Miten vakautta Euroopassa
on pyritty lisäämään?
Mitä tarkoittaa vakaampi?
- Vähemmän sotia
- Ei vallankumouksia
- Enemmän yhteistoimintaa

- Vähemmän levottomuuksia
- Vähemmän taloudellisia vaikeuksia
- Vastuullisempaa hallintoa

Miten vakautta Euroopassa on pyritty lisäämään?
Tehtävä 1
Saat nipun tekstikortteja. Saat myös pääkysymyksen ja määritelmät sille, mitä
vakaudella tarkoitetaan. Pohdi tekstikortteja lukiessasi vaikuttaako Eurooppa
sinusta vakaammalta vai epävakaammalta. Järjestä kortit suurelle paperille
aikajärjestykseen siten, että vasemmalle tulevat kortit, jotka kuvaavat
lisääntyvää vakautta Euroopassa ja oikealle kortit, joiden teksti kuvaa
lisääntyvää epävakautta.

Tehtävä 2
Saat nipun tapahtumakortteja, joihin on koottu eurooppalaisten valtioiden
tekemiä, yhdentymistä edistäviä toimia.
• Lue ensin kortit ja järjestä ne aikajärjestykseen isolle paperiarkille.
• Tunnista yhteyksiä tapahtumakorttien ja tekstikorttien välillä. Piirrä
yhteyksiä kuvaavia viivoja paperiarkille.
• Keskustele ryhmäsi kanssa siitä, mitä Euroopassa on yritetty tehdä
vakauden lisäämiseksi.
• Keskustelkaa myös siitä, kuinka hyvin vakauden lisäämisessä on
onnistuttu. Valmistautukaa esittelemään ryhmänne ajatukset koko
luokalle.

Tekstikortit – jokainen ryhmä tarvitsee oman nipun – värillinen paperi
– leikkaa kortit irti toisistaan
Eurooppa vuonna 1945
• Miljoonat ihmiset ovat vailla
kotia
• Talousvaikeuksia
• Osa maista vasta vapautumasta
miehityksestä tai yhä
miehitettynä
• Miljoonia ihmisiä kuollut
sodassa

Kylmä sota 1957-1989
Kahtia jakautunut Eurooppa on
tottunut uuteen todellisuuteen.
Yhdysvallat vaikutti läntisen Euroopan
talouteen ja antoi sotilaallista turvaa.
Neuvostoliitto kontrolloi itäistä
Eurooppaa ja valvoi mm.
tiedotusvälineitä sekä opetusta.

Kylmä sota 1947-1957
Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton
vastakkainasettelun aika tunnetaan
nimellä kylmä sota. Vuonna 1949
Saksa jaettiin kahtia Itä- ja LänsiSaksaksi. Ns. Rautaesirippu erotti
idän ja lännen toisistaan. Lännessä
turvaksi muodostettiin NATO
vuonna 1949 ja idässä Varsovan
liitto vuonna 1955. Sekä
Yhdysvallat että Neuvostoliitto
jatkoivat ydinaseiden valmistusta.
Saksan pelko
Ranskassa moni oli sitä mieltä, että
Saksaa ei saisi päästää taas
voimistumaan liiaksi. Saksa oli
miehittänyt Ranskan vuosina 1870,
1914 ja 1940. Ranskan hallitus oli
huolissaan Saksan asevarustelun
sallimisesta uudelleen 1950luvulla, mutta jakoi toisaalta muun
Länsi-Euroopan kanssa huolen
Neuvostoliiton voimistumista.
Tästä huolesta ja Yhdysvaltain
painostuksesta johtuen Ranska salli
Saksan aseellisen
varaustautumisen ja liittymisen
Natoon.

Vaurauden lisääntyminen
Valtiot, jotka olivat osa Euroopan
yhteisöä (myöhemmin EU),
vaurastuivat. Kansalaisten elintaso
nousi vuosi vuodelta 1960-luvulta
1990-luvulle.

Protestiliikkeet läntisessä
Euroopassa 1960-luvulla
Länsi-Euroopan maissa oli lukuisia
protesteja 1960-luvulla. Monet
ihmiset, erityisesti nuoret, kokivat,
että hallitukset eivät edustaneet
heidän mielipiteitään. Protesteja
oli monenlaisia, esimerkiksi
edistyksellisemmän koulutuksen ja
naisten oikeuksien puolesta sekä
Vietnamin sotaa vastaan.

Kylmän sodan päättyminen 1989

1990-luku ja 2000-luvun alku

Kylmän sodan päättymisen
seurauksena Euroopan yhteisölle
tulleiden jäsenhakemusten määrä
lisääntyi voimakkaasti 1990-luvulla.
Uusien jäsenvaltioiden tuli täyttää
asetetut taloudelliset ja poliittiset
kriteerit ennen yhteisöön liittymistä.
Paljon uusia jäsenvaltioita.

Suhteellisen voimakkaan
talouskasvun aikaa. Eurooppassa
laaja poliittinen vakaus: modernit
demokratiat kukostivat, vaikka
niiden taloudellisessa
vastuullisuudessa ja poliittisen
järjestelmän läpinäkyvyydessä oli
vaihtelua. Osa jäsenmaista alkoi
käyttää yhteisvaluutta euroa.

Talouskriisi vuonna 2008

Pakolaiskriisi vuonna 2015

Ns. subprime-kriisi iski Eurooppaan
syksyllä 2008. Joidenkin euromaiden
talous romahti: Irlanti, Espanja,
Portugali, Italia ja Kreikka. Ranska koki
myös kovia. Mikään maa ei selviytynyt
vahingoitta. EU:n finanssi- ja
pankkijärjestelmät eivät toimineet
tehokkaasti.

Yli miljoona siirtolaista ja
pakolaista saapui Eurooppaan
vuonna 2015. Suurin osa saapui
meriteitse Etelä-Eurooppaan,
mutta osa siirtolaisista saapui
maitse Turkin ja Albanian kautta.
EU-maat joutuivat sopimaan
saapuneiden ihmisten
sijoittamisesta eri maihin.

Tapahtumakortit – jokainen ryhmä tarvitsee nipun – eri värinen tulostuspaperi
kuin tekstikorteille – leikkaa kortit irti toisistaan
Euroopan hiili- ja teräsyhteisö – 1951

Euroopan puolustusyhteisö – 1952

Kuusi maata (Belgia, Ranska, Italia,
Luxemburg, Alankomaat ja LänsiSaksa) sopivat hiili- ja terästuotannon
yhteistyöstä. Hiili ja teräs olivat tuon
ajan sotateollisuuden tärkeimmät
materiaalit. Raaka-aineiden
jakamisesta sovittiin selvästi ja
mahdolliset erimielisyydet ratkaisi
ylikansallinen elin. Yhteisön
perustajamaat toivoivat tämän
tekevän maiden väliset sodat
mahdottomiksi.

Sopimus kuuden maan yhteisten
asevoimien luomiseksi allekirjoitettiin
1952, mutta sopimusta ei koskaan
ratifioitu kaikissa maissa ja
suunnitelmasta luovuttiin.
Asevoimien yhdistäminen oli maille
vaikeampaa kuin hiili- ja
terästuotannon yhtenäistäminen.
Joka tapauksessa tällä luotiin pohja
puolustusyhteistöjärjestö LänsiEuroopan unionille, joka toimi Naton
rinnalla vuoteen 2011 saakka.

Rooman sopimus – 1957

Elysee-sopimus – 1963

Tällä kuudenvälisellä sopimuksella
luotiin Euroopan yhteisöt. Se lisäsi
taloudellista yhteistyötä. Se loi
instituutioita, joiden työntekijät
olivat uskollisia Euroopalle, eivät
niinkään omille kotimailleen.
Sopimuksella mahdollisia ongelmia
pyrittiin käsittelemään teknisinä
pulmina poliittisten ongelmien sijaan.

Ranskan ja Saksan välinen sopimus,
jonka tavoitteena oli parantaa
maiden välisiä suhteita. Se tarjosi
maille väylän kahdenväliseen
keskusteluun ja sopimiseen ennen
kuin kysymykset vietiin Euroopan
yhteisöjen jäsenmaiden käsittelyyn.

Euroopan parlamentin vaalit – 1979
Euroopan parlamentin jäsenet
alettiin valita suoralla kansanvaalilla
vuonna 1979. Keskimääräinen
äänestysprosentti oli 63%, joskin se
vaihteli eri jäsenmaiden välillä.
Suorilla kansanvaaleilla oli tarkoitus
lisätä kansalaisten kiinnostusta
vaikuttamiseen. Vuonna 2014
keskimääräinen äänestysprosentti oli
enää 43%.

Erasmus-ohjelman käynnistäminen –
1987
Euroopan yhdentymisprojektiin on
vuosien mittaan kuulunut
monenlaisia hankkeita, joiden
tavoitteena on ollut lisätä
europpalaisten keskinäistä
kanssakäymistä. Vuonna 1987
käynnistettiin Erasmus-ohjelma, joka
mahdollistaa opiskelun tai
työharjoittelun suorittamisen muussa
EU-maassa. Tällä on pyritty luomaan
nuorille eurooppalainen identiteetti.

1990-luvun alku

Entinen Jugoslavia 1990-luku

Vanhat jäsenvaltiot kehittivät
jäsenyydelle “libaraalidemokrattisen
standardin”. Euroopan yhteisön
jäsenten tuli olla liberaaleja
demokratioita, joissa oli vapaat
vaalit, läpinäkyvä ja vastuullinen
hallinto sekä kansalaisille yhtäläiset
oikeuden heidän taustoistaan
riippumatta.
2008-2015

Entisen Jugoslavian alueella käydyt
sodat osoittivat, että vaikka
Euroopan yhteisön jäsenvaltiot
pystyivät sopimaan kauppaan ja
kehitysapuun liittyvistä kysymyksistä,
ne eivät pystyneet sopimaan
yhteisestä ulkopolitiikasta
ratkaistakseen raja-alueellaan olevan
kriisin.
2015-2016

19 euroalueeseen kuuluvaa maata
sopivat pankkiunionin luomisesta
ilman muodollista sopimusta.
Euroryhmä on euroalueen
valtiovarainministereistä koostuva
epävirallinen elin, joka edistää
jäsenvaltioiden yhteistoimintaa
euroon liittyvissä asioissa.

Syyskuussa 2015 EU äänesti 160 000
Italiassa ja Kreikassa olevan
pakolaisen sijoittamisesta muihin EUmaihin. Maiden välillä erimielisyyksiä
siitä, miten pakolainen ja siirtolainen
määritellään ja kuinka monta ihmistä
kukin maa suostuu vastaanottamaan.
Vapaan liikkuvuuden Schengenalueella otettiin käyttöön
rajatarkastuksia.

Opettaja voi lisätä tähän tuoreita
Euroopan unionia koskevia
tapahtumia.

