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ANDEN VERDENSKRIG

Europa lå i ruiner efter Anden Verdenskrig. Krigen havde ødelagt byer, veje og en stor del 
af Europas industri. Europas økonomi var ét stort rod. Krigen var også ødelæggende på det 
menneskelige plan: 55 millioner mennesker på verdensplan blev dræbt, 35 millioner blev 
såret, og 190 millioner flygtede fra deres hjem. Behovet for fred var større end nogensinde før. 

1950:  
SCHUMANERKLÆRINGEN
Den 9. maj 1950 afholdte den franske 
udenrigsminister, Robert Schuman, en 
pressekonference. Han opfordrede andre 
europæiske lande til at samle kul- og 
stålressourcerne i en pulje. Da kul og stål var 
nødvendige for at kunne producere våben, 
håbede han, at samarbejdet ville modvirke 
fremtidige krige. Ligeledes var kul og stål også 
vigtige for at kunne genopbygge det europæiske 
kontinent efter krigen. 

1951: TRAKTATEN OM OPRETTELSE 
AF DET EUROPÆISKE KUL- OG 
STÅLFÆLLESSKAB
Frankrig, Tyskland, Italien, Belgien, Nederlandene og Luxembourg 
reagerede positivt på Robert Schumans erklæring. Disse seks lande 
underskrev Paristraktaten i 1951. Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab 
(EKSF) trådte i kraft i 1952. 

1979: FØRSTE DIREKTE 
VALG TIL EUROPA-
PARLAMENTET
Borgerne i De Europæiske Fællesskaber valgte 
deres repræsentanter i Europa-Parlamentet 
direkte for første gang i juni 1979. På dette 
tidspunkt var der ni lande, der skulle vælge 
410 medlemmer til Parlamentet for perioden 
1979-1984.

1986: DEN EUROPÆISKE FÆLLES 
AKT
Tredive år efter landenes beslutning om at etablere et 
fælles marked (Romtraktaterne) var dette stadig ikke 
gennemført. Med den europæiske fælles akt besluttede 
medlemsstaterne, at alle hindringer for handel og fri 
bevægelighed skulle fjernes (den blev undertegnet i 1986 
og trådte i kraft i 1987).

1993: ÅBNE GRÆNSER
Den 1. januar 1993 “forsvandt” de indre 
grænser hos medlemsstaterne af Den 
Europæiske Union. Det indre marked med fri 
bevægelighed for personer, varer, kapital og 
tjenesteydelser trådte i kraft. 

1997: 
AMSTERDAMTRAKTATEN
Med udsigten til EU’s udvidelse mod Østeuropa 
skulle EU gøre sig klar til en betydelig stigning i 
antallet af medlemsstater. Der var især behov for en 
reform af beslutningsprocessen: færre beslutninger 
baseret på enstemmighed og flere beslutninger 
med flertal. Første forsøg på at ændre dette var 
Amsterdamtraktaten (underskrevet i 1997, trådte i 
kraft i 1999). Traktaten levede imidlertid ikke op til 
forventningerne.

2002: INDFØRELSE AF 
EUROEN
Euroen blev indført i banksystemet 
i 1999. Men man begyndte først at 
bruge euromønter og -sedler den 1. 
januar 2002.

2004-2005: DEN 
EUROPÆISKE UNIONS 
FORFATNING
Efter de to mislykkede forsøg på en reform af EU 
blev der gjort et tredje forsøg med Den Europæiske 
Unions forfatning i juni 2004. På grund af den 
store betydning af Den Europæiske Unions 
forfatning og det faktum, at man anvendte ordet 
“forfatning”, besluttede visse lande at afholde en 
folkeafstemning. 
Befolkningen i Frankrig og Nederlandene 
stemte imod denne nye “forfatning for Europa”. 
Da enhver ny EU-traktat skal godkendes af 
alle medlemsstater, kunne “forfatningen” ikke 
vedtages.

2012: EU VINDER NOBELS 
FREDSPRIS
EU fik tildelt Nobels Fredspris som anerkendelse 
for den europæiske indsats for fred, forsoning, 
demokrati og menneskerettigheder.

2007: 
LISSABONTRAKTATEN  
Med Lissabontraktaten lykkedes det at 
ændre EU-institutionernes funktionsmåde. 
Det blev lettere at træffe beslutninger på EU-
plan. De nye regler trådte i kraft i december 
2009, og de bestemmer stadig den dag i 
dag, hvordan EU fungerer.

2016: 
FOLKEAFSTEMNINGEN I 
DET FORENEDE KONGERIGE 
OM AT FORLADE EU
Den 23. juni 2016 blev personer med bopæl 
i Det Forenede Kongerige stillet over for 
følgende spørgsmål: “Skulle Det Forenede 
Kongerige forblive medlem af Den Europæiske 
Union eller forlade Den Europæiske Union?” 
51,9 % stemte for at forlade, og 48,1 % stemte 
for at forblive, hvilket gav startskuddet til 
forhandlingerne om Det Forenede Kongeriges 
udtræden af Den Europæiske Union og gjorde 
det til det første land nogensinde, der havde 
forladt EU. 

2020: DET FORENEDE 
KONGERIGE 
FORLADER OFFICIELT 
EU
Det Forenede Kongerige forlod 
officielt EU den 31. januar 2020 efter 
tre års forhandlinger. 

2001: NICETRAKTATEN
Da tiltrædelsesdatoen for de nye lande nærmede 
sig, gjorde man et nyt forsøg på at reformere Den 
Europæiske Union i Nice (undertegnet i 2001, 
trådte i kraft i 2003). Det lykkedes heller ikke at 
gøre beslutningsprocessen lettere. 

1992:  TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION - 
MAASTRICHTTRAKTATEN
Maastrichttraktaten markerede den faktiske begyndelse på et samarbejde på politisk niveau 
sideløbende med den eksisterende økonomiske integration. De tidligere Europæiske Fællesskaber 
fik nyt navn: Den Europæiske Union. Den “nye” Europæiske Union bestod af tre hovedsøjler: 
1. Økonomisk integration: Medlemsstaterne besluttede at øge den økonomiske integration og 
etablere en fælles europæisk valuta: euroen. 
2. Samarbejde om udenrigs- og sikkerhedspolitik.
3. Samarbejdet om indre/nationale anliggender og retlige anliggender.
Traktaten blev nedstemt ved en folkeafstemning i Danmark den 2. juni 1992. Det førte til Edinburgh-
aftalen i efteråret 1992, som skabte de fire danske forbehold (euroen, forsvarssamarbejdet, 
retsforbeholdet og statsborgerskabet). Disse blev godkendt ved en ny folkeafstemning 18. maj 
1993, således at traktaten kunne træde i kraft i november 1993.

FRA KUL OG STÅL TIL DEN FÆLLES EURO OG ENDNU VIDERE
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1957: ROMTRAKTATERNE: EØF- OG 
EURATOMTRAKTATERNE

De første seks lande ønskede en endnu stærkere økonomisk 
integration. De underskrev derfor to nye traktater i 1957: 
EØF-traktaten og Euratom-traktaten, der også blev kendt som 
Romtraktaterne.

- Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF): 
Landene blev enige om gradvist at omdanne deres separate 
økonomier til et fælles marked, og de startede med en 
toldunion. Denne traktat markerede begyndelsen på et 
samarbejde inden for landbrug, fiskeri, havnepolitik og 
transportpolitik. 

- Euratom: Dette atomkraftsamarbejde var fokuseret omkring 
fælles forskning i civil anvendelse af atomkraft. 

Romtraktaterne trådte i kraft i 1958. Den 13. december 2007 blev Lissabontraktaten 
undertegnet af de 27 medlemsstater i Lissabon  
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Stemmeseddel fra brexit-afstemningen den 23. juni 2016.

© European Union, EP

EUROPE@SCHOOL
EUROPE@SCHOOL


