
digt och inte ens begripa att det skapar onödiga 
svårigheter i samregerandet. 

Jag har sagt det förut och jag säger det igen. 
Turkiet är en gökunge i Nato-boet. Det är 

landets geografiska läge och stora militära 
styrka som gjort att det en gång togs 
emot som Nato-medlem. Landet har 
sina främsta sympatier med Ryss-
land och auktoritära muslimska län-
der. Det har inget som helst intresse 
av att vara en allierad som verkar för 
det gemensamma, det är bara Turki-
et det handlar om. Och så att Erdo-
gan kan visa att han är bästa kompis 
med Putin.

Den här röran som är nu lär det 
bli svårt att trassla sig ur för 
Sverige. Just nu har Erdogan 

fått andra problem att tampas med i
  och med den fruktansvärda jordbäv-

ningen och dess vittgående konsekvenser. Hur 
turkarna reagerar på det som hänt kan bli en 
obehaglig överraskning för envåldshärskaren.
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Söndagen 12 februari 
läste jag en insiktsfull 
artikel i Dagens Ny-

heter om läget för Sveriges 
Nato-ansökan. Tre journalis-

ter Hugo Lindkvist, Hanna Jakobson och Eve-
lyn Jones står bakom den. På ett 
tydligt sätt beskriver de hela den 
sorgliga historien med Sveriges 
Nato-ansökan. De refererar till vad 
en rad olika personer har sagt och 
gjort i frågan. Steg för steg skildras 
förloppet. Anders Kompass kom-
mentarer känns väldigt relevanta.

Det blir så uppenbart att Sverige 
hade allt för bråttom och gick 

rakt i Erdogans gillrade fälla och 
blev medlet för honom att visa sig 
på styva linan. Det hysteriska fjäs-
kandet för Turkiets Mini-Putin
är inte värdigt vårt land. Det är inte 
första gången Erdogan beter sig på det här 
viset. Fanns det verkligen ingen som kunde 
berätta det för vår nytillträdda regering?

Sett i backspegeln är det 
så tragikomiskt. Denna 

brådska, att agera först 
och tänka sedan. Men nå-
got annat var inte att vänta 
sig. Vår sittande regering-
en har så många inbyggda 
intressekonflikter. Utåt 
verkar de olika partierna 
ibland agera helt självsvål-

– Nu bör de andra 
allierade komma in 
och stödja Sverige. 
Det viktigaste är att 
visa Natos enighet i 
den utrikespolitiska 
situation vi lever i. 
Den som verkligen 
tjänar på den nuva-
rande situationen 

är Ryssland, säger 
Anders Kompass.
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