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Innehållet i initiativet
Vi föreslår att det ordnas en rådgivande folkomröstning om Finlands Natomedlemskap i enlighet med 53 § i
grundlagen. Vi lägger nedan fram ett förslag till riksdagen till lag om folkomröstning.

Lag om en rådgivande folkomröstning om Finlands anslutning till Nordatlantiska försvarsunionen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1§
Tidpunkt och förfarande för förrättande av folkomröstningen
En rådgivande folkomröstning om Finlands anslutning till Nordatlantiska försvarsunionen hålls den dd
månad 2022.

Vid folkomröstningen iakttas lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/87), om inte
något annat föreskrivs nedan.

2§
Förhandsröstning
I fråga om förhandsröstning iakttas vad som i 5 kap. i vallagen (2.10.1998/714) föreskrivs om
förhandsröstning vid riksdagsval.

3§
Frågeställning och svarsalternativ
Vid folkomröstningen ställs följande fråga till väljarna: ”Ska Finland ansluta sig till Nordatlantiska
försvarsunionen (Nato)?” Den röstande ska besvara frågan med antingen ”JA” eller ”NEJ”.

4§

Röstsedeln
Vid folkomröstningen används en röstsedel. Den ska tryckas på vitt papper med standardmåtten 148 x 210
mm. Det ska klart framgå av den hur den ska vikas ihop och den ska säkerställa att valhemligheten bevaras.
På röstsedelns insida ska tryckas en rubrik som anger att röstsedeln används vid den rådgivande
folkomröstningen om Finlands anslutning till Nordatlantiska försvarsunionen, som anordnas den dd månad.
Till höger om den linje på röstsedeln längs vilken denna skall vikas ihop ska tryckas den fråga som nämns i 3
§ och orden ''JA'' och ''NEJ'' samt för vartdera svarsalternativet en ruta som är placerad så att det av rutans
läge klart framgår vilket svarsalternativ den avser. På röstsedeln trycks dessutom en anvisning om hur
röstningsanteckningen ska göras.
Röstsedeln skall ha finsk och svensk text.
5§
Röstning.
Röstningen sker genom att ett kryss (X) sätts i någondera rutan på röstsedeln.
På omröstningen ska inte tillämpas vad som i 5 § 1 mom. i lagen om förfarandet vid rådgivande
folkomröstningar föreskrivs om väljarens möjlighet att uttrycka att han eller hon inte understöder något av
de föreslagna alternativen.
6§
Ogiltiga röstsedlar
Utöver vad som föreskrivs i 85 § i vallagen (2.10.1998/714) är en röstsedel ogiltig om
röstningsanteckningen har gjorts i vardera rutan på röstsedeln eller om den inte har gjorts alls eller om den
är så oklar att det inte framgår vilket alternativ väljaren har understött.
En anteckning på röstsedeln utöver eller i stället för krysset och som endast förtydligar vilket alternativ
väljaren har understött, ska inte anses vara obehörig och röstsedeln ska inte anses vara ogiltig på grund av
en sådan anteckning.
7§
Hur röstningsresultatet ska fastställas
Valkretsens centralnämnd fastställer omröstningsresultatet i valkretsen vid ett sammanträde som börjar
klockan 18 den tredje dagen efter omröstningen och meddelar omedelbart resultatet till centralnämnden i
Helsingfors stads valkrets. När centralnämnden i Helsingfors stads valkrets har fått uppgifter om
omröstningsresultatet i samtliga valkretsar, ska den fastställa omröstningsresultatet i hela landet vid ett
sammanträde som börjar klockan 12 den fjärde dagen efter omröstningen.

8§
Information
Statsrådet godkänner vid sitt allmänna sammanträde på föredragning av justitieministeriet ett meddelande
där det redogörs för Finlands eventuella anslutning till Nordatlantiska försvarsunionen och konstateras vad
folkomröstningen gäller. Meddelandet skickas till dem som får ett meddelande om rösträtt och görs

tillgängligt för allmänheten också på annat sätt. Meddelandet kan sändas i samband med
meddelandekortet och följebrevet.

9§
Närmare föreskrifter och anvisningar
Justitieministeriet utfärdar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna lag.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1

2022.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Motiveringar
Den skärpta säkerhetssituationen i Östersjöområdet förutsätter att Finland förbinder sig permanent till ett
ömsesidigt försvarssamarbete med Finlands viktigaste partnerländer. Finland har en fast position i kretsen
av västeuropeiska länder både ekonomiskt och politiskt senast från och med 1995 års EU-medlemskap.
Värdlandsavtalet mellan Finland och Nato från 2014 har stärkt det breda samförståndet om ett gemensamt
intresse mellan Nato och Finland, och detta intresse förverkligas redan nu genom praktiskt
försvarssamarbete. De flesta av Finlands viktigaste partnerländer är medlemmar i Nato, och av EU-länderna
är 21 medlemmar i Nato.

Vi anser att ett medlemskap i Nato skulle befästa nuläget på ett juridiskt bindande sätt och avsevärt främja
Finlands förmåga att försvara sig mot yttre hot. Den försvarsskyldighet som garanteras i artikel 5 i Natos
grundfördrag förbättrar avsevärt det finska försvarets trovärdighet och gör främmande staters
militärtekniska påverkan mycket dyrare och mer riskfylld än den är för närvarande. Vi anser att Finlands
medlemskap i Nato också skulle ligga i de övriga Natoländernas intresse, eftersom Finlands trovärdiga
försvar skulle ge Natos avskräckande effekt större tyngd.

Nato förutsätter ett brett stöd från medborgarna i sina medlemsländer och engagemang för demokrati. Vi
instämmer med republikens president Sauli Niinistö om att det krävs en tillförlitlig mätning av folkets åsikt
för att besvara en så stor fråga, och det enda tillförlitliga sättet att göra detta är att ordna en rådgivande
folkomröstning. Folkomröstningen garanterar beslutets legitimitet.

Finland uppfyller för närvarande alla villkor för medlemskap i Nato, och de övriga Natoländerna har
förklarat sitt stöd om Finland skulle ansöka om Nato-medlemskap. Vi anser att den skärpta

säkerhetssituationen kräver beslut om medlemskap i Nato på ett sätt som respekterar folkets demokratiska
vilja.
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