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E
fter andra världskriget utbröt det 
kalla kriget. Europa delades av 
järnridån som skiljde det Sovjetledda 
östblocket från väst. Sovjet hade i 

samband med andra världskriget införlivat 
de baltiska republikerna Estland, Lettland 
och Litauen, varifrån tusentals flyktingar tog 
sig i små båtar över Östersjön till Sverige. 
Finland kontrollerades fram till freden i Paris 
1947 av en sovjetisk kontrollkommission 
som övervakade att vapenstilleståndsvillko-
ren följdes och höll Finland i ett hårt grepp. 
Sovjet hade dessutom ända till 1956 en mili-
tärbas i Porkala strax väster om Helsingfors. 
1948 knöts Finland genom en Vänskaps- 
Samarbets- och Biståndspakt (VSB-pakten) 
till Sovjet och lovade t.ex. försvara sig - och 
Sovjet genom finländskt område - mot 
anfall från ”Tyskland eller därmed förbun-
den stat”. Finland strävade ändå att utöva 
en neutralitetspolitik i det kalla kriget och 
lyckades – mot alla odds – behålla sin väs-
terländska demokrati och mångpartisystem 

genom hela det kalla kriget. VSB-pakten 
fungerade som en hörnsten i den finländska 
utrikespolitiken ända till Sovjetunionens fall 
1991 och det utvecklade handelssamarbetet 
med Sovjet bidrog i hög grad till den fin-
ländska ekonomins blomstring på 1960- och 
70-talen.

NorgE, DaNmark och Island löste sitt sä-
kerhetspolitiska problem efter andra världs-
kriget genom att ansluta sig till den västliga 
militäralliansen NaTo. Sverige valde – med 
hänsyn till Finland – att stanna utanför som 
en militärt alliansfri stat men hade i prakti-
ken sina speciella relationer till väst. Finland 
lyckades på samma sätt utöva en neutra-
litetspolitik – men med speciella relationer 
till Sovjet, och så skapades ett maktvakuum 
mellan de bägge blocken i Skandinavien. 

DE NorDISka STaTErNa bildade 1952 
Nordiska rådet som ett mellanstatligt 
samarbetsorgan mellan de skandinaviska 

staterna. Passfriheten genomförde mellan 
de nordiska länderna redan år 1954 och ska-
pade en gemensam nordisk arbetsmarknad. 
Finland kunde ansluta sig till rådet 1955. Det 
nordiska samarbetet utvecklades på många 
olika plan, och speciellt för Finland kom 
Norden att bli ett synnerligen viktigt and-
ningshål mot väst i det kalla krigets värld. 

NorDISka råDET tappade mot slutet av 
seklet en stor del av sin funktion när de 
nordiska länderna gick med i den euro-
peiska integrationen. EU-avtal ersatte de 
tidigare avtalen inom Nordiska rådet. Det 
ekonomiska samarbetet fungerade på 
1960-talet inom ramen för frihandelsor-

ganisationen EFTa, där alla fem nordiska 
stater var med - Finland visserligen som 
associerad medlem till 1986. Danmark anslöt 
sig dock till de europeiska gemenskaperna 
Eg redan 1973, medan Finland och Sverige 
anslöt sig först 1995 - efter kalla krigets slut 
- till det som då förvandlats till Europeiska 
unionen EU. också Norge har två gånger 
ansökt om medlemskap, men norrmännen 
har bägge gångerna (1972 och 1994) sagt 
nej i folkomröstningar. Tack vare att EFTa 
och Eg skapade den europeiska ekonomiska 
sfären EES, omfattas både Norge och Island 
ändå av den europeiska inre marknaden.

Strukturomvandling, välfärdSStat

och nordiSkt SamarbEtE

Bild 51. den amerikanska NATO-basen i Keflavik på island. Basen stängdes 2006
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BåDE DaNmark och Sverige sade ändå nej 
till euron som gemensam europeisk valuta, 
medan Finland som det enda nordiska lan-
det införde euron år 2001. 

UNDEr EFTErkrIgSTIDEN har de nordiska 
länderna utvecklats till några av de rikaste 
länderna i världen. Norge har gynnats 
ekonomiskt av de stora oljereserver man hit-
tade på1960-talet under Nordsjön. Idén om 
den nordiska välfärdsstaten har slagit ige-
nom i alla stater, med en utvecklad socialpo-
litik. Speciellt kvinnornas inträde i arbetslivet 
har varit ett gemensamt drag i de nordiska 
länderna. I monarkier som Danmark infördes 
kvinnlig tronföljd 1953 vilket gjorde drott-
ning margrethe till dansk drottning. 

FINLaND Låg länge på efterkälken i ut-
vecklingen jämfört med de andra nordiska 

länderna, vilket syntes i att omkring 30 
000 finländare årligen i slutet av 1960-talet 
emigrerade till Sverige i hopp om arbete 
och bättre sociala förmåner. Flyttnings-
strömmen avtog sedan man fr.o.m. 1960-ta-
lets mitt genomförde reformer som snabbt 
höjde levnadsstandarden till samma nivå 
som de övriga nordiska länderna. Samtliga 
länder har genomgått en liknande struk-
turomvandling från jordbruksdominerade 
länder via industrisamhällen till ”postindu-
striella samhällen” där människorna lever av 
servicenäringar. Befolkningsmässigt har de 
flesta av de nordiska länderna omvandlats 
från monokulturella nationalstater till mång-
kulturella samhällen sedan länderna fått ta 
emot en betydande inflyttning från andra 
världsdelar.

Bild 52. Nordiska rådets session 2010 Bild 53. EU-ländernas flaggor Bild 54. Barn i Mjölnarparken i Köpenhamn

Jämför de nordiska ländernas inställning till NaTo och den 
europeiska integrationen (Eg-EU) efter andra världskriget! 

vad beror skillnaderna på?

av vilka anledningar har Danmark och Sverige varit invecklade 
i konflikter med varandra under historiens lopp?

hur har relationerna mellan Sverige och Norge utvecklats under 
1800- och 1900-talet?

av vilka anledningar försämrades relationerna mellan Finland 
och ryssland mot slutet av 1800-talet? Hurudana var Finlands 
östrelationer under 1900-talet?  

Jämför Danmarks erfarenheter av att leva som nära granne 
med en stormakt (Tyskland) med Finlands (ryssland/Sovjet) under 
de två senaste århundradena!

diskutera


