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UTTALANDEN  I FINLAND 
 Mtv 5.7.2022 – utrikesminister Haavisto (grön) hoppas 

på en snabb ratificeringsrunda - ”Rätt många har  

redan anmält sig till tävlingen" 

 



lltalehti 26.10.22 
• Citerar utrikes- och säkerhets-politiska källor: 

utrikesminister Pekka Haavisto (Grön) och 
försvarsminister Antti Kaikkonen (Centern) 
framhöll i medlems-diskussionerna  i juli att 
Finland är villigt att gå med i Nato utan 
restriktioner - med alla rättigheter och 
skyldigheter 

 
• Enligt källorna tillåter regeringens NATO-

lagförslag (5.12.22 till riksdagen) att 
försvarsalliansen kan hämta kärnvapen till 
finskt territorium. 
 

• Om den finska regeringen beslutar, kan flygvapnets nästa US F-35 
jaktplan utrustas med  amerikanska taktiska B61-12 kärnvapen.  

     Detta kräver att finländska piloter utbildas i deras användning. 

 

 



FINLAND  - Lagförslag - remiss avslutades 23.11.22  
(Sverige promemoria) – (Haavisto: behandling innan 
 riksdagen inleder sin valledighet. Riksdagsval 2.4.23) 
 

Förslag:  
 
• riksdagen godkänner NATO-stadgan sådan som den är 
    
• beslutet kan fattas med enkel majoritet 

     (tidigare diskuterades ¾ majoritet) 

• avtalet oproblematiskt i fråga om Finlands suveränitet 

     – utgör inte en betydande befogenhetsöverföring till en 
internationell organisation  

• Finland deltar fullt ut i NATO:s verksamhet    

---------------        

• Tryck på att öka försvarsutgifterna (Kaikkonen 4.11.22) 

• Finland förväntas bidra med tusentals soldater till fjärran land (Hbl 
9.11.22) 



Yle TV1 – 29.10.22 
   ”Jag anser det vara 

mycket viktigt att vi 
inte förutbestämmer 
dylika villkor, eller 
eftersträvar att 
begränsa vårt eget 
handlingsutrymme 
när det gäller 
permanenta baser 
eller kärnvapen-
frågor.” 

 

Statsminister Sanna Marin 
fick frågan: Ifall NATO-
medlemskapet inte förpliktar 
Finland att placera kärnvapen 
och baser på finskt 
territorium, varför utesluter 
inte regeringen detta från 
avtalet? 
 



Hufvudstadsbladet  8.11.22  - President Sauli  

Niinistö 
 
 

• Finland har inga avsikter att placera 

    kärnvapen på sitt territorium 
 

• En kärnvapendebatt har blossat upp i 

    Finland – det är en farlig utveckling 
  
• ”Finland skall inte delta i debatten om  

     NATOs kärnvapen förrän vi är medlemmar” 



YLE – 12.5.2022 

 

• Niinistö: ”Som medlem i alliansen bär Finland 
sin del av ansvaret för hela alliansens 
säkerhet. ... 

    Den nordiska modellen med välfärd, 
demokrati och mänskliga rättigheter 
kompletteras nu med säkerhetstänkande som 
kommer att öka stabiliteten, inte bara i 
Norden, utan också i de baltiska staterna och 
hela Östersjöregionen.” 



REAKTIONER UTOMLANDS 
 
Strategisk signal till Ryssland: Finland har inhandlat US  
F-35 jaktplan (64) (kan bära kärnvapen) – levereras  
Fram till 2030 - Rovaniem först att ta emot 2-6 jaktplan  
2026 
 

 



Daily Mail online – 14 May 2022 - Putin warns Finland has 
'made a mistake' after country's president tells him they WILL 

join NATO – despite Russian threat it could wipe them and 
Britain out in SECONDS with nukes 



Daily Mail Online: 
 
•   Finland skulle utplånas på några sekunder, skröt  
       dumans försvarskommittés vice ordförande Aleksey 
       Zhuravlyov 
 
•   På den finska gränsen kommer vi att ha 
       Kinzhal-klass hyper-sonic missiler  som når Finland på  
       10 – 20 sekunder 
 
•    Zhuravlyov: St Petersburg - Putins födelseplats –  
       kunde vara Natos första mål i ett krig med Ryssland... 

       Om finländarna vill förstöra en viss del av vår   

       befolkning, om de slår till i St Petersburg, hotar detta  

       att förstöra hela Finland som stat. 

 



 
Newsweek – 4.10.2022 

 • Headline: As NATO Member, Finland Could Have 
Nuclear Weapons 600 Miles (965 km) from Kremlin 

 



Newsweek – 26.10.2022 
 
Headline: Finland May Allow NATO to Place 
Nuclear Weapons on Border With Russia 
 
• According to its website, NATO is a "nuclear 

alliance," which uses its nuclear arsenal to 
"preserve peace, prevent coercion and deter 
aggression.“ 
 

• The importance of a nuclear deterrent was 
confirmed in NATO's 2022 Strategic Concept, 
adopted by the alliance at its Madrid summit in 
June 2022. 

 



Verdens Gang (VG) – 2.11.22 
 
• Forsvaret av Norge kan bli styrt fra USA: - Norge 

blir enda viktigere 
 

• Ifølge forsvarssjef Eirik Kristoffersen ligger det an 
til at forsvaret av Norge kan bli en del av 
ansvarsområdet for Natos nye felles 
kommandosenter i den amerikanske byen 
Norfolk. 
 

• Akkurat nå pågår en intern diskusjon i Nato om 
hvorvidt Norfolk skal ha ansvaret for hele 
Norden, også for Sverige og Finland, når de blir 
fullverdige medlemmer av Nato. 

(Vi skall alltså styras av kärnvapenlandet USA) 



US National Security Strategy – October 2022 

President Joe Biden i förordet: 
 
• ”Hur vi reagerar på de enorma utmaningar och de 

oöverträffade möjligheter vi står inför idag 
kommer att bestämma riktningen för vår värld 
och påverka säkerheten och välståndet för det 
amerikanska folket i generationer framöver. ...  
 

• 2022 års nationella säkerhetsstrategi beskriver 
hur min administration kommer att ta tag i detta 
avgörande decennium för att främja Amerikas 
vitala intressen, positionera USA för att 
utmanövrera våra geopolitiska konkurrenter, ...” 

 



GLOBAL POLITICS – 22.12.22 
Rubrik: Putin stärker försvaret i ”det tragiska  
kriget i Ukraina” och pga. Sveriges och Finlands 
 NATO-ansökningar 
 
• Rysslands försvarsminister Sergej Sjoigu: 

Ryssland kommer att placera nya styrkor i 
landets västra delar 
 

• Putins tal till militära befälhavare 21.12.22: 

   ”Rysslands kärnvapenarsenal är den 
viktigaste garanten för landets suveränitet... 
Nya vapen kommer snart att tas i bruk...” 
 



 
Intervju med Jacques Baud - MRonline 5.8.22: 
“By joining NATO, Sweden and Finland increase the 
risk of becoming involved in a nuclear conflict”  
 • Överste i schweiziska armén, 

• säkerhetsrådgivare vid Nato 
ansvarig för att bekämpa 
spridning av handeldvapen, 

• Natorådgivare åt Ukraina i 
dess uppbyggnad av de 
väpnade styrkorna  

• chef för FN:s avdelning för 
fredsbevarande operationer, 
militär rådgivare till det 
schweiziska utrikes-
departementet,  

• medlem i den schweiziska 
generalstaben 

• underrättelseofficer i Schweiz 
armé med ansvar för 
Warsawapakten. 
 


