
 
 

1 

 

 

ARBETSBLAD 

HISTORIA OM EU 

Kol och stål förenade Europa samman 

 Frankrikes utrikesminister Robert Schuman presenterar planen om Kol- och stålunionen i Salon de l’horlog, 
Quay d’Orsay. Schumandeklarationen presenterades den 9 maj 1950 och därför firas Europadagen den nionde 

maj. Planen utarbetades av Jean Monnet som presenterade idén för Schuman. Monnet hade avslutat 
skolgången som 16 år gammal och varit en affärsman inom bland annat cognacförsäljningen, varefter han 
gjorde en politisk karriär. Även andra personer som Winston Churchill har bidragit till den västeuropeiska 

Europaintegrationen, men framförallt Monnet och Schuman var centrala i fråga om grundandet av Kol- och 
stålunionen år 1950. (Bildkälla: Europaparlamentet/ YLE.) 

Efter andra världskriget låg Europa i ruiner och världen dominerades av två supermakter: USA och 
Sovjetunionen. I östra Europa hade Sovjetunionen ockuperat många länder och i dessa länder införde 
Sovjetunionen socialistiska planekonomier med hjälp av lokala enpartidiktaturer. I de flesta länderna i 
Västeuropa tog man i bruk parlamentarisk demokrati med flera tillåtna partier och en kapitalisk 
marknadsekonomi som den andra supermakten USA uppmuntrade till.  

Bägge supermakterna främjade sina politiska och ekonomiska intressen i sina egna intressezoner, USA 
gav den ekonomiska Marshallhjälpen i väst från och med år 1948 och Sovjetunionen grundade lite 
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senare SEV1 (på svenska Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd, 1949) som ett ekonomiskt 
samarbetsprogram till Östblocket (Finland tog inte emot Marshallhjälpen men var delvis med i SEV, på 
grund av att Finland tog hänsyn till Sovjetunionens intressen). Till Västeuropa grundades 
försvarsalliansen NATO (1949) med amerikanskt ledarskap, medan Sovjetunionen lite senare grundade 
Warszawapakten (1955) i Östeuropa.  

Före första världskriget hade Europa varit världens ekonomiska och politiska mittpunkt med London, 
Paris och Berlin som kommersiella och kulturella centra. Efter de två destruktiva världskrigen hade de 
europeiska nationerna bombat sönder varandra och världens två klara ekonomiska och politiska 
maktcentra fanns nu på andra håll i västvärlden i Washington och i New York (med finanscentret Wall 
Street och Förenta Nationernas huvudkontor) och i den kommunistiska världen i Moskva och Beijing 
(efter att kommunisterna kommit till makten i Kina år 1949).  

I återbyggnadens och i kalla krigets Europa fanns det alltså ett behov för att börja samarbeta i fredliga 
tecken i större grad än vad man gjort tidigare. Dels handlade det om en förenad front mot yttre hot 
och mot ekonomisk konkurrens, men dels om snabb återuppbyggnad av krigshärjade och ekonomiskt 
försvagade Europa.  

Den brittiska statsministern under andra världskriget, Winston Churchill, var en talesman för europeisk 
integration och presenterade år 1946 tanken om ett federalt europeiskt ”Förenta staterna” i stil med 
USA. (De som i dag talar för ett Europas Förenta stater kallas federalister).  

Så långt gick man inte, men som ett steg mot integration gjordes år 1949 då Europarådet grundades i 
London. Rådet samlade olika länders beslutsfattare men blev ingen stor succé. Europarådet finns kvar 
än i dag men är mest ett diskussionsforum som då och i dag har mest befattat sig med frågor gällande 
mänskliga rättigheter.  

I och med att Europarådet saknade konkret ekonomisk och politisk tyngd blev en del politiska 
beslutsfattare missnöjda med organisationen, framförallt franska politiker som inte gillade det brittiska 
initiativet. Fransmännen misstänkte att Storbritannien bedrev sina egna nationella intressen. Det 
brittiska initiativet med Europarådet år 1949 blev sålunda inte så framgångsrikt som man hade hoppats 
på. Motsättningarna och intressekonflikterna mellan Frankrike och Storbritannien spelade då, men 
även senare, en inte obetydande roll i många integrationsfrågor. 

I Europas mitt låg två tidigare fiender: Frankrike och (Väst)tyskland. Efter andra världskriget hade 
Frankrike som en av de allierade nationerna sett till att kontrollera det tyska Saarområdet som låg nära 
franska gränsen. Området hade stora råvarutillgångar och fabriker. Fransmännen hade varit oroliga över 
den industriproduktion som Tyskland haft tidigare för att bygga vapen mot Frankrike i första och andra 
världskriget. Även det tyska industriområdet Ruhr övervakades av de allierade efter kriget. 
Återuppbyggnaden av Europa krävde också stora tillgångar av kol- och stål. Efter andra världskriget 
förblev framförallt Saarområdets politiska och ekonomiska situation en tvistefråga mellan Frankrike och 
Tyskland. Hur skulle kol- och stålanvändningen kontrolleras?  

Då kom fransmannen Jean Monnet med en idé: varför inte förvalta kol- och stålproduktionen 
tillsammans med en övernationell organisation för att undvika krig i framtiden? För övrigt hade en 

                                                   
1 Ryska förkortningen SEV kommer från    (Sovjet Ekonomitjeskoj Bzaimopomostji), alltså 
Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd. På engelska används förkortningen Comecon som kommer från Council for Mutual 
Economic Assistance). 
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gemensam handel med dessa varor stordriftsfördelar för både Frankrike och Tyskland som gynnade 
båda parterna i återuppbyggnaden av ekonomierna och samhällena efter kriget.  

Frankrikes utrikesminister Robert Schuman framförde denna plan den 9 maj 1950 i den så kallade 
Schumandeklarationen. Ett år senare skrevs Parisavtalet mellan sex länder och år 1952 kunde Kol- och 
stålunionen grundas i praktiken. Ursprungligen hade kärnan varit Frankrike och Västtyskland, men när 
unionen förverkligades kom även Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien med i unionen. Den 
höga myndigheten hade verkställande makten i unionen. Dessutom hade man en rådgivande 
parlamentarisk församling och ett ministerråd och en domstol.  

Kol- och stålunionen anses vara början på den europeiska integrationen som på lång sikt ledde till 
Europeiska unionen. Det var också framförallt Frankrike och Västtyskland som var centrumet för 
integrationen, medan t.ex. Storbritannien blev till att börja med utanför. Denna konstellation har också 
fortsatt genom Europeiska integrationens historia, där Frankrike och Tyskland fungerar som ett 
radarpar, medan Storbritannien alltid hållit sig frivilligt eller hållits av andra lite utanför. I Västtyskland 
var den kristdemokratiska förbundskanslern Konrad Adenauer också välvillig till ett samarbete med 
Frankrike i dessa frågor, vilket underlättade integrationen på europeiska kontinenten. Nu ville man inte 
upprepa samma misstag som efter första världskriget och i stället för de bråk som uppstod efter 
Versaillesfreden och efter första världskriget kunde Konrad Adenauer föra Västtysklands politik i ett 
gott samförstånd med Frankrike, vilket även Frankrike gjorde. 

”Romklubben” blir europeiska gemenskapen  

De sex länderna som var medlemmar i Kol- och stålgemenskapen utökade sitt samarbete genom att 
grunda Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) i Romfördraget år 1957. Därför fick dessa länder 
namnet ”Romklubben” och ”the Inner Six” (de inre sex länderna).  

Dels fanns det ett intresse att bygga ut kol- och stålgemenskapen till ytterligare ekonomisk- och 
politisk integration i och med att framförallt kolet började tappa sin betydelse på grund av att att oljan 
började bli en allt mera dominerande energikälla på kolets bekostnad. Vid sidan av det här grundades 
också EURATOM, som skulle samordna europeiska kärnkraftspolitiken övernationellt. Även 
jordbrukspolitiken och den politiska organisationen började organiseras övernationellt. 

1950-talet hade också varit en orolig tid i Europa med framförallt de ungerska oroligheterna år 1956, då 
Sovjetunionen hade skickat sina stridsvagnar till Budapest för att besegra upproret, där ungrarna hade 
önskat att närma sig västlägret. På grund av dessa oroligheter i Östeuropa var västeuropeiska 
integrationen också ett politiskt sätt på att knyta samman västlägret. Kol- och stålunionen hade ju från 
första början varit ett fredssträvande experiment för att undvika bråk om råvaror och fastän 
gemenskapen inte var en försvarsallians hade en gemensam integrerad ekonomi fört medlemsländerna 
tätare samman genom en fredlig integration. Försök till en försvarsunion gjordes också men blev inte 
av. 

Integration betyder alltså att samordna något, till exempel handeln av kol och stål eller kärnkraft. 
Tanken var att integrationen även skulle leda till att länderna skulle vara mindre intresserade av att 
strida med varandra och att dessa skulle vara färdiga att försvara de gemensamma intressena, om ett 
av medlemsländerna var i ett utsatt läge.  

I mitten av 1960-talet uppstod en splittring i EEG då Frankrike började protestera genom att utebli från 
rådets möten på grund av att EEG planerade att ändra sin jordbrukspolitik. Krisen handlade om 
Frankrikes missnöje med beslutsfattandet i gemenskapen. Krisen löstes i Luxemburgkompromissen år 
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1966. År 1967 ökades integrationen ytterligare då EEG med sina samarbetsorganisationer bytte namn 
till Ekonomiska gemenskaperna (EG). Nu omformade man politiken så att man hade en kommission, 
ett Europaparlament och ett ministerråd för de olika ekonomiska gemenskaperna, tidigare hade de 
haft egna organ. 

Vid sidan av det här fanns det andra försök till ekonomisk och politisk integration i Västeuropa. De 
nordiska länderna samt Storbritannien och några andra västeuropeiska länder hörde till European Free 
Trade Agreement (EFTA, Europeiska frihandelsavtalet), som grundades år 1960. Om Romklubben 
kallades för ”the Inner Six” kallades EFTA-länderna för ”the Outer Seven” (de ytte sju). EFTA var delvis 
ett brittiskt motdrag till EEG, då Storbritanniens regering inte deltagit i den europeiska integrationen 
på kontinenten där Frankrike och Västtyskland varit initiativtagarna. Finland fick vara delvis medlem i 
denna organisation (Finn-EFTA) från och med år 1961 och blev slutligen full medlem år 1986. 

I Norden hade även det Nordiska rådet grundats år 1952 (Finland gick med år 1955 två år efter Stalins 
död). Bland de nordiska länderna hade man också försökt på ett gemensamt ekonomiskt samarbete 
med namnet Nordek som misslyckades då Finland inte skrev på avtalet (på grund av hänsyn till 
Sovjetunionen). År 1971 grundades dock Nordiska ministerrådet och det nordiska samarbetet har 
fortsatt vid sidan av Europaintegrationen.  

År 1972 röstade norrmännen nej till ett EG-medlemskap, medan danskarna gick med. Trots att alla 
nordiska länderna inte varit med i EG- eller är med i EU har det nordiska samarbetet förenat dessa 
länder ända sedan 1970-talet. Det har t.ex. sedan länge varit möjligt att resa passfritt som nordisk 
medborgare inom de nordiska länderna (sedan 1950-talet), vilket varit föregångare till det liknande 
Schengenavtalet i Europa som förverkligades under 1990-talet. Den gemensamma nordiska 
arbetsmarknaden var också ett slags föregångare till den gemensamma arbetsmarknaden inom EU. 

Det var ändå EG med Frankrike, Västtyskland och Italien som var framgångsrikare än EFTA och den 
nordiska varianten. År 1973 gick också EFTA-länderna Danmark och Storbritannien med i EG och 
lämnade EFTA. EFTA började så småningom bli en allt mindre organisation och har i dag endast fyra 
medlemsländer: Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz. När Sverige och Finland blev EU-medlemmar 
lämnade även de EFTA.  

På 1970-talet föll också de sista högerdiktaturerna i Europa. Salazarregimen störtades i Portugal i 
nejlikerevolutionen år 1974 och i Grekland införde man demokrati samma år efter att en militärjunta 
styrt landet före det. I Spanien dog högerdiktatorn Franco år 1975, vilket också banade vägen för spansk 
demokrati. Grekland blev EG-medlem år 1981, Portugal och Spanien år 1986.  

Demokratin utvidgades också i själva EG då man år 1979 höll direkta 
folkval till Europaparlamentet. Tidigare hade de nationella 
parlamenten valt ledamöterna eller Europaparlamentarikerna. Nu fick 
folket välja själv.   

José Manuel Barroso var en vänsterradikal maoist i sin ungdom och han var 
kritiskt inriktad mot högerdiktatorn Salazars regim i Portugal. År 1974 
störtades Salazarregimen i nejlikerevolutionen och Portugal kunde bli 
demokratiskt. År 1986 blev Portugal EG-medlem och år 2004 blev José 
Manuel Barroso ordförande för Europeiska kommissionen. I dag är José 
Manuel Barroso fortfarande en vänsterpolitiker, fastän inte fullt så radikal 
som i sin maoistiska ungdom. (Ordet maoist kommer från Mao Tse Tung 
som var Kinas kommunistiska diktator. Bildkälla: Europeiska kommisionen/ 
YLE.) 
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Från EG till Europeiska unionen 

 
Tyskland och Frankrike har varit de två ledande länderna för den europeiska integrationen ända sedan Kol- 
och stålunionen. På bilden ser man tyska kristdemokraternas (Kohls politiska parti) Europavalaffisch från år 
1989 där tyska förbundskanslern Helmut Kohl håller franska presidenten Francois Mitterands hand. Både Kohl 
och Mitterand förde en stark Europa- och integrationspolitik och samarbetade politiskt med varandra. Bilden 
var tagen år 1984 i Verdun då Kohl och Mitterand mindes de stupade tyskarna och fransmännen i första och 
andra världskriget. (Bildkälla: Konrad-Adenauer-Stiftung/ Archiv für Christlich-Demokratische Politik, 
licensnummer: KAS/ACDP 10-030 : 226 CC-BY-SA 3.0 DE.)   

När Berlinmuren föll år 1989, Tyskland förenades år 1990 och Sovjetunionen splittrades år 1991 uppstod 
en ny maktbalans i Europa. Kalla kriget tog slut och nu erbjöds nya länder bli medlemmar i den 
europeiska gemenskapen. Även Tysklands återförening skapade en helt ny politik i Europa. 

Frankrikes president François Mitterand och Västtysklands förbundskansler Helmut Kohl (på bilden) 
hade redan före Väst- och Östtysklands förening under 1980-talet främjat goda förhållanden och en 
enhetlig Europapolitik. När Tyskland skulle förenas 1990 gav Mitterand och Frankrike sitt samtycke, 
men i samband med de stora förändringarna kom man överens om att den stora förenade tyska 
ekonomin knöts samman till den europeiska integrationen, vilket också hände. I dag är förenade 
Tyskland Europeiska unionens ekonomiska motor och den tyska centralbanken har också med sina 
stabila valutakurser och stabila ekonomiska tillväxt varit förebilden för den Europeiska Centralbanken.   

Genom Maastrichtavtalet som förhandlades efter Sovjetunionens sammanbrott beslöts att EG blev 
Europeiska unionen (EU) och att en gemensam valuta skulle skapas på lång sikt. Detta gick inte alltid 
smärtfritt till, i t.ex. EG-medlemmen Danmark protesterades det i Köpenhamn på gatorna och polisen 
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måste ingripa i kravallerna (elva personer skadades). Maastrichtavtalet innebar att EU började ta många 
nya medlemmar efter att kalla kriget hade tagit slut och dessutom började man avveckla gränser och 
tullar i Europa.  

Finland och Sverige blev medlemmar i EU år 1995 efter att man ordnat en folkomröstning i bägge 
länderna året innan. I Finland röstade 56,9 % av befolkningen ja. Även Österrike blev medlem samma år. 
I Norge ordnade man för andra gången en folkomröstning om medlemskap samtidigt som i Sverige 
och Finland, men norrmännen röstade för andra gången nej. Norge är ett av Europas rikaste länder i 
fråga om BNP per capita och vid sidan av Schweiz har norrmännen säkerligen därför varit skeptiska till 
ett medlemskap. Norge har också oljetillgångar och om landet hörde till EU skulle unionen kunna fatta 
beslut om som inte skulle gynna Norge. EU har också påverkat och begränsat fisket inom sina områden 
och fisket är en viktig näringssektor i Norge. Därför skulle ett EU-medlemskap också påverka de norska 
fiskarnas situation. 

En del EU-kritiker i Finland och Sverige menar att man borde ha gjort samma sak som i Norge, i och 
med att norrmännen har större självbestämmande om sin inrikespolitik och ekonomi, där framförallt de 
norska oljerikedomarna spelar en roll. För Finlands del var EU-medlemskapet särskilt viktigt i och med 
att man under Sovjetunionens existens inte kunnat ta emot t.ex. Marshallhjälpen och andra 
västeuropeiska ekonomiska bidrag och politisk hjälp, på grund av att man hade ett Vänskaps- och 
biståndspakt (Vsb-pakten, 1948-1991) med Sovjetunionen. Därför var många finländare välvilliga att 
landet kunde inte endast politiskt och ekonomiskt men även kulturellt knytas starkare till Västeuropa. 
Tidigare hade Finland beskyllts för ”finlandisering”2 då man försökte ha goda förhållanden med 
Sovjetunionen och andra socialistiska diktaturer (för att kunna ha goda förhållanden även västerut), 
men nu ville man bli av med finlandiseringsstämpeln.3 

Vid sidan av det här förverkligades också Schengenavtalet under 1990-talet. Schengen hör nuförtiden 
till ett av EU:s avtal och det är ett slags gränsunion som tillåter friare rörlighet för människor mellan 
dess medlemsländer. De flesta EU-länderna är med i Schengenområdet och även några icke-
medlemmar. Finland gick med i Schengenområdet år 1996 tillsammans med de andra nordiska 
länderna. Island och Norge hör alltså till Schengenområdet fastän de inte är EU-medlemmar. Det 
betyder att man kan från Finland resa till ett annat Schengenland som t.ex. Norge med färre 
gränskontroller än om man reser till ett land som är utanför Schengenområdet.  

Under 1990-talet grundades också gradvis EMU (European Monetary Union) alltså en europeisk union 
för att samordna ekonomin och penningpolitiken i EU-området. År 1998 grundades Europeiska 
Centralbanken och år 1999 togs euron i bruk som elektronisk valuta. År 2002 togs euron i bruk som 
kontant valuta i ett stort antal EU-länder. Finland bytte marken till euron, medan Sverige behöll kronan 
som valuta. Även Danmark och Storbritannien har behållit sina nationella valutor trots att de är EU-
medlemmar. 

År 2010 skakades eurons trovärdighet av den globala finanskrisen som ledde till en eurokris, där 
framförallt Greklands skuldsättning men även Portugals, Spaniens, Italiens och Irlands skulder och 
dåliga ekonomiska tillstånd undersöktes och utreddes. Nu (2014) verkar det som om den värsta krisen 

                                                   
2 Finlandisering uppkom i den tyskspråkiga världen som begreppet Finlandisierung. Det var politiker som varnade sina egna länder 
(främst Västtyskland och Österrike) för att inte gå samma väg som Finland i sin östpolitik. Begreppet Finlandisierung hade en 
negativ klang i västvärlden. 
3 Enligt nationalekonomen Sixten Korkman gick Finland med i EU år 1995 för att bli av med finlandiseringsstämpeln och för att 
närma sig Västeuropa. (Föreläsning vid Helsingfors universitet 2014). 
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skulle vara över. Europeiska Centralbankens ledare Mario Draghi har sagt att den Europeiska 
Centralbanken kommer att göra allt för att behålla euron och EMU (European Monetary Union) på 
fötter. Trots hjälpbidrag är Greklands ekonomi fortfarande i ett dåligt läge, men euron ser ut att 
fortsätta sin existens trots de krisdrabbade medlemsländerna. 

Den senaste och 28:e medlemmen i unionen är Kroatien och några länder förhandlar om eventuellt 
medlemskap. Av de nordiska länderna är Island en kandidat att bli ett EU-land och i Medelhavsområdet 
har Turkiet länge varit en potentiell ny kandidat. I Turkiets fall är det de mänskliga och medborgerliga 
rättigheterna samt Turkiets förhållanden till minoriteter och grannländer som är en tvistefråga som 
möjligen kan förskjuta det turkiska medlemskapet. Även Ukrainakrisen år 2013-2014 kommer säkerligen 
att påverka EU:s politik. Hur skall EU förhålla sig till Ryssland? 

EU har i mångt och mycket varit ett samarbetsprojekt med två huvudaktörer: Frankrike och Tyskland. 
Symboliskt finns parlamentet i franska Strasbourg (även Bryssel och Luxemburg) och Centralbanken i 
tyska Frankfurt am Main. Det är axeln Frankrike-Tyskland som präglat Europaintegrationen och dess 
historia i stora drag. EU har också i mångt och mycket varit ett fredsprojekt och därför tilldelades EU 
Nobels fredspris år 2012 med motiveringen: ”För att i över 60 år ha bidragit till fred, försoning, 
demokrati och mänskliga rättigheter i Europa”. 

 Uppgifter: 

1. a) Vad betyder ordet integration?  
b) Varför fanns det ett behov i Europa för en större politisk och ekonomisk integration efter 
andra världskriget?  

2. Vad firar man den 9 maj? Varför? 
3. Vad är Europarådet? 
4. Nämn minst två personer som var centrala i den inledande Europaintegrationen efter andra 

världskriget. Vad gjorde de? 
5. Vilka var de sex ursprungliga länderna som fanns med i Kol- och stålunionen? 
6. Vad var Romfördraget år 1957? Vad ledde den till? 
7. Vad var EFTA för något? 
8. Varför tror du att EG blev ett framgångsrikare projekt än EFTA? 
9. Vad ledde kalla krigets slut åren 1989-1991 till med tanke på den europeiska integrationen? 
10. Vad var Maastrichtavtalet och vad innebar den? 
11. När blev Finland och Sverige medlemmar i EU? På vilket sätt fattades beslutet att gå med i 

unionen? 
12. Varför tror du att norrmännen röstade emot ett EU-medlemskap under 1990-talet? Motivera. 
13. Vad är Schengenavtalet? 
14. Hur påverkade eurokrisen år 2010 euroområdet och Europa? 
15. EU fick Nobels fredspris för några år sedan. En del människor undrade varför. På vilket sett har 

EU (och EG) varit ett fredsprojekt? 
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Kronologi över medlemskap 

1951 

(Kol- och 
stålunionen) Frankrike Tyskland  Belgien Nederländerna 

Luxemburg 
Italien 

1973 

Storbritannien Danmark Irland 

   

1981 

Grekland 

     

1986 

Spanien Portugal 

    

1995 

Finland Sverige Österrike 

   

2004 

Litauen 
Lettland Estland Slovenien Slovakien Tjeckien 

 

Polen Malta Ungern 

   

2007 

Rumänien Bulgarien 

    

2013 

Kroatien 

     

(Bildkälla: YLE, Photo Disc Ltd. & Wikimedia Commons.) 
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