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Finland och förhandlingarna om
Nordek 1968-1970

En fallstudie i det nordiska samarbetets
begränsningar och Finlands ställning i Norden1

JAN HECKER-STAMPEHL

Im Umgang der Völker miteinander sind die Bilder, die sie voneinandcr habcn, häufig
ebenso wichtig wie bilaterale Verträge odcr die Aufienhandelsstatistik.2

I slutet av 1960-talet satsade man en sista gång på ett storartat projekt inom
nordiskt samarbete. Förhandlingarna om en nordisk ekonomisk union,
ett nordiskt "Mini-EU" var laddade med förväntningar och prestige. "Det
utvidgade nordiska ekonomiska samarbetet" (så lydde den officiella be-
nämningen), som gick under förkortningen Nordek, var nordismens mest
ambitiösa projekt efter andra världskriget. Vid ett närmare betraktande av
Nordek skönjer man ett motsatsförhållande mellan en nordisk-romantisk
idealism och en handelspolitisk verklighet. Detta nordiska prestigeprojekt
är ett bra exempel på diskrepansen mellan samling och splittring i Norden.3

I forskningslitteraturen om Nordek har man hittills främst kunnat läsa om

1 Den här texten är en utvidgad och aktualiserad bearbetning av delar av mitt examensar-
bete: Ist Finnland ein nordisches Land? Der Nordek-Prozess 1968-70 als Fallstudie, opublicerat
examensarbete, Humboldt-Universität zu Berlin, Nordeuropa-Institut 2002. Avhandlingen
publiceras i elektronisk form på webbplatsen http://edoc.hu-berlin.de.

2 I kontakten mellan folk är de föreställningar de har om varandra ofta lika viktiga som
bilaterala avtal eller statistiken om utrikeshandeln." Hans Süssmuth, Deutschlandbilder in
Europa. Internationale Kommunikation und Nationenimage, Düsseldorfer medienwissenschaft-
lichc Vorträge 2 (Bonn 1995), s. 14.

3 Detta  är  titeln  på  en  uppsats  av  Nils Andrén, Samling och splittring i Norden.'
Nordisk tidskrift N.S. 70 (1994), s. 319-333. Jfr för motsatsen mellan centrifugala och
centripetala krafter i det nordiska samarbetet även Krister Hanne & Jan
Hecker- Stampehl, Nordische Vision - europäische Herausforderungcn. 50 Jahre Nor-
discher Rat. NORDEUROPAforum N.F. 6 (2003:1), s. 3-34.
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bakgrunden till projektets misslyckande och då framför allt om hårda fak-
torer såsom den ekonomiska och integrationspolitiska verkligheten.4 Fastän
perceptionsparadigmet sedan länge diskuterats i studier om de internatio-
nella relationernas historia, 5 har detta enligt min uppfattning inte fått större
uppmärksamhet i forskningen om det nordiska samarbetet. Jag har alltså inte
för avsikt att göra någon "klassisk" undersökning om integrationsprojektets
politiska historia. För mig handlar det främst om föreställningar och uppfatt-
ningar om Finland mot bakgrunden av dess egenskap som nordiskt land. I
detta sammanhang utgår jag från ett konstruktivistiskt perspektiv, nämligen
att Norden' (liksom Finland) inte kan ses som ett givet faktum, utan är ett
resultat av diskursivt förhandlade konstruktioner. Relationerna mellan de
nordiska länderna bör ses utifrån detta, något som hittills - enligt min åsikt
- skett i alldeles för liten utsträckning. Mot denna bakgrund är det lättare att
mer ingående belysa denna tematik, som Max Engman har sammanfattat
i den mycket spännande frågan: "Är Finland ett nordiskt land?"6 Jag vill

4 Jfr som urval i kronologisk ordningsföljd: Claes Wiklund, The Zig-Zag Course of the
Nordek Negotiations', Scandinavian Political Studies 5 (1970), s. 307-336; Gunnar P.
N i e l s s on , The Nordic and thc Continental Dimension in Scandinavian Integration.
NORDEK as  a  Case  Study', Cooperation and Conflict 6 (1971), s. 173-181; Niels Ørvik,
'Nordic Cooperation and High Politics', International Organization 28 (1974:1), s. 61-88;
Grete Kværncr Ueland,  Thc  Nordek  Debate.  An  analysis  of  the  attitudes  of
Nordic elites toward the relationship between Nordek and thc EC, Cooperation and Conflict
10 (1975), s. 1-17; yngsta representant för en argumentation som grundar sig på rational
choice och ekonomiska "hårda intressen" är Lasse Sonne, Nordismens debacle? Analyse av
sam-menbruddtt i NORDEK-forhandlingerne 1970 med sarlig henblik pä politiske og
ekonomiske interesser samt Finlands rolle, Speciale (Kobenhavns Universitet 1998); d.s.,
Economic Cooperation: Defence or Preparation for International Compctition? The Case of
NORDEK 1968-70. Paper held at the Conference "Norden at the Crossroads." in Helsinki,
Octobcr 30h November 2nd. 2002".

5 Utgående från den nyorientering som Robert Jervis satt igång inom statsvetenskapen
har diskussionen nu nått fram till historievetenskapen. Jfr Robert Jervis, The Logic of  Images in
International Relation (Princeton 1970); d.s., Perception and Misperception in International
Politics (Princeton 1976). En utmärkt sammanfattning av den internationella forskningen ger
Gottfried Niedhart, Selektivc Wahrnehmung und politischcs Handeln: internationa-le
Beziehungcn im Perzeptionsparadigma', Wilfricd Loth&Jurgcn Osterhammcl (Hrsg.), Inter-
nationale Geschichte. Themen - Ergebnisse - Aussichten, Studien zur Internationalen Geschichte
10 (München 2000), s. 141-157.

6 Jag syftar här på Engmans kända uppsats ’Är Finland ett nordiskt land?', Den jyske
historiker 69/70 (1994), s. 62-78 samt i uppsatssamlingen Petersburgska vägar (Esbo 1995),
s. 275-298.

http://edoc.hu-berlin.de./
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ta Engmans betraktelser som utgångspunkt för att belysa Finlands kluvna
förhållande till Norden med Nordek som fallstudie.

De frågor jag utgår från är: Under vilka premisser agerade de finska poli-
tikerna för att få inflytande över Finlands relation till de skandinaviska län-
derna? Vilka åtgärder vidtog de för att förhindra att Finland blev ekonomiskt
och politiskt isolerat från Norden, något som enligt deras åsikt måste undvi-
kas? Vilken roll spelade därvid uppfattningen av Finland som en självklar del
av Norden med hjälp av ett positivt 'nordiskt anseende'? Hur viktigt var i det-
ta sammanhang uppfattningen av de skandinaviska förhandlingspartnernas
politik? Hur återspeglas uppfattningarna i den finländska och skandinaviska
pressen? Det jag vill uppnå är en medveten fokusering på det finsk-nordiska
perspektivet.7 Jag vill i varje fall opponera mot dem som påstår att aspekter
kring Finland nordiska identitet inte haft någon betydelse vad gällde Nordek.
Det handlade inte enbart om "stenhård intressepolitik".

Jag skisserar till en början i korthet upp bakgrunden till Nordekprocessen,
utan att gå in för mycket i detalj. Därefter kommer jag att följa tre analys-
strängar som jag anser vara centrala för mina frågeställningar: Finlands far-
hågor att isoleras från Nord- och Västeuropa, och för att förebygga en sådan
utveckling, försöket att ge Finland ett positivt "nordiskt anseende", samt
betydelsen av ett "nordiskt egenvärde" inom Nordek.

Nordekförhandlingarna
Idén om ett nordiskt ekonomiskt samarbete upplevde ett politiskt uppsving
i mitten av 1960-talet, sedan två försök under åren 1947 och 1957-1958
misslyckats. EFTA:s inre integrationspotential som skapats med nordisk
medverkan visade sig med tiden vara begränsad. Åren 1961 och 1967 tillba-
kavisades Danmarks och Norges EEC-ansökan genom ett franskt veto som
främst var riktat mot Storbritannien som också ansökte om medlemskap. De

7 Sovjetunionens roll och dess inflytande på den finländska regeringens Nordekpolitik var
av stor betydelse för agerandet från finländsk sida. I analysen som genomförs här skall den inte
ignoreras helt, men står inte i centrum. För en mer omfattande undersökning av Nordekfor-
handlingama vore det utan tvivel nödvändigt att gå närmare in på den frågan. Detta är dock
inte målsättningen med denna undersökning. Åt detta tema ägnade sig nyligen delar av ett
finskt examensarbete: Suvi Kansikas, Kreml päätti, vai Tamminiemi? Nordek-
hankkeen kohtalo Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden kuvastajana, avhandling pro gradu,
Helsingin ylio-pisto 2004. Kansikas har bl.a. orienterat sig efter de klassiska frågorna om skälen
till projektets misslyckande. Hennes arbete anknyter dock snarare till forskningen kring
finlandiseringen och kastar inte mycket nytt ljus på själva 'Nordek-komplexet'.
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skandinaviska ländernas engagemang i Västeuropa hade alltså tills vidare nått
sina gränser. Efter att de skandinaviska handelsrelationerna inom EFTA ut-
vecklats gynnsamt, tog man åter upp tanken på ett institutionaliserat nordiskt
ekonomiskt samarbete. År 1965 talade man i Nordiska rådet om "att verka för
en utveckling av det ekonomiska samarbetet inom EFTA liksom att fortsätta
strävandena att utvidga det nordiska samarbetet inom EFTASs [sic!] ram".8

Kort efter det andra franska vetot 1967 började man på det danska ut-
rikesministeriets handelsavdelning att utarbeta ett koncept för en 'nordisk
union'. Man utgick från att en ny utvidgning av EEC inte var att vänta för-
rän om tidigast fem, eller realistiskt sett tio år. I stället tog man fram en nor-
disk lösning som inte var tänkt som ett alternativ till EEC utan snarare som
en förberedelse. Förslaget om en nordisk ekonomisk union nämndes första
gången i den danska valkampanjen i början av 1968 i ett socialdemokratiskt
valrörelsemanifest. Efter att den socialdemokratiska regeringen under Jens
Otto Krag förlorat valet höll den nya borgerliga regeringen under Hilmar
Baunsgaard ändå fast vid det nordiska initiativet.9

Vidare diskussioner ledde på Nordiska rådets session i Oslo i februari 1968
till Baunsgaards förslag om att bilda en nordisk tullunion. Enligt honom gav
de Gaulles nya veto mot ett brittiskt EEC-inträde "os al mulig anledning til
på ny grundigt overveje Nordens placering i den europæiske markedsdebat".10

Man tillsatte en kommission som till i början av 1969 skulle befatta sig med en
första utredning.11 I mitten av juli framlades ett kontraktsutkast12 där kärnan i
Nordek13 utgjordes av en tullunion som skulle börja den 1 januari 1972.14

8 Ulkopoliittisia lausuntoja ja asiakirjoja (ULA) 1965, Ulkoasiainministeriön julkaisuja
(Helsingfors 1966), s. 52.

9 Jfr Michael Bruun Andersen,'Dansk europapolitik og nordisk samarbejde',
Historisk Tidsskrift (København), vol. 104 (2004:1), s. 86-121, särsk. s. 86-93, 108-109.

10 Nordiska Rådet: 16:e sessionen 1968 Oslo (Oslo 1968), s. 62 ff.
11 Laajennettu pohjoismainen taloudellinen yhteistyö NORDEK (LPTY), Pohjoismaisen

virkamiesvaliokunnan alustava mietintö, Nordisk udredningsserie - Nordiske betænkninger
1969:2 (Helsinki 1969).

12 LPTY. Pohjoismaisen virkamieskomitean mietintö, Nordisk udredningsserie — Nordiske
betænkninger 1969:15, (Helsinki 1969).

13 Förkortningen Nordek står för Nordisk ekonomisk union eller Nordisk ekonomisk ge-
menskap och användes i Finland och Sverige. I Danmark och Norge hette projektet Nordøk
(för Nordisk økonomi) eller NØF (för Nordiskt økonomiskt fællesskab).

14 Utförligare om förhandlingarnas förlopp t.ex. Claes Wiklund, 'Nordek-planen och dess
föregångare', Bengt Sundelius & Claes Wiklund (red.), Norden i sicksack. Tre spårbyten inom
nordiskt samarbete (Stockholm 2000), s. 107—123.
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När EEC-toppmötet i Haag i början av december plötsligt igen tycktes
göra Danmarks och Norges medlemskap möjligt igen, hamnade projektet
i en svår kris. Då ett närmande till EEC från Nordeks sida var oförenligt
med Finlands utrikespolitiska linje, var det ett högexplosivt ämne. Efter detta
skedde allt slag i slag; den finska regeringen ställde in ett möte som skulle äga
rum i Åbo och sammankallade därefter ett i Helsingfors, ja, det verkade som
om Finlands politiska ledning ville stoppa förhandlingarna helt och hållet.
På toppmötet i Helsingfors den 12 och 13 december 1969 lyckades de fyra
regeringscheferna ännu en gång enas om "att ett sålunda utbyggt nordiskt
samarbete kommer att ha ett egenvärde för den ekonomiska och sociala ut-
vecklingen i de fyra länderna".15 Fastän det från danskt håll gjordes gällande
att hela projektet stod inför ett misslyckande tog förhandlingarna fart igen,
bland annat tack vare president Kekkonens initiativ gällande ett "EEC-för-
behåll".16 De sista öppna frågorna vid uppgörelsen om Nordekavtalet un-
danröjdes på Nordiska rådets session i Reykjavik i början av februari. Sedan
den redan ett flertal gånger sökt uppskov, beslöt den finska regeringen den
24 mars 1970 att inte underteckna avtalet "i detta skede".17

I sitt tal vid riksdagens öppnande den 6 april 1970, som även tjänade som
ett rättfärdigande till att den finska regeringen drog sig ur Nordek-projek-
tet, pekade Kekkonen på nödvändigheten att upprätthålla en viss konkur-
renskraft på de västeuropeiska marknaderna. Samtidigt poängterade han att
handelsrelationerna till de nordiska länderna även i framtiden skulle inneha
en speciell betydelse.18

15 Statsministermötet i Helsingfors 12—13 december 1969, Kommuniké, UKK:n vuosikir-
jat 1969, Urho Kekkosen Arkisto (UKA).

16Detta förbehåll innehöll i väsentliga drag att Finland skulle dra sig tillbaka omedelbart
om en eller fler Nordek-partner närmade sig EEC. Juhani Suomi, Taistelu puolueet-
tomuudesta. Urho Kekkonen 1968-1972 (Helsinki 1996), s. 333.

17 Jfr kommuniké från motsvarande kabinettsmöte i UKA 21/113, Tiedonanto valtioneu-
voston istunnosta, 24.3.1970. Nordek var även föremål för den inrikespolitiska maktkampen
mellan Kekkonen, Koivisto och Karjalainen. De nu editerade och därigenom tillgängliga Kek-
konen-dagböckerna från denna tid, Juhani Suomi (toim.), Urho Kekkosen päiväkirjat 3. 1969—74
(Helsinki 2003), visar hur irriterad Kekkonen var över att Koivisto agerade på ett så oberoende
sätt vad gällde Nordek att han därmed egentligen underminerade statsministerns utrikespoli-
tiska ledarkompetens. Kekkonen och Koivisto uppnådde aldrig en gemensam förståelse angående
de finländska målen. Om Sovjetunionens roll och den inrikespolitiska maktkampen jfr Jan
Stampehl, 'Neutralität, Integrationspolitik und Machtkampf. Nordek, EEC und RGW
in der finnischen Politik 1968-1973', NORDEUROPAforum NE 3 (2000:2), s. 61-92.

18 Se ULA 1970, s. 14-17, här: s. 16f.
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Fastän det på svenskt och danskt håll ännu var många som trodde på en
framtid för Nordek eller Skandek (en trelandslösning utan Finland), stod det
vid slutet av 1970 klart att de nordiska länderna skulle gå sina egna vägar för
att närma sig EEC.19 Institutionaliseringen av det ekonomiska samarbetet i
Norden hade åter misslyckats.

Den finländska rädslan för isolering
På finländskt håll var det ekonomiska intresset för en nordisk gemensam
marknad större än i de andra tre länderna. På 1960-talet hade den finländska
utrikeshandeln haft en stark tillväxt, mest dock med EFTA-länderna och då
i synnerhet med Danmark, Norge och Sverige. De tre nordiska ländernas
andel i den totala finländska exporthandeln var visserligen relativt liten, men
Nordens betydelse för den finländska importen hade vuxit snabbare än i de
skandinaviska länderna. Sverige, vars import från Finland hade blivit fem
gånger så stor under åren 1959-1967, var helt klart Finlands viktigaste han-
delspartner.20 Det finländska deltagandet i Nordek kan ses som ett uttryck
för en önskan om ett starkare ekonomiskt samarbete med Norden, men även
med Västeuropa. För när allt kom omkring kompletterade de nordiska län-
dernas marknader inte varandra, och den internordiska handeln erbjöd inte
heller särskilt attraktiva exportmöjligheter.21

Det finländska intresset att medverka vid Nordekförhandlingarna var på
inget vis av ren svärmisk natur och inte heller någon politisk formalitet. Den
finländska regeringen följde det pragmatiska målet att nå starkare ekonomisk
integration på marknaderna i väst. Samtidigt måste handelsutbytet med Sov-

19 Jfr Harto Hakovirta , Puolueettomuus ja integraatiopolitiiikka. Tutkimus puolueet-
toman valtion adaptaatiosta alueelliseen integraatioon teorian, vertailujen ja Suomen poikkeavan
tapauksen valossa, Acta Universitatis Tamperensis ser. A 78 (Tampere 1976), s. 270.

20 Se byråchef Kai Saramo, Finansministeriets nationalekonomiska avdelning, 5.1.1969,
Nordek, 58 H, Utrikesministeriets arkiv (UM); Sonne, Nordismens debacle?, s. 61 f. Sedan
associeringen med EFTA hade den finländska exporten totalt tredubblats, men i EFTA-län
derna var ökningen fyrdubbel; importsidan uppvisar en liknande bild, även där steg andelen
från EFTA-länder fyrdubbelt. Andelen med respektive EEC-land steg långsammare, den med
Comecon sjönk under denna tidsrymd.

21 Jfr Visa Heinonen, 'Kuinkas siinä kävikään? - Nordek 1968—70: Muisto men-
neiltä ajoilta vai reaalinen vaihtoehto?', Kansantaloudellinen aikakauskirja 89 (1993:1), s. 27-
39, här: s. 36 f.; Per  K1eppe, EFTA - NORDEK - EEC. Analys av de nordiska ländernas
integrationsproblem, Studier och debatt 4 (Stockholm 1970), s. 187 fif.; Toivo Miljan, The
Reluctant Europeans (London 1977), s. 54.
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jetunionen upprätthållas emedan det var alldeles för lönsamt för Finland för
att riskeras. Det visade sig dock att det inte var möjligt att lösa problemen
med utrikeshandeln enbart med ett nordiskt "Mini-EEC". I efterhand ser
man att det fanns en risk för Finland att bli utanför de viktigaste ekonomiska
integrationsprocesserna. En central förutsättning för den finländska Nordek-
politiken var därför att undvika att Finland isolerades i både ekonomiskt och
politiskt avseende:

Den ekonomiska integrationen är ett naturligt fenomen i vår tid och att isolera sig från
detta vore att dra sig ur den allmänna utvecklingen. Vårt välstånd beror i hög grad på hur
bra vi lyckas att utnyttja de stora marknaderna och anpassa våra produktionsförhållanden
och ekonomiska resurser till de därigenom skapade ramvillkoren. Finlands principiella
inställning till Nordek bör utgå från detta perspektiv.22

Debatten i Finland återspeglade dessa förutsättningar. Visserligen yttrade sig
de flesta tidningarna skeptiskt vad gällde chanserna för en tullunion och
Finlands medverkan i den. Enligt deras åsikt vore det bättre om man nöjde
sig med att intensifiera det internordiska samarbetet inom EFTA.23 Denna
inställning förändrades dock efter Nordeks första toppmöte i Köpenhamn i
april 1968; man såg till exempel positivt på att resultatet inte medförde iso-
lering från det övriga Norden. Under projektets första fas ifrågasattes inte en
finländsk medverkan. Uppenbara problem trodde man sig kunna lösa för att
undvika splittring i Norden. Risken för ett alltför intensivt förhållande till de
båda NATO-medlemmarna ansåg man vara liten, och det fanns en del som
närde den naiva tanken att en starkare orientering till Norden från norsk och
dansk sida med tiden kunde leda till att dessa fjärmade sig från NATO, vilket
skulle stärka nordismen.24 Ett av de centrala motiven för den finländska re-
geringens deltagande i Nordek-processen var i alla fall förhoppningen om en

22 "Taloudellinen yhdentyminen on nykyhetken luonnollinen ilmiö ja siitä eristäytyminen
olisi jättäytymistä syrjään yleisestä kehityksestä. Hyvinvointimme riippuu olennaisesti siitä,
kuinka kykenemme käyttämään hyväksemme suurten markkinoiden edut ja sopeuttamaan
tuotantotrakenteemme ja taloudelliset voimavaramme niiden luomiin puitteisiin. Suomen
periaatteellisen asennoitumisen Nordekiin tulisi lähteä tästä näkökulmasta." NORDEK poliit-
tisena kysymyksenä (Luottamuksellinen), odaterad, Nordek, 58 H, UM.

23 Se Veikko Paarno1a, Suomen valtalehdistön suhtautuminen Nordek-suunnitelmaan,
avhandling pro gradu, Helsingin yliopisto 1973, s. 19 f; Stampeh1, 'Ist Finnland ein nord-
isches Land?', s. 64—65.

24 Ri s t o M a r t t i l a , Nordek-suunnitelma poliittisena ongelmana, avhandlingar» gradu,
Helsingin yliopisto 1973, s. 58 f.
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handelspolitiskt enhetlig front i Norden, vilken skulle förhindra att Finland
kopplades bort från den redan uppnådda EFTA-frihandeln. Tullbarriärerna
för handeln mellan de nordiska länderna hade redan fallit genom EFTA, och
man kunde inte kosta på sig några nya handelshinder.

Vidare var det oklart hur Sverige hade tänkt sig ett samarbete med EEC
— med ett fullt eller associerat medlemskap eller genom ett frihandelsav-
tal. Med ett Nordek utan finländskt deltagande skulle de tre skandinaviska
länderna sinsemellan ha kunnat anpassa sina ambitioner i förhållande till
EEC.25 Därigenom skulle Finland inte bara ha riskerat att isolera sig och
förlora sitt fotfäste i Skandinavien, utan Finland skulle även ha gått miste
om välbehövliga investeringar från de fonder som planerades inom ramen
för Nordek. Finland var i stort behov av kapital för att modernisera sin indu-
stri och motverka den allvarliga brist på arbetsplatser som redan lett till den
dramatiska utvandringen till Sverige i slutet av 1960-talet. Här visar det sig
att ekonomiska och politiska aspekter hade lika stor betydelse inom Nordek.
Det var varken av handels- eller neutralitetspolitiska skäl läge för att dra sig
tillbaka när de nordiska länderna närmade sig varandra. Finlands deltagande i
det  nordiska  samarbetet  kan  dock  även  ses  mot  bakgrunden  av  en  identi-
tetspolitisk dimension. En nordisk identitet och en förankring i det stabila
Norden var mycket värdefullt för Finland under det kalla kriget.26

I själva verket skulle Finlands relation till Norden tjäna till att skapa en
jämvikt i det nära förhållandet till öst och genom det nordiska initiativet
försäkra den sovjetiska ledningen om pålitligheten i den finländska neutra-
litetspolitiken. Denna politik stod under den sovjetiska Finlandspolitikens
inflytande och hade länge varit präglad av ett dolt motsatsförhållande. Å ena
sidan hade den som mål att hålla Finland på avstånd från Norden, å andra
sidan väntade man sig att den finländska neutralitetspolitiken skulle ha ett
positivt inflytande på de andra nordiska länderna. I den finländska politiken
återfinner man detta motsatsförhållande: i Finland förväntade man sig gene-

25 Pekka  K o r p i n e n , 'Suomen Nordek-politiikka', Työväen taloudellinen
tutkimus laitos. Katsaus 3 (1975:1), s. 44-50, särsk. s. 46 f.

26 M a r t t i l a , Nordek-suunnitelma, s. 63 f; K1aus Törnudd, Uusi politiikka. Ul
kopoliittisia kirjoitelmia (Hanko 1993), s. 86. Bruun Andersen hänvisar till att den finländska
regeringen i oktober 1968 informerade partnerna i Nordekförhandlingarna i en strikt hemlig
rapport att man med tanke på krossandet av Pragvåren önskade närma sig Nord- och Västeu-
ropa. Jfr Bruun  Andersen , s. 113.
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rellt och speciellt vad Nordek beträffar en utvidgning av det utrikespolitiska
handlingsutrymmet.27

På grund av deltagandet i Nordek, som var politiskt knutet till EEC, fanns
samtidigt risk att Finland skulle förlora sitt "förtroendekapital" hos den sov-
jetiska ledningen, något som man inte kunde tillåta sig om Finland även
framöver ville ta del av den västeuropeiska integrationen och ett närmare
ekonomiskt samgående.28 Genom att Finland knöts till Norden, en region
som inte entydigt kunde räknas till någon av stormakternas intressesfärer,
skulle denna förtroendeväckande bild främjas för att på alla sätt undvika en
utveckling som den år 1961 i samband med den så kallade notkrisen. Neut-
ralitetspolitik och nordiskt samarbete gick alltså hand i hand för att i olika
riktningar skapa positiva grundförutsättningar för ett konkret finländskt po-
litiskt agerande. Samtidigt stod de i motsatsförhållande till varandra, varvid
dock premissen att inte blanda ihop politik och handel var starkare i den
finländska vänta-och-se-strategin genom vilken det sovjetiska misstroendet
skulle förhindras eller dämpas.29

Problemet med den finländska isoleringen diskuterades hetast i Nordek-
processens sista fas. I samband med att Nordek-mötet i Åbo ställdes in i slutet
av 1969 kom Koivistos internt yttrade farhågor på tal: "På det hela taget är
det nu fråga om mycket mer än enbart Nordek. Vi är på god väg att halka
på efterkälken helt och hållet."30 Denna bedömning var helt korrekt och

27  Se Max  Jakobson, 38. kerros. Havaintoja ja muistiinpanoja vuosilta 1965—1971
(Helsinki 1983), s. 256; Rolf B. Lindner, Supranationale Integrationsbestrebungen in
Nordeuropa 1948/49-1968/70, diss., FU Berlin (Berlin 1972), s. 246 och 316.
28 Begreppet 'förtroendekapital' övertogs av Hakovirta, Puolueettomuus ja integraatio-
politiikka, s. 266. Det har dock även präglats av Nils Andrén, senast i 'Efter femtio år
med Nordiska rådet. Då - nu - sedan', Nordisk Tidskrift N.S. 78 (2002:1), s. 25-38, här: s. 26.
Minst tre faktorer gjorde den här diskuterade frågan särskilt brisant vid tiden för Nordek: den
tilltagande och intensivare politiska integrationen i EG/EEC, Sovjetunionens ökade kritiska
hållning till EEC och det finländska ESSK-initiativet som man inte ville riskera genom en
alltför stark sovjetisk kritik.

29 Jfr Olli  Rehn, 'Odottavasta ennakoivaan integraatiopolitiikkaan? Suomen integraa-
tiopolitiikka kylmän sodan aikana ja sen päätösvaiheessa 1989—92', Tuomas Forsberg & Tapani
Vaahtoranta (toim.), Johdatus Suomen ulkopolitiikkaan. Kylmästä sodasta uuteen maailmanjär-
jestykseen, Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja 2 (Tampere 1993), s. 166—231, särsk. s. 191.

30 "Yleisesti ottaen on kuitenkin nyt kysymyksessä paljon enemmän kuin pelkkä Nordek.
Olemme jäämässä pahasti pois kelkasta." Ote pöytäkirjasta hallituksen iltakoulusta 3.12.1969,
Seppo Lindblom, UKK:n vuosikirjat 1969, UKA.
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den finländska debatten är inte svår att förstå eftersom man inte bara bland
de skandinaviska förhandlingsparterna utan även i det egna landet ansåg att
den finländska politiken var förvirrande och skadlig. Så skrev också den soci-
aldemokratiske politikern och historikern L. A. Puntila i sin dagbok om ett
samtal med sin riksdagskollega Pekka Kuusi den 6 december 1969 att han
förutom kritiken angående "det klumpiga handhavandet av denna Nordek-
sak" även hyste farhågor för "att det nordiska samarbetet i sin helhet spricker
sönder och att Finland då möjligtvis hamnar i ett isolerat läge".31

Efter de stormiga händelserna i december 1969 hyste framför allt de fin-
landssvenska kommentatorerna allvarliga farhågor om ett Nordek utan Fin-
land:

Ett sådant resultat av de förda samarbetsunderhandlingarna skulle vara tämligen snöpligt
för Finland, vars ställning i den nordiska kretsen kunde äventyras. [...] Varje åtgärd som
syftar till att utestänga oss från det nordiska samarbete, som länderna i Norden har som
målsättning, måste väcka farhågor och ängslan i vårt eget land. Var är Finlands plats, frågar
man runtom i landet.32

Framför allt de finlandssvenska tidningarna ansåg att finnarnas identifikation
med Norden och det nordiska samarbetet var ett centralt argument för att
förhindra att Finland isolerades.33 Den finlandssvenska pressens hållning gick
hand i hand med de ledande representanternas inom Svenska folkpartiet,
som av tradition framhävde Finlands förbindelser till Norden.

Varningarna om Finlands isolerade ställning i Norden blev allt fler ju osäk-
rare ett förverkligande av Nordek verkade. Fastän EEC-förbehållet bidrog
till att få igång förhandlingarna fanns det många kommentatorer som
räknade med möjligheten att hela projektet skulle misslyckas. I varje fall
såg man i den slutgiltiga distanseringen från den dansk-norska EEC-orien-
teringen även att Finland framför fjärmade sig allt mer från de andra tre
länderna:

31 "Lausuin julki tyrmistykseni tämän Nordek-asian kömpelön hoitamisen vuoksi. [...]
kun nyt on kysymys koko pohjoismaisen yhteistyön säröilemisestä ja Suomen mah-
dollisesta joutumisesta eristettyyn asemaan." Kauko Rumpunen (toim.), L.A. Puntila.
Huomautin hyvin täsmällisesti... Tuokiokuvia L.A. Puntilan Suomesta (Helsinki 1995), s.
138 [dagboksanteckning från 6.12.1969].
32 Hangöbladet 9.12.1969.
33 Hufvudstadsbladet 25.3.1970: Pohjola-Norden: Folkets majoritet för Nordekavtal;

Tammerfors Aftonblad 7.11.1969: Vi skall ha Nordek! Optimism bland representanter för
politiska partier och arbetsmarknadsorganisationer.
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Det räcker om vi konstaterar att regeringens beslut från måndagen betyder att Finland
enligt regeringen själv kan och förmår hantera sina relationer till EEC. Ett sådant tillväga-
gångssätt kan medföra vissa risker åtminstone så till vida att den innebär en viss uppsåtlig
isolering från de andra nordiska länderna, för vilket det nu finns entydiga bevis.34

På andra håll inom pressen såg man inte denna starka distansering och trodde
snarare att Finland åter hade intagit sin plats bland Nordek-partnerna, och
nu tydligt hade markerat sina spelregler inför vidare förhandlingar.35 En mer
positiv tolkning av EEC-förbehållet såg däruti ett tydligt bevis för Finlands
önskan att skapa ett Nordek, som Koivisto uttryckte det i en intervju med
Hufvudstadsbladet:

Finland har tagit en klar positiv ställning till ett utvidgat ekonomiskt samarbete mellan
de nordiska länderna för en ökad integration. Vi har uttalat vår negativa inställning till
att utnyttja det nordiska samarbetet för att för vår egen del söka lösningar på de euro-
peiska marknadsproblemen. Denna vår inställning utgör inte ett hinder för att föra de
nordiska länderna närmare varandra, tvärtom. Den hindrar inte heller de andra nordiska
länderna att försöka lösa sina europeiska marknadsproblem gemensamt eller skilt för sig,
tvärtom.36

Denna tolkning övertogs av ledarartiklarna i samma tidning, som dock lik-
som andra förtydligade den finländska sidans ståndpunkt att den vidare ut-
vecklingen nu kom an på de andra, enligt Koivisto i synnerhet på Sverige.37

Socialdemokraten Koivisto fick för denna inställning medhåll från sitt eget
parti, där man tyckte att Finland inte hade råd att stanna utanför en nordisk
gemenskap.381 denna fråga menade utrikesminister Ahti Karjalainen internt
att den finska regeringen även skulle kunna inta en negativ position gente-
mot ett internationellt samarbete om detta inte motsvarade landets utrikes-

34 Riittää kun toteamme hallituksen maanantaisen päätöksen merkitsevän sitä, että hal-
lituksen mielestä Suomi voi ja kykenee itse hoitamaan suhteensa EEC:hen. Tällä
otaksumalla on vaarapuolensa ainakin sikäli kuin se merkitsee eräänlaista tahallista
eristäytymistä muista Pohjoismaista, mistä nyt on selvät viitteet olemassa." Uusi Suomi
14.1.1970: Nordek-temppu n:o 2.

35 Se t.ex. Aamulehti 13.1.1970: Nordek-pallo muille pohjoismaille.

36 Hufvudstadsbladet 17.1.1970: 'Finlands Nordekbeslut ingen käpp i hjulet'.

37 Jfr Hufvudstadsbladet 18.1.1970: Finlands förbehåll; Helsingin Sanomat 13.1.1970:
Suomi jatkaa Nordekia vain "EEC-varauksin"; Helsingin Sanomat 15.1.1970: Nordek
kiinni hallituksista: Päätös vaatii lisäkompromisseja; Aamulehti 13.1.1970: Nordek-pallo
muille pohjoismaille.

38 M a r t t i l a , Nordek-suunnitelma, s. 68.
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politiska principer.39 Likaså yttrade han i december 1969 att han med avseende
på risken att Finland isolerades inte var så pessimistisk, eftersom Nordek inte
skulle komma till stånd utan Finlands deltagande.40

Mer konkreta överväganden om hur man skulle kunna förhindra att Fin-
land hamnade utanför under den vidare utvecklingen togs upp under Nord-
eks slutfas. Ekonomen Nils Meinander anförde att det hade varit ett misstag
att bygga upp Nordek kring en tullunion.41 Detta kan ses som ett försök att
rädda Finlands medverkan i det samnordiska projektet genom att lösa upp
det i delar och på det sättet undanröja det väsentliga tvistemålet. Finlands
farhågor att dras in i EEC skulle då ha blivit grundlösa, och på samma gång
hade projektet kunnat bibehållas med alla fyra länder som deltagare.

Under interna överläggningar formulerade chefen för den handelspolitiska
avdelningen på utrikesministeriet följande mål: "Man borde även sträva ef-
ter en lösning där man eventuellt  kunde bevara de för Finland användbara
delarna i NORDEK-avtalet oberoende om ett annat nordiskt land möjligen
skulle bli medlem i den Europeiska gemenskapen."42

Det nordiska anseendet
Ett av de mest karakteristiska dragen i den finländska Nordekpolitiken var
att markera Finlands principiella intresse för det nordiska samarbetet. Detta
måste å ena sidan ses mot bakgrunden av de negativa erfarenheter man gjort
vid tidigare samnordiska projekt, och å andra sidan även de positiva erfaren-
heterna med de nordiska handelsrelationerna inom EFTA. I princip förblev
innehållet i grundförutsättningarna oförändrade ända till Nordekprocessens
slutfas. Även sedan projektet skrinlagts bildade de en viktig beståndsdel i de
officiella finländska utlåtandena.

Tyngdpunkten i de finländska integrationssträvandena bör inte enbart be-
traktas som en förevändning. Visst var det en fråga om landets anseende, men
regeringen Koivistos intresse för Norden utgjorde på intet sätt en vändpunkt,

39 Lasse Kangas, Ahti Karjalainen tasavallan kakkosena (Helsinki 1984), s. 132 f.

40 Ote pöytäkirjasta hallituksen iltakoulusta 3.12.1969, Seppo Lindblom, UKK:n vuosi
kirjat 1969, UKA.

41  Jfr Hufvudstadsbladet 24.1. 1970: Varför tullunion?

42 "Olisi myös pyrittävä ratkaisuun, jossa tarvittaessa NORDEK-sopimuksesta voitaisiin
säilyttää sen Suomelle soveltuvat osat huolimatta jonkin Pohjoismaan mahdollisesta
liittymisestä Euroopan yhteisöihin." Pentti Uusivirta, P.M., Menettelytapanäkökohtia
neuvottelujen nykyvaiheessa, 10.1.1970, 21/113, UKA.
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utan var en fortsättning på en politisk väg man redan tidigare slagit in på.
Redan i slutet av år 1967 talades det i finländsk press om ett nytt uppsving
för det nordiska samarbetet och om hur ett gynnsamt politiskt klimat för
Norden hade skapats genom samarbetet inom EFTA. Redan före Nordek-
projektet ansåg man alltså det vara viktigt att med all kraft kämpa för ett
starkare nordiskt samarbete. En avböjande hållning gentemot ett deltagande
vid Nordekförhandlingarna skulle ha väckt förvåning inte enbart i de skan-
dinaviska länderna, utan även i Finland, i synnerhet med tanke på den här
aktuella diskussionen.43

Fram till Nordekkrisen i början av 1969 tjänade dessa premisser till att stärka
Finlands nordiska anseende. Med de tilltagande komplikationerna tjänade de
framför allt till att försvara Finlands ståndpunkt - man skulle kunna kalla det
för en äreräddning. Förutom rädslan för ekonomisk isolering fanns även räds-
lan för att tappa ansiktet. I samband med grundandet av Nordiska rådet och
EFTA eller FINNEFTA hade Finland redan intagit rollen som det "nordiska
problembarnet".44 Skulle detta ha hänt ännu en gång hade det redan från bör-
jan inneburit en käpp i hjulet för ett finländskt deltagande. Finlands negativa
roll skulle på nytt ha bekräftats och stärkt uppfattningen om att Finland ännu
inte var moget, inte bara vad gällde Nordek utan även beträffande det nord-
iska samarbetet överhuvudtaget. Om Finland vägrat eller dragit sig tillbaka på
ett tidigt stadium hade dess politiska suveränitet ifrågasatts. Detta skulle ha
lett till att de andra nordiska länderna ställt sig tvekande eller åtminstone inte
varit så måna om att stöda Finlands medverkan i Nordek.45

Det visade sig dock att Finland i fallet Nordek - till skillnad från tidigare
projekt - både kunde och ville ta del i de gemensamma förhandlingarna
som en likaberättigad part. Finland visade med sin positiva hållning, även
om denna var något avvaktande, att det stod bakom ett utökat samarbete.
Finland ville därmed bevisa att det var jämbördigt med de andra tre nordiska
43 Se Hakovi rta, Puolueettomuus ja integraatiopolitiikka, s. 246; Marttila, Nordek-
suunnitelma, s. 55.

44 Bilden kommer från en tidningsartikel i Uusi Suomi 14.1.1970: Nordek-temppu n:o
2. "Suomen kuva eräänlaisena Pohjolan ongelmalapsena on Nordekin vuoksi tullut entistä
selvemmäksi."

45 Se Jermu Laine, 'Nordek- Kekkonen -Koivisto', Kanava 25 (1997), s. 540-543,här: s. 542;
Stampehl, 'Neutralitet, integrationspolitik och maktkamp', s. 89. Här måstenaturligtvis medges
att denna analys utgår från det gängse samtida finländska synsättet. Som händelseutvecklingen
visat, har händelseförloppet inte avsevärt ändrat de befarade följderna.

Finland och förhandlingarna om Nordek 1968-1970 371

länderna. Därmed avvek Finland från sina vanliga integrationspolitiska pre-
miss med dess "vänta-och-se" -taktik.46

På sätt och vis utvecklades genom misslyckandet med Nordek en av de
största framgångarna: Finland tycktes ha blivit en fast beståndsdel i det nor-
diska samarbetet. Baunsgaard var den ende som var beredd att föra förhand-
lingar med endast tre länder, Borten och Palme avböjde och hänvisade till
att det nu skapats fullkomligt nya förutsättningar då man hittills utgått från
fyra parter.47 I de första projektskisserna som utarbetades i det danska utrikes-
ministeriet år 1967 hade man utgått från att det i alla fall bara var fråga om en
union med tre skandinaviska länder. För Finland skulle man "forudse mulig-
heden for en associeret medlemsstatus [...] således at man fra finsk side kan
afstå fra at lade visse beslutninger få gyldighed i Finland".48 Den mycket bely-
sande studien över tillkomsten av Nordekidén, som tagits fram av Michael
Bruun Andersen, visar tydligt att Finland var ett tomt nedslag i det
första konceptet. Man räknade uppenbarligen inte ett ögonblick med att den
finska regeringen redan från början skulle engagera sig på samma sätt som de
andra tre. Den danska regeringen var enligt Andersens sammanfattning av
frågan "derfor uden det nødvendige beredskab til at håndtere situation, hvor
Finland ønskede at deltage i forhandlingerne".49 Man utgick stillatigande från
att mönstret vid grundandet av EFTA skulle upprepas: Finland associerades
först sedan frihandelszonen kommit till stånd genom FINEFTA-avtalet och
detta sedan man konfronterats med massiva sovjetiska förbehåll.50

46Harto Hakovirta,'Odota-ja-katso. Analyysi Suomen läntisen integraatiopolitiikan perus-
mallista.' Harto Hakovirta & Raimo Väyrynen  (toim.), Suomen ulkopolitiikka (Helsinki
1975),s. 407-440, här: s. 413; Harto Hakovirta & Pasi Patokallio East-West Economic Co-
operation - Is there a Finnish Model!', Cooperation and Conflict 10 (1975), s. 33-49, särsk. s.
44. På denna "vänta-och-se" taktik är förutom Marshall-planen, Nordiska rådet och FINN-
EFTA-avtalet även Nordek goda exempel. Hakovirta och Patokallio präglade i detta
sammanhang begreppet responsivitet ("responsiveness"): Finland försökte försiktigt ändra
situationen efter sina egna behov sedan det först låtit de andra agera. För att inte äventyra
förhållandet till Sovjetunionen förhalades förhandlingarna från finländskt håll för att under
tiden åstadkomma en lösning med grannen i öst. Sedan den sovjetiska hållningen "mjukats upp"
kunde den finländska planen för medlemskap i Nordiska rådet, FINNEFTA-avtalet och EEC-
avtalet                    realiseras,  däremot  ej  Marshall-planen  och  Nordek.
47 Se Kyösti Skyttä, Tuntematon  Kekkonen Helsingfors 1980), s. 272.
48Citat                                                                                           efter Bruun Andersen
49 Bruun Andersen s. 107.
50 Jfr Jukka  Seppinen, Suomen Efta-ratkaisu yöpakkasten ja noottikriisin välissä,
BibIiotheca historica 21 (Helsinki 1997).
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Inte endast från början, utan just med tanke på misslyckandet med Nord-
ekprocessen, visade sig det finländska deltagandet vara en tillgång. Detta
lägger man emellertid knappast märke till, eftersom det överskuggas av Fin-
lands roll som förhindrare av Nordek. Faktum är att det redan vid projektets
början visade sig hur viktigt man tyckte det var att demonstrera Finlands
affirmativa hållning. I de första ställningstagandena under Nordiska rådets
session i Oslo betonade utrikesminister Ahti Karjalainen att alla parter, ut-
gående från en gemensam positiv inställning, måste undersöka var och hur
ett ökat ekonomiskt samarbete skulle vara till största fördel för alla parter.
Finland vore i alla fall positivt inställt och utgjorde inget särfall i det nordiska
samarbetet.51 I övrigt kan man hänvisa till Koivistos utlåtanden i denna tidiga
fas, till exempel i samband med presskonferensen vid mötet i Köpenhamn i
april 1968, liksom under en diskussion på TV där Koivisto betonade att "vi
hade mycket att vinna gemensamt och alla måste vara beredda att göra avkall
på sina fordringar".52

Från den relativt lugna första fasen i Nordekförhandlingarna finns det inte
många utlåtanden som varnar för att Finlands nordiska anseende skulle lida
ett nytt avbräck. Här spelade det t.ex. en roll att så litet information nådde
fram till allmänheten. Det faktum att regeringen tvekade att ta upp Nord-
ekplanen i riksdagen, samt även de tilltagande tvisterna mellan partierna,
utlöste vissa onda föraningar. I de andra nordiska länderna fick man nu "till
en viss grad den vilseledande bilden av Nordekkonflikten i Finland', som
tidningarna i Skandinavien redan hade hunnit skriva om. Det kan verkligen
inte ses som något positivt för Finland".53

Starkare var i denna första fas de röster som framhävde Finlands posi-
tiva roll på samma sätt som Mauno Koivisto gjorde under en presskonfe-
rens vid Nordekmötet i Oslo den 19 oktober 1968: "Vår beredskap och
vår vilja att vidareutveckla det nordiska ekonomiska samarbetet är obestrid-

51 Helsingin Sanomat 23.2. 1968: Ulkoministeri Karjalainen: Taloudellinen integraatio ei
ole puolueettomuuden vaihtoehto; Helsingin Sanomat 20.2. 1968: Suomi ei ole erikoistapaus
pohjoismaiden yhteistyössä.

52 [...] meillä oli yhdessä paljon voitettavana ja jokaisen oli oltava valmis tinkimään vaa-
timuksistaan."  Mauno    K o i v i s t o , Liikkeen suunta (Helsinki 1997), s. 204.

53 Muissa Pohjoismaissa saadaan nyt jonkin verran harhaanjohtava kuva 'Nordek-rii-
taisuuksista Suomessa', joista Skandinavian lehdet jo ovat ehtineet kirjoittamaan. Tämä ei su-
inkaan ole positiivista Suomelle." Uusi Suomi 7.3. 1969: Nordekin uusi vaihe.
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lig."54 Man anknöt senare ånyo till ett av hans yttranden i en presskonferens.
Fastän Finland antagligen var det land som hade de största svårigheterna att
anpassa sig, var man angelägen att undanröja de bestående hindren. "Ändå
är vår inställning redan från den inledande fasen genomgående positiv, och
om Nordekplanen skulle misslyckas berodde det i alla fall inte på Finlands
agerande."55

I den finländska Nordekpolitiken finns det en klar tendens, nämligen en
önskan om att inte stämplas som ett nordiskt specialfall. Som det står att
läsa i en PM från utrikesministeriet från december 1969 var en försiktig och
reserverad hållning en grundpremiss för det finländska agerandet. Även här
betonades det att man från finländsk sida inte ville driva på saker och ting
utan hellre uppträdde så att Finland inte förhindrade grundandet av Nordek.
Följande citat belägger en förvånansvärd passivitet:

I den hittills rådande situationen har man kunnat utgå från att den förhärskande starka
allmänna opinionen för det nordiska samarbetet och den av statsministrarna i alla länder
intagna hållningen av egen kraft för saken framåt på ett sätt som kunde visa sig fördelaktigt
även för Finland.5'

Den finska regeringen hade allt mera avlägsnat sig från sin ursprungliga,
affirmativa position och undvek nu att göra en principiell definition. Trots
detta gällde det fortfarande att presentera denna hållning, som även kan tol-
kas som en "bromsmentalitet" mot Skandinavien, som en "nordisk diskre-
tion". Litet senare fastställde Koivisto: "Enligt vår uppfattning har vi i ett
flertal ställningstaganden framhållit hur rimliga våra krav är och att vi inte

54 ”Meidän valmiutemme ja halumme kehittää pohjoismaista taloudellista yhteistyötä on
kiistämätön." Pääministeri Mauno Koiviston lausunto lehdistökonferensissa Oslossa 19.10.
1968, Nordek, 58 H, UM.

55 ”Maamme joutuu ehkä suurimpiin sopeutumisvaikeuksiin mahdollisen tulliunionin
merkitsemän tuotantosuunnan muuttumisen vuoksi, mutta suhtautumisemme on jo valio-
kuntavaiheessa ollut kautta linjojen siinä määrin myönteinen, että Nordek-suunnitelman mah-
dollinen kaatuminen ei johdu ainakaan Suomen asenteesta." Helsingin Sanomat 15.1.1969
(utan överskrift), 21/113, UKA.

56 Tähän asti vallinneessa tilanteessa on voitu lähteä siitä, että pohjoismaisen yhteistyön
puolesta vallitseva voimakas yleinne [sic!] mielipide ja kaikkien maiden pääministerien ottama
asenne ovat omalla painollaan viemässä asiaa eteenpäin tavalla, joka muodostuisi Suomelle
edulliseksi." P. M., Nordek neuvottelutilanteen arviointia Haagin huippukokouksen jälkeen,
utan datum, Nordek, 58 H, UM. Av titel och innehåll kan man sluta sig till att inlagan måste
ha framställts strax efter den 1 december 1969.
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tänker sätta några käppar i hjulen för projektet."57 Detta togs inte upp endast
vid interna överläggningar utan även vid officiella möten, såsom i Koivistos
och Karjalainens tal vid Nordiska rådets session i Reykjavik i början av feb-
ruari 1970. Nordek var en utmaning som Finland säkerligen skulle komma
att anta även om man inte strävade efter att uppträda som initiatör vid inte-
grationsprocessen under 1970-talet (Koivisto). Avsikten med att framlägga
nationella positioner vid olika tillfällen under förhandlingarna var inte att
sinka eller torpedera dessa, utan man ville komma fram till en presentabel
avslutning: Finland skulle i varje fall bibehålla sin nordiska orientering (Kar-
jalainen).58

Under Nordekprocessens krisfyllda slutfas kom Finlands möjliga roll som
syndabock i fokus. Regeringens vacklande politik kritiserades i det egna
landet men ledde även till en del spekulationer om att Finlands anseende i
Norden fördärvats. I debatten om den så kallade "tvärbromsningen" (instäl-
landet av Nordekkonferensen i Åbo) försökte man i en av nervositet präglad
stämning

[...] spåra upp bakgrunden men även möjliga skyldiga och outtalade sanningar. Över de-
batten vilade ett slags allmän "rodnad" och skamkänsla delvis på grund av att Finland
återigen uppträtt som en oberäknelig och sinkande faktor.5''

Inte endast i det politiska utan även i det journalistiska landskapet hördes
allt fler röster som å ena sidan såg Finland som en syndabock och å andra
sidan varnade för att Finland allt för snabbt skulle iklädas denna roll. Denna
känsla blev starkare sedan EEC-förbehållet offentliggjorts i januari 1970.
Något man framför allt satte i samband med de olyckliga händelserna må-
naden innan: "Det är oundvikligt att man försöker reducera den skada som
uppstod för Finlands anseende i december. Man har ju redan flera gångar

57 "Meidän taholtamme on lukuisissa puheenvuoroissa korostettu vaatimustamme koh-
tuullisuutta ja sitä, että me emme halua asioiden kulkua jarruttaa." Mauno Koivisto, Muistio
Nordek-suunnitelman käsittelyn aikataulukysymyksistä, 16.2. 1970, 21/113, UKA.

58 Jfr Helsingin Sanomat 8.2. 1970: Ahti Karjalainen: Nordek ei ole Suomelle astinlauta
EEGhen; H. P e t e r Krosby, Kekkosen linja. Suomi ja NL 1944-1978 (Helsinki
1978), s. 2731.

599 "[...] koetettiin etsiä syy-yhteyksiä, syntipukkeja ja lausumattomia totuuksia.
Debatin yllä leijui jonkinlainen yleinen 'punastuminen' ja häpeily osaksi siitä syystä, että
Suomi jälleen kerran oli esiintynyt arvaamattomana ja hidastavana tekijänä." Marttila,
Nordek-suunnitelma, s. 86.
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lyckats stämpla Finland som syndabock fastän denna roll skulle ha passat
andra mycket bättre."60 På ett annat ställe heter det:

Hade man gjort ett sådant tillkännagivande med alla dess förbehåll redan i december skulle
väl ingen ha förvånats varken bland oss eller i de övriga nordiska länderna. [...] Kanske är
den huvudsakliga impulsen för hela tillkännagivandet även en önskan att bli av med rollen
som syndabock. Men varför måste man överhuvudtaget inta den rollen? Är regeringen
verkligen så trögtänkt att man först nu börjat fundera över konsekvenserna av inställandet
av Åbokonferensen?61

I motsats till i december 1969, då regeringens agerande betecknades som
enfaldigt och ofördelaktigt med tanke på det egna ekonomiska läget, do-
minerades den regeringskritiska debatten nu av de skador som tillfogats det
nordiska anseendet. Intresset att inte låta Finland hamna i rollen som synda-
bock för ett nu sannolikt misslyckande spelade ånyo en roll.62 Detta är desto
intressantare då ju EEC-förbehållet hade uppfattats som en positiv signal hos
de skandinaviska förhandlingsparterna. Visserligen fanns det även i Finland
röster som trodde att Nordeks chanser hade vuxit efter den 12 januari 1970,
men de var inte i majoritet och höll sig inte heller så länge. Trots detta lycka-
des man med EEC-förbehållet för tillfället avlägsna Finlands Nordekpolitik
ur den skandinaviska "skottlinjen":

Genom sin kompromiss befriade sig den finländska regeringen från den skenbara skam-
fläck som hade fatt unionsplanerna på fall, garderade sig samtidigt mot intrycket av en
blankofullmakt och hade dessutom alltid möjligheten att kunna lägga ner sin medverkan
om detta tedde sig in- och utrikespolitiskt lämpligt.63

När allt kom omkring innebar EEC-förbehållet ingen större tvärvändning i
den finländska politiken, utifrån verkade det dock så.64 Genom att Finland

60 "On välttämätöntä, että Suomen maineelle joulukuussa aiheutunutta haittaa koetetaan
vähentää. Suomihan on jo moneen kertaan ehditty leimata Nordekin syntipukiksi, vaikka tämä
osa paremmin olisi sopinut muille." Uusi Suomi 14.1.1970: Nordek-temppu n:o 2.

661 "Jos tällainen ilmoitus varauksineen päivineen olisi tehty viime joulukuun alussa, sitä
tuskin olisi kummasteltu sen paremmin meillä kuin muissakaan pohjoismaissa. [...] Kenties
koko julistuksen pääasiallisin vaikutin onkin halua vapautua syntipukin roolista. Mutta miksi
tuohon rooliin yleensä piti heittäytyä? Onko hallituksella todellakin niin hidas sytytys, että
Turun Nordek-kokouksen peruuttamisen seurauksia on ruvettu harkitsemaan vasta nyt?" Hel
singin Sanomat 14.1.1970: Myöhäisempää herännäisyyttä.

62 Suomen Sosialidemokraatti 13.1.1970: Selvä peli.
63 L i n d n e r, Supranationale Integrationsbestrebungen in Nordeuropa, s. 308.
64 Hakovirta, Puolueettomuus ja integraatiopolitiikka, s. 260 f.
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hade vältrat över ansvaret för ett möjligt misslyckande på sina skandinaviska
partner skaffade man sig nytt handlingsutrymme för att bevara sitt nordiska
anseende. Nordek-acceptansen upplevde ännu en gång ett kort uppsving
med anledning av undertecknandet av avtalet och efter klarläggandet av de
sista öppna frågorna i Reykjavik i början av februari 1970. Den nordiska en-
tusiasm som även drog genom den finländska tidningsvärlden lät allt
framstå i ett positivt ljus.65 I Helsingin Sanomat använde korrespondenten
följande rubrik vid sin första rapport från Reykjavik: "Nordiska rådet
började. Samarbetet är på väg att utvecklas på samma sätt som
Kalmarunionen,"66 en klart positiv referens vilket även ledaren kort därpå
visade: "Det verkar som om den politiska viljan att förverkliga
Nordekprojektet är stor nog. Det har inte funnits en sådan omfattande
enighet bland de nordiska länderna sedan Kalmarunionen." 67

Fram till denna tidpunkt hade Finlands nordiska anseende övervägande
åtnjutit en stor uppskattning, vilket förklarats med den finländska kompro-
missberedskapen angående dess vaga finansieringsfrågor men framför allt på
grund av EEC-förbehållet. Detta hade lett till en starkare accentuering av
Nordeks nordiska egenvärde och därmed bidragit till att öka Finlands vikt i
förhandlingarna — skandinaverna såg nu Nordek med "finländska ögon".68

När Karjalainens yttranden efter Nordiska rådets session åter fick chanserna
för Nordek att avta, blev de pessimistiska utlåtandena allt fler. En finländsk
kommentator var rädd att man skulle förflyttas flera sekel tillbaks i tiden,
"bakom Kalmarunionen i stället för nutidens Nordek".69

I denna fas blir det allt klarare att det här är fråga om att bevara Finlands
anseende i Norden sedan allt fler av de stenar som lagts i vägen för avtalsupp-
görelsen röjts ur vägen. Detta innebar emellertid inte alls en eliminering av

65 Jfr t.ex. Aamulehti 9.2.1970: Nordekia vauhditetaan; Hangöbladet 7.2.1970: Finland
och Nordek; Hufvudstadsbladet 6.2.1970: Nordekplanen klar för politikerna.

66 Helsingin Sanomat 8.2.1970: Pohjoismaiden neuvosto aloitti: Yhteistyö kehittymässä
Kalmarin unionin tapaan.

67 "Poliittista tahtoa näyttää nyt löytyneen kylliksi Nordek-hankkeen toteuttamiselle. Sit
ten Kalmarin unionin ei pohjoismaiden kesken ole päästy yhtä pitkälle menevään sopimuk
seen." Helsingin Sanomat 10.2.1970: Vihreää valoa Nordekille.

68 Aamulehti 9.2.1970: Nordekia vauhditetaan.
69 "Sillä tavalla päästään kertaheitolla pyöräyttämään kehitystä muutamia satoja vuo

sia taaksepäin ainakin Kalmarin unionin taakse nykyisen Nordekin asemesta." Aamulehti
12.2.1970: Nordekista Kalmarin unionin taakse.
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alla ekonomiska eller handelspolitiska argument, men de föll tillbaka inför
frågan om hur Finland kunde bevara ansiktet inför de skandinaviska län-
derna. Sedan Nordekkrisen startat i början av 1969 återkom gång på gång
ledare som talade om skamkänslor, om bristen på tålamod hos de nordiska
grannarna, som måste lida under en permanent osäkerhetskänsla genom den
finländska regeringens agerande. Här är det på nytt de finlandssvenska tid-
ningarna som leder debatten:

Vi skäms inför våra nordiska bröder. Vi skäms över den skandal som vår regering har leve-
rerat i Nordekfrågan. [...] Vi skäms inför världen där vårt rykte kommer att vara mycket
skamfilat efter allt som hänt. Finland — landet som betalar sina skulder. Så lät det en gång.
Finland — landet vars regering inte håller sina avtal. Så kan det komma att heta.70

Av det skamfilade nordiska anseendet slöt man sig även till att Finlands rykte
ute i världen möjligen tagit skada. Man kände sig tydligen starkt iakttagen
även av utomnordiska länder, och vid en tidpunkt då det ännu var oklart
hur de finländska EEC-relationerna skulle te sig, var man mycket mån om
att ge en positiv bild av Finland i den nordiska frågan för att med dess hjälp
förhöja det egna anseendet i de västliga länderna. Inte heller kampen för att
väststaterna skulle acceptera den finländska neutralitetspolitiken hade ännu
vunnits. Ju närmare dagen för undertecknandet av Nordekavtalet kom, desto
mindre blev förståelsen i den finländska debatten för regeringen och desto
mer kritiserades dess hållning utgående från en skandinavisk ståndpunkt:
Finlands agerande eller även icke-agerande väckte tvivel i Norden, och man
skulle inte förvåna sig över att de andra förvånade sig.71

Detta gäller även i någon mån för tiden efter beslutet att inte underteckna
avtalet. Nu tillkom dock en viss resignation i utlåtandena. Frågan om det
handlade  om  en  fars  eller  en  tragedi  var  berättigad  med  tanke  på  den  fin-
ländska politiken. Man kunde inte annat än beundra hur tålmodiga förhand-
lingsparterna var trots misslyckandet. Finlands vinklingar väckte missnöje
i hela Norden. Finland hade en gång för alla lagt undan sin positiva roll,
som varat fram till december 1969. Det sätt på vilket projektet hanterats
därefter hade belastat Finlands deltagande i det nordiska samarbetet. Det
eviga dividerandet hade varit skadligt för Finlands nordiska anseende, och

70 Borgåbladet 21.2.1970: Vi skäms. Även om Borgåbladet (och andra här citerade regio-
naltidningar) inte ovillkorligen kan ses som en central del i den nationella politiska debatten,
är det här citerade utlåtandet ändå representativt för finlandssvenska medier.

771 Aamulehti 24.2.1970: Mutka ja jarru.
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det dissonanta slutet på Finlands "Valse triste" spärrade vägen för ett di-
rekt ekonomiskt samarbete med Danmark, Norge och Sverige.72 Allmänt
taget kännetecknades många kommentarer av en bitterhet som egentligen
tillskrevs reaktionerna från de skandinaviska parterna men som även vände
sig mot den egna regeringen.

A andra sidan försökte man på många håll parera den hotande nordiska
prestigeförlusten genom att i slutet av mars beteckna situationen som ett
slags mellanfas. För oppositionen var prestigeförlusten visserligen det mest
påtagliga, men den såg man redan på ett tidigt stadium som ett övergående
fenomen.73 I djupet av sitt hjärta hade ju Finland alltid varit engagerat i
Norden, och det var omständigheterna som gjort att det blev som det blev.
En liknande hållning intog även regeringen, åtminstone om man får tro ut-
sagorna i de olika partitidningarna: Finlands nej var absolut inte knutet till
en negativ inställning gentemot det nordiska samarbetet, och då Nordek inte
innebar några revolutionära förändringar vore ett stegvis agerande likvärdigt
med ett misslyckande.74 Man framhöll att regeringen på samma möte hade
tillförsäkrat sitt stöd till Nordiska ministerrådet, som skulle grundas obero-
ende av Nordek.75

Kommentarerna efter Kekkonens tal vid riksdagens öppnande den 6 april
1970 såg ingen väsentlig förändring av situationen: Misslyckandet öppnade
en möjlighet till flera former av ekonomiskt och annat samarbete. Finland
gav bilden av ett land som inte visste vad det ville. Finland ville inte vända
Norden ryggen, Finlands nej var inte definitivt och därför var inte heller ett
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Skandek aktuellt. Kekkonens uttalanden om den framtida finländska rela-
tionen till Norden var orakelmässiga; men allmänheten hade inte förstått
att regeringen accepterade innehållet i Nordekavtalet även om den hade tor-
pederat det.76 Koivisto var ända till slutet mån om att bibehålla ett i alla
avseenden gott nordiskt anseende. Efter Kekkonens tal var han modfälld:
"Nu får Norden en känsla av att vi har lämnat Nordek i sticket för att  få
bättre chanser i EEC än de nordiska länderna." Kekkonen kvitterade bitskt:
"Koivisto oroar sig hela tiden för hur vårt agerande tas upp i Skandinavien
men han tänker inte på de andra sidorna."77

Finland och Nordeks nordiska egenvärde
Nordek var från första början präglad av en dualism: Danmark och Norge
betraktade projektet som något övergående före ett planerat medlemskap
i EEC, Finland och Sverige ville tillmäta den ett starkare egenvärde. Men
egentligen var ingen förvånad, för Danmark använde samma taktik här som
vid grundandet av EFTA, då den danska regeringen förkunnade att den såg
EFTA som ett mellanstadium till EEC.78 På samma sätt var inte heller den
finländska hållningen någon överraskning. Redan i samband med förhand-
lingarna om en nordisk tullunion i slutet av 1950-talet närde man i Finland
hoppet att en självständig nordisk lösning skulle vara mer attraktiv för de
skandinaviska länderna; EFTA:s dragningskraft på skandinaverna gjorde
denna diskussion obsolet.79

72 Huvudstadsbladet 25.3.1970: Nordek lagt på is; Åbo Underrättelser 25.3.1970: Vad
händer sen?; Helsingin Sanomat 26.3.1970: Farssi vai murhenäytelmä; Jakobstads Tidning
26.3.1970: Finland torpederade Nordekplanen i sank; Uusi Suomi 29.3.1970: Hyvästi Poh-
jola, isäimme onnela?

73 Marttila, Nordek-suunnitelma, s. 105.
74 Suomenmaa 25.3.1970: Uusi Nordek-tilanne.
75 Suomen Sosialidemokraatti 25.3.1970: Nordek; Uusi Suomi 25.3.1970: Nordek maan

rakoon. Denna aspekt tog Ahti Karjalainen som regeringschef på nytt upp ett halvt år efter
misslyckandet med Nordek. Med anledning av ett möte mellan de nordiska statsministrarna
angående det planerade grundandet av Nordiska ministerrådet avgav han under en parla-
mentsdebatt ställningstagandet att Finland redan länge före Nordekplanen hade strävat efter
att koordinera och stärka samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar. Att understöda
grundandet av ett nordiskt ministerråd var en konsekvent följd av denna sedan länge inslagna
vägen. Suomenmaa 8.11.1970: Pääministeri Karjalainen - Pohjoismaista yhteistyötä keskite
tään ja kehitetään.

76 Kansan Uutiset 8.4.1970: Etujen harmoniaa puolueettomuuslinjalla; Nya Pressen
7.4.1970: Nordek ur bilden; Hufvudstadsbladet 8.4.1970: Presidentens ord om Nordekplanen;
Uusi Suomi 8.4.1970: Suomi ja EEC.

77 "Koivisto poikkeuksellisen hapan. [...] Nyt saa Pohjola käsityksen, että olemme myy-
neet Nordekin saadaksemme paremmat edut EEC:ssä kuin Pohjolan maat. [...] Koivisto koko
ajan suree, mitä meidän kananottomme aiheuttaa Skandinaviassa, mutta ei huomaa muuta
puolta." Suomi (toim.), Urho Kekkosen päiväkirjat 3, dagboksanteckning av den 6.4.1970,
s. 103 f.

78 Jfr Jukka Seppinen, Ahti Karjalainen. Poliittinen elämäkerta (Helsinki 1997), s.
518. Seppinen säger på annat ställe något överdrivet: "Danmark höll å sin sida redan från
början fast vid den i EFTA-fasen bedrivna politik, enligt vilken alla möjliga nordiska koncept
enbart var en förberedelse för ett danskt EEC-medlemskap." ("Tanska puolestaan noudatti
alusta alkaen jo Efta-vaiheessa harjoittamaansa politiikkaa, jonka mukaan kaikki mahdolliset
pohjoismaiset järjestelyt olivat vain valmistelua Tanskan EEC-jäsenyyteen.") Ibid., s. 361.

799 Hakovirta, 'Odota-ja-katso', s. 423.
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Denna dualism var ett känt faktum redan när förhandlingarna inleddes,
men frågan hade aldrig diskuterats på allvar.80 Detta var Koivisto medveten
om, och han försökte allt som oftast få sina ämbetskolleger att ta ställning
till de båda möjligheterna, något han dock inte lyckades med.81 Även Kek-
konen såg i de danska och norska utlåtandena om Nordek som "enbart ett
mellanstadium för att komma in i EEC" en fara för Finlands position.82 I
slutet  av  år  1969  fällde  Kekkonen  åt  den  svenske  bankiren  Marcus  Wal-
lenberg kommentaren att det enligt hans uppfattning var meningslöst att
fortsätta förhandlingarna då Danmark och Norge inte kunde välja mellan
Nordek och EEC, och man inte kunde tjäna två herrar.83 Senast i slutet av
december 1969 gav Koivisto upp hoppet på att man under de pågående för-
handlingarna skulle komma fram till enighet om Nordeks nordiska suverä-
nitet. På grund av Danmarks starka intresse för EEC och den inrikespolitiskt
hetsiga Nordek-/EEC-debatten i Norge förvånades han inte längre över att
ämbetskollegerna avböjde en undersökning av vad en vidareutveckling av det
nordiska samarbetet skulle kunna betyda.84 Ända fram till slutet lät han sig
ledas av önsketänkandet om en möjlig enighet.

Detta framträder inte bara i hans enträgna försök att nå fram till ett avgö-
rande rörande tullunionens utformning utan även i hans utlåtanden om att

80 Vid förhandlingarnas början fastslogs att Danmark och Norge skulle upprätthålla sin
ansökan om medlemskap i EEC och att även Sverige var en kandidat. ULA 1968, s. 70. Se även
Suomi, Taistelu puolueettomuudesta, s. 179: Baunsgaard medgav i februari 1969 att huvudmålet
för Danmarks Nordekpolitik var att därigenom leda in landet i EEC. Krosby misstar sig när han
säger att Danmark först i slutfasen kom på idén att använda Nordek för att köpslå om ett EEC-
medlemskap. K r o s b y, s. 267.

81 Nordiska rådets session i Stockholm i början av mars tog Koivisto upp frågan om Nordek
enbart är en övergångslösning eller om man ville skapa något varaktigt. Han tog åter upp ämnet
— därtill uppmanad av sin regering — på statsministermötet i Stockholm i oktober 1969. Båda
gånger avböjde de andra tre statsministrarna att ta definitiv ställning. Jfr M a u n o Koivisto,
Väärää politiikkaa (Helsingfors sjätte upplagan 1978), s. 41; Suomi, Taistelu
puolueettomuudesta, s. 324; ULA 1969, s. 98.

822Suomi (toim.), Urho Kekkosen päiväkirjat 3, dagboksanteckning av den 17.2.1969 (s. 33
f., här: s. 34). Anteckningen beskriver ett samtal med den svenska statsministern Tage Er-
lander.

83 ”Kerroin Nordekista, että neuvottelu on turhaa, jollei Tanska ja Norja ratkaise, tuleeko se
mukaan vai kyttääkö se EEO.tä. Kahta herraa ei voi palvella." Ibid,, dagboksanteckning från
16.11.1969 (s. 67 f., här s. 67)

84 Jfr Mauno Koivisto, Muistio tilanteesta Helsingissä 12—13 joulukuuta 1969 pidetyn
pohjoismaisen pääministerikokouksen jälkeen, 23.12. 1969, UKK:n vuosikirjat 1969, UKA.
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förhandlingsresultaten visade att Nordek var en varaktig institution.85 Även
efter att misslyckandet var ett faktum tycktes Koivisto tro på Nordeks fram-
tid. Under förberedelserna för Kekkonens tal vid riksdagens öppnande lät
han påskina att han inte alls betraktade den finländska regeringens beslut
som något slutgiltigt; det hade endast skjutits upp till en senare tidpunkt.86

Koivisto höll således fast vid Nordek som en självständig nordisk organisa-
tion ännu efter att projektet misslyckats.

Problemet med det så kallade nordiska 'egenvärdet var den springande
punkten i den finländska hållningen vis-à-vis de skandinaviska förhandlings-
parterna. Detta egenvärde ingick visserligen i retoriken hos alla medverkande
i Nordek, men parterna tolkade uttrycket på olika sätt. Så talade man i Dan-
mark om ett egenvärde som skulle utveckla en egen dynamik i riktning mot
EEC.87 Man kan alltså tolka Baunsgaards initiativ så att det redan från början
var klart att hans avsikt snarare var att använda den nordiska tullunionen som
ett medel för västeuropeisk handelspolitik än att betrakta den som ett mål i sig
själv.88  I denna anda konstaterade ledarartikeln i Politiken i december 1969 att
det aldrig varit meningen att Nordek skulle ses "som et mål i sig selv".89  I alla
fyra i Nordek involverade länder hördes röster som bejakade dess egenvärde,
men alla var inte lika tydliga eller lätta att uttyda. Detta fenomen kunde iakt-
tas speciellt sedan de Gaulle avgått sommaren 1969, vilket ledde till en ökad
optimism i de nordiska länderna för en vidareutveckling av Nordek.90

Från finländsk synvinkel såg man därmed Nordek som ett suveränt nord-
iskt projekt som inte hade någon som helst förbindelse till andra organisatio-
ner (alltså framför allt EEC). Egenvärdet omskrevs som "dess [alltså Nord-
eks] ställning och betydelse som en suverän, rent inomnordisk utvecklingsplan
för ett gemensamt samarbete".91 För Finland framstod Nordek i sin egenskap

85 Så Koivisto efter publiceringen av utkastet till avtalet av den 17 juli 1969. Koivisto,
Liikkeen suunta, s. 222.

86 Jfr S u o m i, Taistelu puolueettomuudesta, s. 359.
877 Axel Waldemarsson ,  'Norden- finns den?' Aktuell debatt 4 (Stockholm
1969),s. 25.
88 Osmo Apunen, Paasikiven-Kekkosen linja (Helsinki 1977), s. 320.
899Politiken 9.12.1969: Før Helsingfors. Nordek må tilpasses den europæiske løsning.
90 Marttila, Nordek-suunnitelma, s. 76.
91 "Suomessa Nordek suunnitelmalle keskeiseksi käsitetty ns. itseisarvo, toisin sanoen sen

asema ja merkitys erillisenä, puhtaasti Pohjolan sisäisen yhteistoiminnan kehittämissuunnitel-
mana." Pentti Uusivirta, P.M., Valtioneuvoston jäsenille, 29.5.1970 (kursivering i originalet)
Nordek, 58 H, UM. Den kontrasterande inställningen till Nordeks nordiska egenvärde i syn-
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av en självständig nordisk organisation utan någon som helst förbindelse till
EEC som den enda möjligheten till ett fullt deltagande; som redan nämnts
utgjorde Skandek inget realistiskt alternativ. Enligt Koivistos uppfattning
fanns det färre meningsskiljaktigheter om Nordeks egenvärde än om dess
värde som instrument:

I diskussionen, som berör frågan om huruvida det nordiska samarbetet skall utvecklas till
att ha ett egenvärde, finns det inga meningsskiljaktigheter. Däremot är det inte lika lätt att
enas i frågan om projektet har ett värde i sin egenskap av medel. Vi har upprepade gånger
poängterat att det inte ska ses som ett verktyg, ett medel eller instrument med vars hjälp vi
ska komma in i EEC. Men även för oss kan det bli ett instrument med vars hjälp vi kan an-
passa oss till de förändringar på marknaden som vi ju i varje fall måste ställa in oss på.92

Fastän Finland hade ett uttalat intresse av en handelspolitisk anknytning
till Västeuropa var ett medlemskap i EEC eller aktiviteter på områden som
gick utöver det ekonomiska inte förenliga med neutralitetspolitiken eller sov-
jetledningens EEC-kritiska hållning. De finländska aktiviteterna vad gällde
Nordek måste alltså inriktas på en nordisk integrationslösning som minskade
de tre andra ländernas behov att närma sig EEC.93 Att Finland i sista stund
drog  sig  ur  Nordekprojektet  kan  med  fog  till  stor  del  påstås  bero  på  Sov-
jetunionens hållning, liksom även den starka finländska betoningen av det
nordiska egenvärdet. På grund av denna hållning kunde Finland delta i en
nordisk ekonomisk gemenskap endast om denna förklarades vara en av EEC
oberoende organisation; å andra sidan skulle ett medlemskap i Nordek ha
gett Finland en välkommen motvikt till förhållandet till Sovjetunionen.

nerhet mellan Danmark och Finland kan styrkas genom en kvantitativ analys med vilken man
undersökte hur ofta ett samband mellan Nordek och den västeuropeiska integrationen togs
upp i de nationella argumenten och om dessa var positivt färgade eller ej. Det visar sig då att
Nordiska rådets danska medlemmar poängterade Nordeks funktion som länk till EEC, medan i
Finlands fall redan antalet EEC-färgade argument var färre än i de övriga involverade länderna.
J fr Kværner Ueland .

92 "Siitä, etteikö pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen olisi itseisarvo tai arvo sinänsä tai
arvokasta sinänsä, ei vallitse mitään erimielisyyttä. Sen sijaan kysymykseen, onko hankkeella
myös välinearvoa, ei voida vastata aivan yhtä yksinkertaisesti. Me olemme korostaneet
toistuvasti, ettei tämä hanke ole meille mikään väline, ei mikään keino, ei mikään instrumentti,
jonka avulla me tähtäämme EEC:n jäsenyyteen. Mutta meillekin se voi olla väline, jonka avulla
me voimme paremmin sovittautua sellaisiin markkinatilanteen muutoksiin, joihin meidän on
joka tapauksessa sovitauduttava." Mauno Koivisto: Muistio tilanteesta Helsingissä 12—13
joulukuuta 1969 pidetyn pohjoismaisen pääministerikokouksen jälkeen, 23.12.1969, UKK:n
vuosikirjat 1969, UKA.

93  Se H a k o v i r t a, 'Odota-ja-katso', s. 424.
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Under Nordekförhandlingarnas första fas spelade det nordiska egenvärdet
inte någon nämnvärd roll, även om Finland tog upp frågan redan från bör-
jan vilket gav dess uttalanden en egen färg. Att avböja Baunsgaards initiativ
på grund av dess EEC-orientering skulle därtill i inledningsfasen ha lett till
att Finland endast kunnat följa Nordekförhandlingarna som utrikespolitisk
iakttagare.94 Från finländsk sida uppfattades visserligen den uttalade Euro-
paorienteringen i kommissionens preliminära rapport som klart negativ;
kontraktsutkastet från sommaren 1969 hade dock fått en för Finland till-
fredsställande utformning. I detta förpassades EEC-tanken i bakgrunden till
förmån för det nordiska egenvärdet.95 Koivisto klarlade dock redan i början
av 1969 att ett samarbete med EEC inte kom i fråga från finländsk sida:

Vi har utgått ifrån att vi inte oåterkalleligt vill binda oss vid andra, men vi önskar inte heller
binda andra vid oss. Vi har inte eftersträvat medlemskap i EEC och vår positiva inställning
i Nordekfrågan innebär inte någon som helst förändring i det avseendet." 96

Koivistos kritik riktade sig framför allt mot den starka europeiska tonen i den
preliminära rapporten - vilket han tillskrev det danska inflytandet - samt
mot att "den samnordiska aktionens egenvärde" försummades.97 På Nordiska
rådets session i Stockholm i början av mars 1969 formulerade de finländska
talarna med stor tydlighet hur Nordeks suveränitet borde se ut ur finländsk
vinkel. Enligt Koivisto måste den hittills relativt lösa konstruktionen få fas-
tare konturer för att projektet skulle kunna anses ha ett egenvärde. Sedan
sonderingsarbetet under hösten 1969 tagit ny fart såg man detta som något
positivt. Samtidigt fastslogs i ett regeringsbeslut i den så kallade "aftonskolan"
de villkor som skulle uppfyllas för att Finland skulle kunde delta i de framtida
förhandlingarna. Redan nu talades det om en form av EEC-förbehåll.98

Händelserna i början av december 1969 var när allt kommer omkring
mycket mer komplicerade. Det finländska beslutet kan dock även ses som
en konsekvent följd av denna strategi: inför risken att äventyra det nordiska

94 Jfr H a k o v i r t a, Puolueettomuus ja integraatiopolitiikka, s. 245 ff.
95 Se  fil.dr Mauno  Koivisto:   Pohjoismaisesta  taloudellisesta yhteistyöstä,  28.1.1972,

21/115, UKA; Hakovirta, Puolueettomuus ja integraatiopolitiikka, s. 249.
96 Statsminiter [sic!] Mauno Koivistos uttalande vid presskonferens i Stockholm 19.1.1969,

Nordek, 58 H, UM.
97 " Pohjoismaisen yhteistominnan itseisarvon korostaminen vähäistä", Koivisto, Vää-

rää politiikkaa, s. 57.
98   Se Iltakoulun päätös, 29.10.1969, Nordek, 58 H, UM.
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egenvärdet avstod man tills vidare från de slutgiltiga förhandlingarna, vilka
skulle ha kunnat leda till grundandet av konkreta Nordekinstitutioner. Efter
detta förändrades det nordiska egenvärdets ställning inte nämnvärt i den
finländska argumentationen, men mot bakgrunden av EEC-förbehållet från
januari 1970 innebar detta strategiskt sett inte längre att förhandlingarna
avbröts, utan snarare ansågs vara en hörnsten för ett möjligt förverkligande:

Med tanke på hur konsekvent Finland följt sitt mål att uppriktigt bemöda sig att utveckla
ett nordiskt ekonomiskt samarbete och ett egenvärde för Nordek, bör man enligt finländsk
förmenande kunna finna en lösning där detta tar sig uttryck, medan man samtidigt kunde
slutföra projektet Nordek med ett för Norden och/eller Finland anpassat tempo. 99

Säkerligen lät talet om det nordiska egenvärdet mer ideologiskt än de prag-
matiska politiska tankar som låg bakom och som utgick från den finska
neutralitetspolitiken. Denna ståndpunkt kom delvis fram vid den finska
riksdagens öppnande i april 1970, där Kekkonen förklarade hur egenvärdet
kunde ses mot bakgrunden av Finlands neutralitetspolitiska linje.100 Man
kan emellertid också se frågan om det nordiska egenvärdet — i synnerhet
vad gäller slutfasen i Nordekprocessen - som ett medel att upprätthålla det
nordiska anseendet. Genom att framhäva den finländska ärligheten, varige-
nom Nordek reducerades till en isolerad institution för de nordiska länderna,
kunde man så att säga samla poäng i nordismens namn till och med om
projektet skulle misslyckas (vilket i sådant fall inte kunde skyllas på Finland).
Att sådana tankar tidvis var viktigare än de ekonomiska aspekten visar ett på
utrikesministeriet utarbetat strategidokument, där man bl. a. skriver:

Om ett misslyckande eller uppskjutande av Nordekplanen genom de andra nordiska län-
dernas ansökan om EEC-medlemskap eller också om en acceptans av denna plan skulle
visa sig vara en hindrande faktor för ett medlemskap i EEC, finns det skäl att fundera
över om inte vår positiva inställning i detta läge skulle bevisa ärligheten i de finländska
bemödandena om Nordek. Vi bör även beakta att om de andra nordiska ländernas håll-
ning skulle leda till att Nordekprojektet skulle misslyckas eller skjutas upp på obestämd
tid, vore det förestående mötet med statsministrarna antagligen det sista tillfället att göra

99 "Ottaen huomioon Suomen johdonmukaisen linjan pohjoismaisen taloudellisen yh-
teistyön kehittämispyrkimystensä puhtaudesta ja NORDEKin itseisarvosta Suomen kanalta
olisi löydettävä ratkaisumahdollisuus, jossa tämä selvästi tulisi esiin samalla kun NORDEK
voitaisiin  rakentaa loppuun  pohjoismaisessa ja/tai  Suomelle soveltuvassa  tahdissa."Pentti
Uusivirta, EM., Menettelytapanäkökohtia neuvottelujen nykyvaiheessa, 10.1.1970, 21/113,
UKA.

100 Valtiopäivät 1970, pöytäkirjat I, istunnot 1-60 (Helsinki 1971), s. 23.
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Finlands klart positiva hållning gällande i fråga om den institutionaliserade utvecklingen
av det nordiska samarbetet.101

Här visar det sig alltså att de finländska funderingarna inte enbart avsåg att
bevara Sovjetunionens förtroende för den finländska neutralitetspolitiken.
Man hoppades också att Finland genom att framhäva sin ärliga, "rent nor-
diska" hållning skulle kunna göra något för sitt anseende i Norden. I detta
sammanhang visade sig Nordeks nordiska egenvärde vara ett lämpligt instru-
ment. Kekkonen, som redan på ett tidigt stadium och även senare ett flertal
gånger visat sig stå tvivlande inför chanserna att förverkliga projektet Nordek
- åtminstone som paketlösning i hela dess omfång -102 hade ett uttalat intresse
att ge Danmark och Norge skulden för ett möjligt misslyckande.103 Därtill var
han mycket orolig för att en möjlig finländsk isolering (t.ex. genom Skandek-
lösningen) skulle driva även Sverige i armarna på EEC, allra helst som hans
håg stod till ett bilateralt ekonomiskt samarbete med Sverige.104

Återigen upprepades det som hänt ett årtionde tidigare: När det redan var
klart att de tre skandinaviska länderna var på väg in i EFTA försökte Finland
- genom att förklara sig berett att medverka i grundandet av en nordisk tull
union - påverka förhandlingsparterna genom att påskina att man tillmätte
det nordiska alternativet en allt större vikt. Man utgick på finländskt håll

101 "Koska toisten pohjoismaiden EEC-liittymispyrkimyksistä johtuva Nordek-suunnitel-
man kaataminen tai lykkääminen osittaisi kääntäen tämän suunnitelman hyväksymisen olevan
EEC-hen liittymistä ehkäisevä tekijä, olisi syytä harkita, eikö meidän myönteinen asennoitu-
misemme tässä tilanteessa osoittaisi ulkomaille Suomen Nordek-pyrkimysten puhtautta. On
myös huomauttava, että mikäli muiden pohjoismaiden asenne johtaisi käsillä olevan Nordek-
hankkeen kaatumiseen tai lykkäämiseen epämääräiseksi ajaksi, saattaa edessä oleva pääministe-
rikokous edustaa viimeistä tilaisuutta esittää Suomen selvä myönteinen asenne pohjoismaisen
yhteistyön institutionalisoituun kehittämiseen." Pentti Uusivirta, P. M., Nordek-kysymyksen
jatkokäsittelystä, 15.9.1969, Nordek, 58 H, UM.

1022 Se Suomi (toim.), Urho Kekkosen päiväkirjat 3, dagboksanteckningar av den 12.2.1969
(s. 31 f), 13.5.1969 (s. 47), 19.5.1969 (s. 48), 29.5.1969 (s. 50), 1.12.1969 (s. 70 f.),
29.12.1969 (s. 77).

103 Ibid., dagboksanteckningarna av 10.5.1969 (s. 46) och 29.12.1969 (s. 77). I det senare
skriver Kekkonen: "Nu kan jag börja ta det lugnt vad Nordek beträffar. Jag tror inte att den
kommer att realiseras, men det är inte vårt fel." ("Nyt alan olla levollinen Nordekin suhteen.
En usko, että se toteutuu, mutta vika ei ole meidän.")

104 Ibid., dagboksanteckningar av 17.2.1969 (s. 32 ff.) och 10.12.1969 (s. 72 f); Den
senare förtydligar mycket väl hur problematiskt det allmänna läget i Norden var under denna
fas i Nordekprocessen.
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från att man med Nordek skulle skapa något varaktigt och att det vore ett
undantag om någon skulle bryta sig ur denna gemensamma organisation.
Möjligheten att mer än ett land skulle lämna Nordek ansåg dock även Kek-
konen vara mycket problematiskt:

Det första vi utgår ifrån är att vi vid hanteringen av frågor angående den ekonomiska
integrationen är angelägna om att skydda vår neutralitet. Detta innebär att vi inte går
med i EEC och inte heller ingår en associering med den. Det är dessutom svårt att tro att
Nordek kan upprätthållas om t.ex. Danmark eller Norge går med i EEC efter grundandet
av Nordek.105

Detta betonas i ett av Koivistos uttalanden, där han säger att tanken att Nord-
ek skulle finnas till även sedan Danmark och Norge lämnat den och att de öv-
riga länderna skulle upprätthålla densamma är en ren fiktion. Från finländskt
håll var man mån om att framhålla att Nordek inte skulle ansluta sig till EEC
i samlad trupp. Man skulle inte hindra Danmark och Norge från att lämna
Nordek och gå med i EEC förrän resten av Nordek upplösts. Trots detta me-
nade han att talet om ett nordiskt egenvärde inte bara var ren retorik:

Det var ingen ren retorik, naturligtvis förstod alla när vi sa att det skulle ha ett egenvärde,
med det menade vi alltså att det inte fick bli ett steg mot ett EEC-medlemskap. Men
till danskarna kunde man inte säga det så, till dem måste man sälja idén med exakt det
argumentet. På så sätt hade vi helt motsatta intressen. Man var tvungen att uttrycka sig
på ett mycket vagt sätt. [...] Naturligtvis hade vi och i synnerhet jag ett stort behov av
att understryka denna nordiska anknytning. För oss var det i huvudsak fråga om att det
nordiska samarbetet åtminstone inte tog skada. Och det hade å andra sidan varit bra om
det hade lett till ett närmande mellan de nordiska länderna.106

105 "Ensimmäinen lähtökohtamme on se, että me koetamme varjella myös taloudellista in
tegraatiota koskevia asioita käsiteltäessä puolueettomuuttamme. Se merkitsee, että emme
liity EEC:hen emmekä assosioidu siihen. On vaikeaa lisäksi uskoa, että voisimme
ylläpitää Nordekia, jos esim. Tanska ja Norja Nordekin perustamisen jälkeen liittyisivät
EEC:hen." Urho Kekkonen till ambassadör Leo Tuominen (Stockholm), Ekudden
30.12.1969, 21/113, UKA.

1106"Ei se ollut pelkkää retoriikkaa, kyllä kaikki ymmärsivät kun me sanoimme että sillä
pitäisi olla itseisarvo niin me tarkoitimme sitä ettei se voi olla mikään askel EEC:n
jäsenyyteen. Mutta tanskalaisille ei voitu sanoa näin, koska heille piti myydä se juuri
tällä argumentilla. Tällä tavalla meidän intressimme olivat päinvastaisia. Jouduttiin
hakemaan hyvin ympäripyöryviä lausuntoja. [...] Tottakai meillä ja minulla erityisesti oli
erittäin suuri tarve korostaa tätä pohjoismaista yhteyttä. Kyllä meillä oli pääasia ettei
ainakaan pohjoismainen yhteistyö kärsisi vahinkoa. Ja tietysti toiseksi olisi ollut hyvä jos
tämä olisi vetänyt Pohjoismaat läheisemmäksi toisiaan." Intervju med Mauno Koivisto av
författaren, genomförd 29.8.2001 i Helsingfors.
Inspelning och utskrift i författarens ägo.
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Därigenom förblev de olika parternas tolkning av det nordiska "egenvärdet"
diffus. Trots den säkerligen berättigade förebråelsen att de skandinaviska för-
handlingsparterna borde varit medvetna om Finlands inställning i den här
frågan, måste man även kritisera den finländska sidan för att den inte gjorde
allt den kunde för att genomdriva dess realisering. Detta kan å andra sidan
vara motiverat som en önskan att inte skada det nordiska anseendet och sam-
tidigt förhindra att Finland isolerades. Då bristen på kommunikation i detta
fall är uppenbar, är det i alla fall inte på sin plats att förebrå regeringarna eller
politikerna för att ha agerat oärligt.

I stället bör trots alla motsättningar nordismens ideologiska hegemoni fram-
hävas. Denna dominerade de deltagande ländernas intressedivergens så starkt
att det ansågs vara "politiskt inkorrekt" att ta ställning mot ett enat Norden
- åtminstone på det ekonomiska området. Därför talade även danska och
norska politiker som hade en klar EEC-orientering om Nordeks egenvärde.
Detta gagnade deras målsättning på flera än ett sätt, ty därigenom kunde de
lugna EEC-motståndarna i sitt eget land, bekräfta den nordiska enigheten
samt dra ekonomiska fördelar fram till en kommande EEC-utvidgning som
man antog låg i en fjärran framtid. Dessutom bör man tänka på att det för
de andra nordiska länderna inte alls innebar något förkastligt att se Nordek
"enbart" som ett medel, en mellanetapp, på vägen in i EEC.107 Från finländsk
sida argumenterade man dock för en prioritering av det nordiska egenvärdet,
en ståndpunkt som även kom till uttryck i debattlitteraturen när det talades
om att "Nordek återigen visar vilka svårigheter som uppstår inom det nord-
iska samarbetet, [...] om det inte är autonomt utformat, utan enbart ska
underlätta den integration som äger rum i Västeuropa".108

I finländsk press tillmättes temat nordiskt egenvärde mycket mindre vikt
än frågor om finländsk isolering och nordiskt anseende. Före januari 1970
spelade egenvärdet överhuvudtaget ingen roll i de undersökta tidningarna.
Först tillkännagivandet av EEC-förbehållet gav Suomen Sosialidemokraatti
anledning till bruk av detta argument:

107 Jfr Jakobson, s. 251 f

1108 "[...] taas Nordek osoittaa sen, kuinka pohjoismainen yhteistyö kohtaa vaikeuksia,
myös ulkopoliittisia, mikäli sitä ei ole tarkoitettu autonomiseksi, vaan ainoastaan Länsi-
Euroopassa tapahtuvan integraation jonkinlaiseksi lievekkeeksi." Raimo
Väyrynen, EEC ja ulkopolitiikka (Helsingfors 1973), s. 45.
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Nordek var ända från början tänkt som en autonom enhet. Utgångspunkten var att
Nordek skulle agera som en suverän ekonomisk enhet. Därför uppfattades ett samtidigt
medlemskap i Nordek och EEC under förhandlingarna som en faktor som skulle förändra
karaktären på hela Nordek och alla planer var riktade på att åstadkomma ett intakt nor-
diskt ekonomiskt samarbete.109

Det är anmärkningsvärt att den enda utförligare och positiva bedömningen
av det nordiska egenvärdet skulle komma just från det socialdemokratiska
partiets tidning. I de finlandssvenska tidningarna, vilka egentligen represen-
terade en starkare nordisk hållning, uttryckte man sig, i de få kommentarer
som befattade sig med frågan, snarare pessimistiskt, och man kritiserade re-
geringen för att den inte hade genomdrivit argumentet egenvärde.110

Sammanfattning
Det finns självklart inget enkelt eller entydigt svar på frågan 'Är Finland ett
nordiskt land?' Som P e r H ö g s e l i u s har visat med Estland som exempel,
handlar det i identitetsfrågor om självbilder, men också om andras perceptio-
ner.111 En identitetshistorisk undersökning av Nordekprocessen säger en hel
del om Finlands ställning bland de nordiska länderna. En undersökning av
Finlands relation till Norden är av avgörande betydelse i detta sammanhang.
Sedan Finlands nationella identitet profilerades i början av 1800-talet har
man befunnit sig i ett ständigt dilemma: pendlandet mellan ett närmande
till Norden och en distansering från det. På denna finländska tillhörighet till
Norden, som från skandinavisk sida aldrig blivit klart definierad, finns ett
flertal exempel i det nordiska samarbetet efter andra världskriget. Finland
- paradoxalt nog en del av Norden och ändå något främmande - hamnade
alltid på efterkälken i den nordiska integrationsprocessen. Man var hänsyns-
full, man visade förståelse och man utvecklade ett visst beteendemönster. Det
var antagligen några av skälen till att man var så skeptisk gentemot ett fin-
ländskt Nordek-deltagande och varför framför allt Koivisto ansåg det viktigt

109 "Nordekiahan on suunniteltu alusta alkaen omaksi kokonaisuudeksi. Lähtökohtana on
ollut, että Nordek toimii itsenäisenä taloudellisena yksikkönä. Tämän vuoksi Nordekin ja
EEOn samanaikainen jäsenyys on neuvottelujen aikana todettu koko Nordekin luonnetta mu-
uttavaksi tekijäksi ja kaikki suunnitelmat ovat tähdänneet ehjän pohjoismaisen taloudellisen
yhteistyön aikaansaamiseksi." Suomen Sosialidemokraatti 13.1.1970: Selvä peli.

110 Västra Nyland 14. 1.1970: Klart för Nordek? Åbo Underrättelser253.1970:Vadhinder
sen?

1111 Per Högselius, 'Estland längtar så in i Norden', Svenska Dagbladet 20 november 2003.
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att lägga så stark tonvikt på det nordiska i den finländska karaktären och poli-
tiken. Å andra sidan höll man sig i bakgrunden under förhandlingarna för att
inte framstå som ett problem, vilket tidigare varit fallet. Politiken som gick
ut på att ligga lågt skulle säkerställa Finlands deltagande i Nordek-processen
och undvika en ekonomisk och politisk isolering. Rädslan för en ekonomisk
isolering och farhågan för att det nordiska anseendet skulle skadas kan därvid
inte åtskiljas fullständigt.

I Nordeks fall användes - speciellt av statsminister Koivisto - betonandet
av Finlands tillhörighet till Norden för utrikespolitiska ändamål, i synnerhet
för att bygga upp landets anseende. Detta kan i första hand ses mot bakgrun-
den av den politiska situationen med en relativt ung regering, statsministerns
politiska hållning och bemödande att inte riskera Finlands internationella
position vilken konsoliderades allt mer på 1960-talet.

Då ett medlemskap i EEC inte var möjligt på grund av den sovjetiska
hållningen (och den motsvarande, anteciperande finländska politiken), hop-
pades man i början på "att utvecklingen av det nordiska samarbetet skulle
kunna kompensera det som utvanns av den västeuropeiska integrationen som
Finland måste avstå från".112 När man blev varse att i synnerhet danskarna
inte var beredda att dra en definitiv gräns mellan Nord- och Västeuropa (då
en sådan differentiering de facto inte fanns), började Finland steg för steg
dra sig ur Nordek. Den finländska Nordekpolitiken har, vilket även visade
sig i Koivistos envisa fasthållande vid projektets "nordiska egenvärde", i stor
utsträckning varit präglad av falska premisser. Realistiskt sett kunde Finland
inte längre efter Nordekkrisen 1969 vänta sig fördelar med avseende på sina
ekonomiska och integrationspolitiska intressen. Men man gav inte upp utan
spelade vidare, tills slutligen - tvärtemot Kekkonens strategi - Finland ändå
tilldelades rollen som syndabock.

Men också i Danmark hade man en liknande strategi och där fick Nordek-
processen när allt kom omkring ett mycket gynnsamt slut: som initiativtagare
till projektet hade man kunnat presentera sin positiva nordiska hållning, och
när det europeiska alternativet - mycket tidigare än man trott — lades fram på
toppmötet i Haag krävdes bara ett elegant genomförande. Efter det att även
Skandekvarianten visat sig vara orealistisk och man kände till det finländska
EEC-förbehållet, kunde man inte längre utgå från en realisering av Nordek

112 Osmo J u s s i l a & S ep p o Hentilä&Jukka Nevakivi, Vom
Großfürstentum zur Europäischen Union. Politische Geschichte Finnlands seit 1809
(Berlin 1999), s. 335.
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utgående från danska målsättningar. Det är möjligt att det inte från början
var tänkt att ge Finland rollen som syndabock, men att finländarna tog på sig
den passade åtminstone in i den klassiska skandinaviska perceptionen.

Slutet på Nordek sammanföll med Finlands orientering i riktning mot
det senare framgångsrikt slutna EEC-frihandelsavtalet. Fastän de finländska
politikerna alltså utan tvivel handlade utgående från det egna integrations-
politiska intresset (liksom även Danmark), bemödade de sig om att utåt låta
sitt agerande framstå som en symbol för "nordisk uppriktighet". Samtidigt
fördömde man den "nordiska oärligheten", som framför allt tillskrevs Dan-
mark.

Finlands ställning som nordiskt land var alltså kluven under förhandlingarna
om Nordek. Å ena sidan var det en framgång att Finland ända från början var
likvärdigt med de andra skandinaviska länderna. Därigenom kunde man
befästa Finlands ställning som ett nordiskt land. Även om detta nordiska an-
seende skadades när man i sista stund drog sig ur projektet, så etablerade sig
Finland genom Nordek ändå definitivt som en fullgod partner i det nordiska
samarbetet. Aldrig tidigare hade Finland medverkat så aktivt i ett projekt som
rörde nordismen. Å andra sidan väckte den obeslutsamma politiken under
Nordeks krisartade slutfas starka tvivel på de finländska politikerna och deras
engagemang för nordismens målsättningar, men så här i efterhand överväger
i alla fall de positiva aspekterna: 113

Trots att Nordek var en period i det nordiska samarbetet som väckte starka känslor, tycks
följderna vara minimala. [...] Under förhandlingarna framgick i alla fall tydligt att Finland har en
egen plats i Norden. Därför kan man tillmäta de röster som ifrågasätter Finlands tillhörighet
till den nordiska gemenskapen en underordnad betydelse. 114

113 Jfr även J a n   H e c k e r - S t a m p e h l : 'The History of Nordic Co-operation: Success
Story or Series of Shipwrecks?', Jan Hecker-Stampehl et al. (eds), Perceptions of Loss, Decline
and Doom in the Baltic Sea Area - Untergangsvorstellungen im Ostseeraum, The Baltic Sea Region:
Northern Dimensions - European Perspectives 1 (Berlin 2004), s. 261-274.

114 "Vaikka Nordek oli pahasti tunteita kuohuttanut kappale Pohjoismaiden yhteistyön
historiassa näyttivät sen seuraukset kuitenkin olleen minimaalisia. Tosin Nordek jälleen kerran
toi esiin maiden välillä vallitsevat poliittiset erot ja perinteellisesti Suomi esiintyi ikäänkuin
'parittomana’. Neuvottelujen aikana kävi kuitenkin selvästi ilmi, että Suomella on oma pai-
kansa Pohjolassa. Näinollen niitä ääniä, jotka asettavat kyseenalaiseksi Suomen kuulumisen
pohjoismaiden yhteisyyteen, voidaan pitää äärimmäisen marginaalisina." M a r t t i l a , Nordek-
suunnitelma, s. 114.


