel på så sätt att den
internationella freden, säkerheten och rätten inte äventyras, och att i sina internationella relationer
avhålla sig från allt hot om användning av maktmedel eller användning av maktmedel, som på något
sätt kan stå i strid med Förenta nationernas mål.
Artikel 2
Fördragsparterna medverkar till att fredliga och vänliga internationella relationer vidareutvecklas
genom att förstärka sina fria institutioner, utveckla bättre förståelse för de principer som dessa
institutioner bygger på och främja förutsättningarna för stabilitet och välfärd. De strävar efter att
undanröja tvister i sin internationella ekonomiska politik och främjar det ekonomiska samarbetet
mellan enskilda fördragsparter eller mellan dem alla.
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Finland har i många år utvecklat den tekniska kompatibiliteten med Nato i fråga om
försvarsmateriel. Vi har bedrivit ett omfattande och långtgående samarbete och partnerskap med
Nato. Genom partnerskapssamarbetet har Finland utvecklat sitt nationella försvar, sina kapaciteter
och sin höga samarbetsförmåga bland annat genom ett brett deltagande i Natos övningar och
utbildningsverksamhet. En ofta upprepad bedömning är att vi redan är så nära ett Natomedlemskap
som vi kan vara utan att vara medlem. Vi saknar endast beslutanderätt och säkerhetsgarantier.
Finland definierar sig självt som varken neutralt eller alliansfritt, utan som ett land som inte hör till
en militär allians. I praktiken har Finland allierat sig med väst genom EU-medlemskapet och den
gemensamma säkerhets- och försvarspolitik som hör till medlemskapet. Det grundläggande beslutet
om tillhörighet till väst har alltså redan fattats.
Som framgår av de ovan citerade artiklarna i Nordatlantiska fördraget är Nato en sammanslutning
vars värdegrund och mål, alltså politiskt, går helt i linje med Finlands mål. Målet är att genom
samarbete förhindra krig i den nordatlantiska regionen och skydda medlemsländerna mot attacker.
Ytterst handlar det om att trygga vår livsstil med hjälp av ett gemensamt försvar och gemensamma
säkerhetsgarantier.
Finlands grundlag ålägger statsmakten en stark skyldighet att trygga de grundläggande fri- och
rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Grundlagen föreskriver att Finland ska delta i
internationellt samarbete ”i syfte att säkerställa fred och mänskliga rättigheter samt i syfte att
utveckla samhället” (1 och 22 § i grundlagen).
I det rådande världsläget har det blivit uppenbart att freden i den nordatlantiska regionen (Europa)
har gått förlorad och att hot riktas särskilt mot länder som inte är. Folkrättens principer har ensidigt
förkastats och ett självständigt land, Ukraina, har angripits militärt utan anledning. Nato har
upprepade gånger signalerat att organisationen visserligen stöder sina partner på olika sätt också
under konflikter, men att det egentliga försvaret och säkerhetsgarantierna endast gäller medlemmar.
För att fullgöra sin grundlagsfästa skyldighet att trygga de grundläggande fri- och rättigheterna och
de mänskliga rättigheterna genom internationellt samarbete måste Finlands regering med republikens
presidents medverkan omedelbart vidta de åtgärder som krävs för ett finländskt Natomedlemskap
och i sinom tid överlämna en proposition om detta till riksdagen. Samtidigt måste man proaktivt
börja genomföra de säkerhetsarrangemang som behövs under medlemskapsprocessen för att avvärja
eventuella motåtgärder och minimera deras konsekvenser.
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