
 

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original 
in pagination and typographic detail. 

 
Ger NATO den trygghet Finland vill ha?

Rapeli, Lauri

Published in:
Västra Nyland

Published: 01/01/2022

Document Version
Final published version

Document License
Publisher rights policy

Link to publication

Please cite the original version:
Rapeli, L. (2022). Ger NATO den trygghet Finland vill ha? Västra Nyland, 23. https://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe2022091258281

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

This document is downloaded from the Research Information Portal of ÅAU: 23. May. 2023

https://research.abo.fi/en/publications/d5e37c1a-796a-4c91-9819-09dcbcfbdde5
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022091258281
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022091258281


Ger NATO den trygghet Finland vill ha? 

 

NATO-debatten blommar upp varje gång spänningarna stiger mellan Ryssland och 

västvärlden. Den här gången verkar situationen med Ukraina vara mer allvarlig än bara en 

typisk retorisk konflikt och därmed är också rösterna som kräver att Finland blir medlem i 

NATO högre än vanligt. 

Stödet för ett NATO-medlemskap bygger på premissen, att NATO, dvs. USA, kommer till vår 

undsättning ifall Ryssland anfaller, eller att NATO-medlemskapet i sig skulle innebära, att 

Ryssland inte vågar anfalla Finland överhuvudtaget. Frågan är huruvida vi kan lita på att 

premissen är korrekt. 

Det är för mig förvånande hur snabbt många verkar ha glömt hur USA agerade internationellt 

för bara några år tillbaka under Trump och hans anhängare. Det är inte samma USA som vi 

ser nu under ledningen av en demokrat president. Historiskt sett, har det i USA alltid funnits 

två mycket olika perspektiv på landets roll på den internationella scenen. Den konservativa 

traditionen har traditionellt varit starkt emot att USA tar en aktiv roll i världen. Trumpisterna 

representerar den här traditionen och är minst sagt kritiskt till USAs massiva militära närvaro 

i Europa. De vill, att Europa själv tar ansvar för sin egen trygghet och inte litar på att USA, 

via NATO, ska göra det. Trump representerar en extrem version av detta tänkande. Under 

Trump, drog USA ur sig från många internationella samarbeten och avtal, med hänvisning till 

”America first” –principen. 

En mycket stor del av amerikaner, och praktiskt taget alla som stöder trumpismen, bryr sig 

egentligen inte om hur det går för ett litet okänt land i norra Europa. Därför lönade det sig 

även politiskt för Trump att medvetet minska USAs engagemang i världen. Han har 

fortfarande det republikanska partiet i sitt grepp och de håller på att modifiera valsystemen till 

hans fördel i de avgörande delstaterna inför det följande presidentvalet om ett par år. Vi vet 

redan att han inte respekterar varken demokratiska institutioner eller spelregler och det är 

mycket som tyder på att han kan ta över Vita Huset igen, lagligt eller olagligt. 

NATOs militära assistans bygger på artikel fem i NATO-avtalet. Enligt artikel fem, avgör 

varje medlemsland självt om och hur de vill assistera ett annat NATO-land, som blivit 

attackerat utifrån. Assistansen behöver inte heller vara militär, utan kan bestå av annan typ av 

hjälp. Det är viktigt att förstå innebörden av detta: det finns ingen automatik som garanterar 

militär hjälp från NATO, utan allt beror ändå på medlemsländernas villighet att hjälpa. 

Att ge en stark rekommendation om ett eventuellt NATO-medlemskap för Finland ligger 

utanför min kompetens. Jag vill endast påminna, att det inte kan tas för givet att Finland 

skulle kunna lita på NATOs hjälp om USA leds av Trump eller en annan person, som delar 

hans åsikter om USAs utrikespolitik. Denna aspekt glöms gärna bort i NATO-debatten i 

Finland.  
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