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Europa i bevægelse
Historien om EU

Følg tidslinjen, som snor sig fra det øverste venstre til det nederste højre.
Gule felter viser EU-begivenheder.
Blå felter viser andre begivenheder i Europa.

18. april 1951
Med udgangspunkt i Schuman-planen underskriver seks lande 
en traktat, der går ud på, at deres sværindustri, dvs. kul- og 
stålindustrien, kommer ind under en fælles ledelse. På den 
måde kan ingen af parterne længere på egen hånd fremstille 
våben, der kan bruges i en krig mod en anden part. De seks 
lande er Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene 
og Tyskland.

25. marts 1957
På grundlag af Kul- og Stålunionens succes udvider 
de seks lande samarbejdet til også at omfatte 
andre områder. De underskriver Rom-traktaten, 
som opretter Det Europæiske Økonomiske 
Fællesskab (EØF) eller »Fællesmarkedet«. 
Hensigten er, at personer, varer og tjenesteydelser 
frit skal kunne  krydse grænserne. 

30. juli 1962.
EU indfører en »fælles landbrugspolitik«, som giver medlemsstaterne 
fælles kontrol med fødevareproduktionen. Landmændene får samme 
pris for deres produkter. Fødevareproduktionen er tilstrækkelig til 
at dække EU’s behov, og landmændene tjener godt. De uønskede 
bivirkninger er overproduktion og store overskudslagre. Siden 
1990’erne har man søgt at nedbringe overskuddet og forbedre 
fødevarekvaliteten.

20. juli 1963
EU underskriver sin første større internationale aftale om at 
yde bistand til 18 tidligere kolonier i Afrika. I 2007 har EU 
indgået særlige partnerskabsaftaler med 78 lande i Afrika, 
Vestindien og Stillehavet (AVS-landene). EU er  verdens 
største yder af udviklingsbistand til de fattige lande. En 
betingelse for bistanden er, at modtagerlandene overholder 
menneskerettighederne.

1. juli 1968
De Seks afskaffer tolden på hinandens varer og 
åbner for første gang for grænseoverskridende 
handel uden told. Der indføres også ens toldsatser 
på import fra lande uden for De Seks. Verdens 
største handelsfællesskab er skabt. Handelen 
mellem De Seks indbyrdes og mellem dem og 
resten af verden vokser hastigt.

24. april 1972
EU’s første plan om en fælles valuta går tilbage til 
1970. For at opretholde stabiliteten på pengemarkedet 
beslutter EU’s medlemsstater at lade deres valutaer flyde 
i forhold til hinanden inden for visse snævre grænser. 
Valutakursmekanismen (ERM), der blev indført i 1972, 
er det første skridt mod euroen, som blev indført 30 år 
senere.

1. januar 1973
De Seks bliver officielt 
til ni, da Danmark, 
Irland og Det 
Forenede Kongerige 
bliver medlemmer af 
EU.

10. december 1974
For at vise deres solidaritet opretter EU’s ledere Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling. Formålet med 
fonden er at overføre penge fra de rige til de fattige 
regioner for at forbedre vejnet og kommunikation, 
tiltrække investeringer og skabe job. Denne type 
foranstaltninger kommer senere til at tegne sig for en 
tredjedel af alle EU’s udgifter (strukturfondene).

7.-10. juni 1979
EU-borgerne vælger medlemmerne af Europa-
Parlamentet ved de første direkte valg. 
Medlemmerne blev tidligere udpeget af de nationale 
parlamenter. De er samlet i tværeuropæiske politiske 
grupper (socialister, konservative, liberale, de grønne 
osv.) og ikke i nationale delegationer. Parlamentet får 
voksende indflydelse. 

1. januar 1981
EU når op på et tocifret medlemstal, 
da Grækenland tiltræder som 
det 10. medlem. De politiske 
forudsætninger for Grækenlands 
tiltrædelse har været til stede, 
siden militærstyret blev væltet, og 
demokratiet genindført i 1974.

28. februar 1984
Computere og automatisering er ved at ændre 
den måde, vi lever og arbejder på. EU er på 
forkant med udviklingen med Esprit-programmet 
i 1984, det første af de mange forsknings- og 
udviklingsprogrammer, der siden er blevet  
iværksat.

1. januar 1986
Spanien og Portugal bliver 
medlemmer af EU, og antallet af 
medlemslande stiger til 12.

17. februar 1986
Selv om tolden blev afskaffet i 1968, går det trægt med handelen 
på tværs af EU’s grænser. Den største hindring er forskelle i de 
enkelte landes regler. Med vedtagelsen af en ny traktat »Den 
Europæiske Fælles Akt« i 1986 iværksættes et omfattende 
seksårigt program, som skal løse disse problemer. Akten giver 
også mere magt til Europa-Parlamentet og bevirker, at EU får 
større indflydelse på miljøområdet.

15. juni 1987
EU iværksætter Erasmus-programmet, som yder 
støtte til  universitetsstuderende, der ønsker at 
studere i et andet EU-land. Mere end 2 millioner 
unge har benyttet sig af denne og lignende EU-
ordninger.

7. februar 1992
Traktaten om Den Europæiske Union underskrives i Maastricht. Som 
en vigtig milepæl i EU’s historie opstiller den klare regler for den 
fremtidige fælles valuta, for udenrigs- og sikkerhedspolitikken og et 
snævrere samarbejde om retlige og indre anliggender. »Det Europæiske 
Fællesskab« bliver nu officielt til »Den Europæiske Union«. Danmark 
får fire særlige EU-forbehold med i traktatgrundlaget (Edinburgh-
afgørelsen).

1. januar 1993
Det Indre Marked og de fire friheder indføres: Fri 
bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og 
penge er nu en realitet. Der er siden 1986 vedtaget 
mere end 200 love om handelsbestemmelser, 
erhvervskvalifikationer og andre hindringer for åbne 
grænser. Den frie bevægelighed for visse tjenesteydelser 
udsættes.

1. januar 1995
Finland, Sverige og Østrig 
bliver medlemmer af EU. De 
15 medlemslande
dækker næsten hele 
Vesteuropa.

26. marts 1995
Schengen-aftalen træder i kraft i syv lande: 
Belgien, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene, 
Portugal, Spanien og Tyskland. Rejsende af 
alle nationaliteter kan nu rejse frit mellem 
disse lande uden paskontrol ved grænserne. 
Andre lande er siden kommet med i det pasfrie 
Schengen-område.

17. juni 1997
Undertegnelsen af Amsterdam-traktaten, 
som bygger på Maastricht-traktaten og 
omfatter en reform af EU’s institutioner. 
Traktaten sigter også på at give EU større 
indflydelse på verdensplan og anvende 
flere ressourcer på beskæftigelse og 
borgernes rettigheder.

13. december 1997
EU’s ledere enes om at indlede forhandlinger om 
medlemskab med ti central- og østeuropæiske lande: 
Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, 
Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Middelhavsøerne 
Cypern og Malta er også blandt ansøgerne. I 2000 bliver 
der med vedtagelsen af Nice-traktaten banet vej for 
udvidelsen ved en reform af EU’s afstemningsregler.

1. januar 1999
Euroen indføres i 11 lande (Grækenland følger efter i 2001), 
men kun til kommercielle og finansielle transaktioner. 
Mønter og sedler følger senere. Euroområdet omfatter 
Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, 
Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Tyskland 
og Østrig. Danmark, Det Forenede Kongerige og Sverige 
ønsker foreløbig at holde sig uden for.

1. januar 2002
Euromønter og eurosedler sættes i omløb. Det er en større 
logistisk operation at få de over 80 milliarder euromønter trykt, 
præget og fordelt i de 12 lande. Eurosedlerne er ens i hele 
Euroland. Euromønterne er ens på den side, der viser møntens 
værdi, mens den anden side har et nationalt motiv. Både mønter 
og sedler cirkulerer frit. Du kan uden videre betale med en finsk 
euromønt i metroen i Madrid.

31. marts 2003
Som led i sin udenrigs- og sikkerhedspolitik gennemfører EU 
fredsoperationer på Balkan. Først i Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien og senere i Bosnien-Hercegovina. 
I begge tilfælde har EU-ledede styrker erstattet NATO’s 
enheder. Inden for sine egne grænser vil EU skabe et område 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed for alle borgere inden 
udgangen af 2010.

29. oktober 2004
De 25 EU-lande undertegner en traktat om en EU-
forfatning, som skal strømline den demokratiske 
beslutningstagning og forvaltning i et EU med 25 
eller flere lande. Forfatningstraktaten forkastes ved 
folkeafstemninger i Frankrig og Nederlandene i juni 
2005, og derfor beslutter EU’s ledere at indlede en 
»tænkepause«. 

1. maj 2004
Otte central- og østeuropæiske lande — Estland, Letland, Litauen, 
Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn — bliver medlemmer 
af EU. Den opdeling af Europa, som stormagterne vedtog på 
Jaltakonferencen 60 år tidligere, bliver nu endelig bragt til ophør. Også 
Cypern og Malta bliver medlemmer. Bulgarien og Rumænien følger 
efter 1. januar 2007, og Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien og Tyrkiet er kandidater til at blive medlemmer.

1. december 2009
Lissabontraktaten træder i kraft den 1. 
december 2009. Traktaten styrker Europa-
Parlamentets indflydelse, da mere end 
40 nye politikområder flyttes ind under 
“den fælles beslutningsprocedure”, hvor 
Europa-Parlamentet har de samme 
rettigheder som Rådet.

13. december 2007
Efter en tænkepause om fremtidens Europa 
undertegnes en ny reformtraktat, som kaldes 
Lissabontraktaten, af de nu 27 EU-lande. 
Lissabontraktaten har især til formål at gøre EU mere 
åbent og demokratisk, at gøre det lettere at træffe 
beslutninger i et EU med mange lande og at gøre EU 
bedre til at tackle globale udfordringer.

24. oktober 2007
Europa-Parlamentet 
indfører i 2007 “LUX-prisen”. 
Formålet med prisen er at 
støtte film, der illustrerer 
de europæiske værdier og 
bidrager til debatten om 
europæisk integration.

7.-18. december 2009
I december 2009 mødes 
verdens stats- og 
regeringschefer i København 
(COP 15) og aftaler at verdens 
temperatur ikke må stige 
over 2 grader i forhold til før 
industrialiseringen.

10. december1988
Europa-Parlamentet indfører i 
1988 “Sakharov-prisen”. Prisen 
tildeles personligheder eller 
organisationer, som kæmper for at 
forsvare menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder.

EU’s historiske rødder går tilbage til Anden Verdenskrig. 
Europæerne ønsker med alle midler at hindre, at 
der igen skulle udbryde en blodig og ødelæggende 
krig i Europa. Kort tid efter krigen opdeles Europa i 
Øst og Vest, og den 40 år lange kolde krig begynder. 
Europarådet, som de vesteuropæiske lande opretter i 
1949, er det første skridt mod et europæisk samarbejde, 
men seks af landene ønsker at gå et skridt videre.

Sovjetunionen slår USA i »rumkapløbet«, 
da den første satellit, Sputnik 1, sendes ud 
i verdensrummet i 1957. Sputnik 1 kredser 
omkring jorden i en højde af 800 km. I 
1961 scorer Sovjetunionen endnu et point, 
da de opsender den første kosmonaut, 
Jurij Gagarin, i et rumfartøj, som kun 
måler 2,6 m i diameter. 

I 1956 gør det ungarske folk oprør mod det 
daværende pro-sovjetiske styre. I november 
ruller sovjetiske kampvogne ind i Budapests 
gader for at slå urolighederne ned.

I 1950’erne får de 
fleste børn kun få 
lommepenge. De går 
i det samme slags tøj 
som deres forældre. Men 
deres musiksmag ændrer 
sig, da »rock  and roll« 
kommer frem.

Senere bliver det 
moderne med 
cowboybukser, især til 
drenge. Pigerne går 
stadig med rundskårne 
nederdele og ankelsokker. 
Den helt store dille i 
50’erne er hulahop-ringe.

I august 1961 bygger de 
kommunistiske myndigheder 
i Østtyskland en mur tværs 
gennem Berlin for at forhindre 
østberlinerne i at flygte til det frie 
Vesten. Det lykkes alligevel enkelte 
at flygte. Andre forsøger, men 
bliver skudt af vagterne.

I 1963 rammes hele verden af 
»Beatlemania«. The Beatles, 
den første virkelig berømte 
popgruppe, tiltrækker enorme 
skarer af teenagere overalt, hvor 
de kommer frem. De sætter gang 
i en kulturel omvæltning, og 
generationskløften opstår.

I løbet af 1960’erne bliver de unge mere og mere 
selvbevidste. Deres holdninger afviger ofte fra forældrenes, 
og der opstår en ægte ungdomskultur. Popindustrien 
blomstrer, godt hjulpet af tv,  transistorradioer og lp’er 
(vinylplader). Teenagemoden siger miniskørter og lange 
støvler til piger og langt hår og spidse sko til drenge. Det 
er en periode, hvor EU-landene er præget af vækst og 
stigende velstand - de gyldne tressere.

I august 1968 ruller sovjetiske kampvogne 
ind i Prag for at knuse det spirende tjekkiske 
demokrati: det korte »forår i Prag«. Med 
en besættelsesstyrke på mere end 600 000 
mand er tjekkerne magtesløse. En student 
ved navn Jan Palach sætter ild til sig selv i 
protest og dør.

Studenter- og arbejderoprøret i 
Frankrig i maj 1968 ryster den franske 
stats fundament. Der finder også 
studenterdemonstrationer sted i mindre 
omfang i andre EU-lande. De bunder i 
frustration over et fjernt og afvisende 
styre og er også en protest mod 
Vietnamkrigen og atomvåbenkapløbet.

Efter den arabisk-israelske 
krig i oktober i 1973 indfører 
de olieproducerende 
lande i Mellemøsten store 
prisstigninger og begrænser 
salget af olie til visse europæiske 
lande. Dette skaber økonomiske 
problemer i hele EU.

Med Salazar-styrets fald i Portugal 
i 1974 og den spanske general 
Francos død i 1975 forsvinder de 
sidste højrediktaturer i Europa. 
Begge lande har forpligtet sig 
til at indføre demokrati, som er 
en vigtig betingelse for at blive 
medlem af EU.

Bekæmpelsen af forureningen 
tager til i løbet af 1970’erne. 
EU vedtager love  om 
miljøbeskyttelse og indfører 
for første gang princippet 
om, at »forureneren betaler«. 
Pressionsgrupper som 
Greenpeace opstår.

Mordet på den tidligere italienske 
premierminister Aldo Moro i 1978 er blot et af de 
mange terrorangreb fra ekstremistiske grupper 
i 1970’erne. Blandt de hundredvis af ofre for 
terroristers bomber og skydevåben er der også 
fremtrædende sagførere, forretningsfolk og 
politikere og 11 israelske atleter, som deltog i De 
Olympiske Lege i München i 1972.

Stilen blandt unge er ret ekstrem i begyndelsen af 1970’erne. 
Popstjernerne, hvis fans bliver stadig yngre, har stor 
indflydelse. Flere unge piger skifter  deres miniskørter ud 
med endnu kortere hot pants, men de fleste teenagere 
går i bukser, som er vide forneden. Plateaustøvler er også 
meget populære. Punkerne er de mest ekstreme med deres 
iøjnefaldende pighår, som somme tider er farvet orange, og 
deres smag for bodypiercing.

I sommeren 1980 strejker skibsværftsarbejderne i den polske by 
Gdansk under ledelse af Lech Walesa for at opnå flere rettigheder. 
Andre strejker følger over hele landet. I august kapitulerer den 
polske regering, og »Solidaritet« oprettes som en uafhængig 
fagforening. Regeringen genvinder gradvis magten og indfører 
militær undtagelsestilstand i december 1981. Det polske folks 
forsøg på at få magten blev kortvarigt, men kimen til fremtidige 
forandringer er lagt.

Mindre børn begynder at løbe på 
rulleskøjter igen. Deres ældre søskende 
lytter til deres walkman og cd’er, ser 
sæbeoperaer i fjernsynet og spiser kinesisk. 
Teenagere deltager i kæmpefester eller 
»raves«. Ikke mange piger går i nederdel 
længere, og korte bukser til mindre drenge 
er næsten forsvundet.

Kommunismens sammenbrud i Central- og 
Østeuropa, der startede i Polen og Ungarn, 
symboliseres ved Berlinmurens fald i 1989. 
Stillet over for en masseudvandring til 
vesten åbner den østtyske regering omsider 
grænserne. Tyskland genforenes efter mere 
end 40 år, og det tidligere Østtyskland bliver 
medlem af EU i oktober 1990.

På Balkan begynder Jugoslavien 
at gå i opløsning i 1991. De 
første kampe udbryder i 
Kroatien, men de breder sig 
til Bosnien og Hercegovina, 
hvor serbere, kroater og 
muslimer udkæmper en blodig 
borgerkrig.

I 1996 lykkes det 
videnskabsmænd i Skotland 
at klone et får fra en 
enkelt celle fra et seksårigt 
moderfår; dette betød 
et større gennembrud i 
genteknologien. »Dolly« er en 
nøjagtig kopi af sin »moder«.

Næsten alle går i kondisko. Cowboybukser og T-shirt 
er stadig populære. Teenagepigerne viser bar mave, 
og sort er populært for et stykke tid. Sidst i 1990’erne 
ændrer mobiltelefoner og internettet vores måde at 
kommunikere på. Teknologien bag denne udvikling 
er europæisk. De unge rejser mere end før og holder 
kontakt med hinanden via e-post. Studerende tager sig 
ofte et sabbatår for at se verden.

Den digitale revolution ruller videre. 
Mange skoler og privathjem har nu 
højhastighedsadgang til internettet. 
Unge er i konstant kontakt med hinanden 
gennem tekstmeddelelser og sms’er. 
Hjemmeunderholdningen foregår på 
bredskærms- og fladskærms-tv og dvd-
apparater.

Den 11. september 2001 flyver kaprede 
passagerfly ind i World Trade Centrets 
to skyskrabertårne i New York og i 
Pentagon-bygningen i Washington. 
Henved 3 000 mennesker omkommer. 
EU-landene stiller sig solidarisk med 
USA i kampen mod den internationale 
terrorisme.

Kyoto-protokollen træder i kraft i 
februar 2005. Det er den internationale 
traktat, der skal begrænse den globale 
opvarmning og nedbringe  udledningen 
af drivhusgasser. EU er konsekvent 
gået i spidsen for denne indsats for at 
undgå klimaforandringer. USA har ikke 
underskrevet protokollen.

Nye tendenser i arkitekturen 
kommer for dagen med åbningen 
(1952) af den schweiziske arkitekt 
Le Corbusiers »lodrette by« 
(Unité d’habitation) i Marseilles 
i Frankrig. Betonkompleksets rå 
udseende giver stilen øgenavnet 
»brutalisme«.
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9. maj 1950 - Den franske udenrigsminister Robert Schuman fremlægger en plan 
for et tættere samarbejde i Europa. Senere er den 9. maj blevet til “Europadagen”.

En bomberamt by i Europa - et levn fra den 
anden verdenskrig.

Kul- og stålindustrien 
begynder at samarbejde 
på tværs af grænser.

Ungarerne vælter en statue af Stalin i deres hovedstad Budapest 
under opstanden i 1956 Sputnik 1 i verdensrummet. Kosmonaut Jurij Gagarin.

Rom-traktaten underskrives af 
de politiske ledere fra seks lande.

Le Corbusier fotograferet foran sin “Unité d’habitation”.

Brandenburger Tor i 
Berlin - symbol på den 
kolde krig - set fra vest 
hen over Berlin-muren.

The Beatles: Ringo Starr på trommer og fra venstre 
mod højre Paul McCartney, George Harrison og John 
Lennon.

I 1960’erne bliver landbruget for alvor 
mekaniseret.

Tøj og tilbehør i 
1960’erne

Demonstrationer i Paris.

Amerikanerne overtager 
føringen i rumforskningen, da 
de lander den første mand på 
månen i juli 1969.

En sovjetisk tank i Prag, 
1968.

Oliekrisen i 1973-1974 - Biler i kø for at få benzin.

Møde i Europa-Parlamentet.EU skaber job i fattige regioner.

Computere på et 
kontor i 1970’erne.

Tøj og tilbehør i 
1970’erne.

Navnet på den polske fagforening bliver kendt 
overalt.

Rubics terning ser dagens lys - et 
genialt puslespil.

Robotter indgår i bilfabrikkernes 
samlebåndsproduktion i 1980’erne.

Tøj og tilbehør i 1980’erne

Sakharov-prisen
Berlin-muren falder og 
Tyskland genforenes.Der udbryder uroligheder i det tidligere Jugoslavien.Der vises ikke længere pas ved grænsen.

Tøj og tilbehør i 1990’erne.

En EU-fredsstyrke i aktion.

Det Europæiske Råds formand Herman van Rompuy og 
Kommissionens formand José Manuel Barroso.

Den danske klimaminister 
Connie Hedegaard (nuv. 
kommissær) under COP15-
mødet i Bella Centeret 
2009.


