TRILATERALT SAMFÖRSTÅNDSDOKUMENT

1. I dag har representanter för Finland, Sverige och Turkiet, under ledning av
Natos generalsekreterare, kommit överens om följande.
2. Nato är en allians som baseras på principerna om kollektivt försvar och
odelbar säkerhet samt gemensamma värderingar. Finland, Sverige och
Turkiet försäkrar att vidhålla principerna och värderingarna som omsluts i
Washingtonfördraget.
3. En av alliansens huvudsakliga beståndsdel är orubblig solidaritet och
samarbete i kampen mot terrorism i alla dess former och yttranden då de
utgör ett direkt hot mot den nationella säkerheten för så väl allierade som
internationell fred och säkerhet.
4. Som blivande Natomedlemmar ger Finland och Sverige fullt stöd till Turkiet i
mot hot mot dess nationella säkerhet. Därför kommer Finland och Sverige
inte att ge stöd till YPG/PYD eller den rörelse som kallas FETÖ i Turkiet.
Turkiet ger också sitt fulla stöd till Finland och Sverige mot hot mot deras
nationella säkerhet. Finland och Sverige förkastar och fördömer i starkaste
ordalag terrorism i alla dess former och yttranden. Finland och Sverige
fördömer utan tvetydighet alla terroristorganisationer som genomför
attacker mot Turkiet och uttrycker djupaste solidaritet med Turkiet och
familjer till offren.
5. Finland och Sverige bekräftar att PKK är en förbjuden terroristorganisation.
Finland och Sverige förbinder sig att förhindra aktiviteter från PKK och alla
andra terrororganisationer och deras utväxter samt aktiviteter av individer i
grupper eller nätverk som är verksamma inom eller inspirerade av dessa
terroristorganisationer. Finland, Sverige och Turkiet har kommit överens om
att öka samarbetet för att bekämpa aktiviteter från dessa terroristgrupper.
Finland och Sverige accepterar inte dessa terroristorganisationers mål.
6.
Med anledning av det som anförts ovan hänvisar Finland till flera
ändringar i sin gällande nationella strafflag genom vilka nya gärningar blir
straffbara som terroristbrott. Genom de senaste ändringarna som trädde i
kraft den 1 januari 2022 utvidgades straffbarheten för deltagande i en
terroristgrupps verksamhet. Samtidigt blev offentlig uppmaning som har
anknytning till terroristbrott straffbart som ett separat brott. Sverige
bekräftar att en ny, hårdare, terroristlagstiftning träder i kraft den 1 juli, och
att Sveriges regering förbereder ytterligare åtstramningar av
antiterrorlagstiftningen.

7. Finland, Sverige och Turkiet bekräftar att det inte finns några nationella
vapenembargon länderna emellan. Sverige ska ändra sitt nationella regelverk
för vapenexport i förhållande till andra Natoländer. I framtiden kommer
vapenexport från Finland och Sverige att genomföras i enlighet med
solidaritetsprincipen i alliansen och med texten och andan i artikel 3 i
Washingtonfördraget.
8. I dag har Finland, Sverige och Turkiet kommit fram till följande konkreta steg:
Etablera en gemensam strukturerad dialog- och samarbetsmekanism i
alla förvaltningsnivåer, inklusive mellan rättsväsende och
underrättelseorgan, för att stärka samarbetet kring bekämpning av
terrorism, organiserad brottslighet, och andra gemensamma
utmaningar om länderna så bestämmer.
Finland och Sverige kommer att genomföra kampen mot terrorism
beslutsamt och målmedvetet, i enlighet med alla bestämmelser i
tillämpliga Natodokument och politiska linjedragningar samt ta alla
nödvändiga steg för att ytterligare skärpa den nationella lagstiftningen
som tjänar detta syfte.
Finland och Sverige ska hantera Turkiets anhängiga deportations- eller
utvisningsönskemål av terrormisstänkta snabbt och grundligt, med
hänsyn till information, bevis och underrättelseinformation från
Turkiet och etablera nödvändiga bilaterala juridiska ramverk för att
underlätta utlämningar och säkerhetssamarbetet med Turkiet i
enlighet med europeiska konventionen om utlämningar.
Finland och Sverige ska på det sätt som avses i punkt 5 undersöka och
förbjuda all finansiering och rekryteringsaktivitet från PKK och andra
terroristorganisationer och deras förgreningar, likaså från grupper
eller nätverk som är kopplade till eller inspirerade av dem.
Finland, Sverige och Turkiet åtar sig att bekämpa desinformation och
hindra sina nationella lagar från att utnyttjas till att främja eller gynna
terroristorganisationer, bland annat genom att bekämpa aktiviteter
som uppmanar till våld mot Turkiet.
Finland och Sverige försäkrar att deras respektive nationella
reglerande ramverk för vapenexport möjliggör för nya åtaganden till
allierade och motsvarar deras status som Natomedlemmar.
Finland och Sverige förbinder sig till att stötta den största möjliga
delaktigheten av Turkiet och andra allierade icke EU-medlemsstater i

existerande och framtida initiativ av Europeiska unionens
gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, inklusive Turkiets
deltagande i projektet för permanent strukturerat samarbete i fråga
om militär rörlighet.
9. För att implementera dessa steg ska Finland, Sverige och Turkiet grunda
en permanent gemensam mekanism, med expertdeltaganden från
utrikesdepartement, inrikesdepartement och justitiedepartement, så väl
som från underrättelsetjänst och säkerhetsinstitutioner. Den permanenta
gemensamma mekanismen kommer vara öppen för anslutning även för
andra.
10.Turkiet bekräftar sitt långvariga stöd till Natos öppna dörras politik och
enas om att under Madridtoppmötet 2022 understöda inbjudan för
Sverige och Finland att bli medlemmar i Nato.
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