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Section one

1 OPPGAVE

HI-117 26/05-2016 - generell informasjon
Emnekode: HI-117
Emnenavn: Verden og Norge på 1900-tallet
 
Dato: 26.mai 2016
Varighet: 09:00-15:00
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader: Se instruksjon på neste side
 
-----------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
 
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

HI-117 26/05-16 - oppgave
Eksamenen er delt i to. Under del A skal du besvare tre av fire oppgaver. Under del B skal du 
skrive én av de to oppgavene. Beregn ca 2 timer på del A, og ca 4 timer på del B.
 
Del A. Besvar tre av oppgavene:

1. Gjør kort rede for faktorer som førte til den russiske tsarens fall i 1917.

2. Norsk arbeiderbevegelse gjennomgikk under første verdenskrig en sterk radikalisering. Gjør
rede for hovedtrekk i denne utviklingen, og drøft hva som kan forklare den.

3. I mellomkrigstiden ble Italia underlagt et fascistisk styre. Forklar kort hva som ligger i fascisme.

4. Gjør rede for hovedtrekk i likestillingspolitikken i Norge i perioden ca. 1970-2000. I hvilken grad
oppnådde kvinner full likestilling med menn i politikk og arbeidsliv i denne perioden?

 
 
Del B. Skriv én av oppgavene:
• Gjør kort rede for den kalde krigens utvikling i internasjonal historie fra 1945 til 1989. Drøft den

kalde krigens innvirkning på norsk politikk i samme periode.

• Perioden mellom første og andre verdenskrig ble blant annet preget av økonomiske kriser. Gjør
rede for hovedtrekk i verdenskrisen på 1930-tallet og for hvordan den ble møtt politisk i ulike
land. Hvordan slo verdenskrisen ut i norsk økonomi, og hva førte ut av krisen for Norges del?

 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Del A
 

1. Tsarens fall var et resultat av flere sammenhengende faktorer med disponerende forhold og utløsende

årsaker. Det var i fra begynnelsen av Tsar Nicolai II´s styre at hans regjeringstid skulle komme i motvær,

som i en slags form av Omen (1). Etter attentatet på faren hans, Alexander III, ble den unge Nicolai

Russlands nye tsar. Under prosesjonene under kroningsseremonien falt Orderen av St. Andreij fra

tsarens hender, noe som mange tolket som et dårlig tegn på tsarens styre - spesielt den
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overtroiske tsaren selv som tok rollen som "hellige far" veldig seriøst. For å markere hans overgang til

tronen arrangerte han en folkefest med gratis øl, ikoner og suvenirer. Tusenvis av mennesker flokket til på

festivalen og situasjonen kom etterhvert ute av kontroll. Flere mennesker ble tråkket i hjel på

kroningsfesten til tsaren, noe som heller ikke skulle bringe lyse utsikter for den nye monarken. Det skulle

senere bli lignende hendelser som også skulle bli hans endelikt. Selve fallet fikk en start allerede i 1905 i

etterkant av den Russisk-Japanske krigen hvor Russland led et ydmykende nederlag mot det japanske

keiserrike. Folk var misfornøyde med utfallet og ikke minst med forholdene som fulgte, at de demonstrerte

utenfor vinterpalasset. Da militæret ble kalt inn for å løse opp folkemengden endte det med blodbad, og

flere mistet livet. For å legge dempe på situasjonen måtte tsaren gå med på en ny grunnlov som ble

skrevet og innført året etter. Russland fikk nå en nasjonalforsamling, Dumaen (2), noe som brakte folkelig

representasjon på toppsjiktet. Til tross for en ny grunnlov så fortsatte Nicolai å regjere som før, og

motarbeidet grunnloven ved en rekke anledninger. Utenom situasjonene rundt tsaren så var det også

visse skikkelser innenfor hans omgangskrets som også spilte en sentral rolle i hans fall. Nicolais hustru,

den tysk-fødte Alexandra(3). Det ryktes allerede at hun gikk ærend for tyske krefter ettersom hun hadde

en enorm påvirkningskraft på tsaren. Hun kunne få han til å avskjedige eller kvitte seg med folk hun ikke

likte, ofte til kommentaren "kjære, ikke nøl nå!". I den allerede anstregte forholdet med Tyskland, så bidro

dette til å skape en anti-tysk stemning blant befolkningen - ikke minst mot tsaren selv som var fetter til

keiser Wilhelm II. Den andre skikkelsen var Gregorij Rasputin(4), en okult helbreder med visse evner

innen legekunsten. Hans helbredelsesevner fikk ham inn i varmen til tsarfamilien ettersom han kunne

pleie Nicolai´s sønn, Alexei, som var en bløder (hemofili). Det at Rasputin slapp så lett inn på Tsarfamilien

fikk mange adelsfolk og militære til å bekymre seg. De fryktet at han skulle få tilgang på hemmelige

militære slagplaner og andre statshemmeligheter. Etter å ha invitert Rasputin til middag, drepte en gruppe

høystående embetsmann munken. Tsarfamiliens tilknytning til Rasputin falt heller ikke i god smak med

den russisk-ortodokse befolkningen, som oppfattet det som uhørt at deres "hellige far" gjenget seg med

okkulte  og "hedenske" krefter. Krigsutbruddet medførte alvorlige følger for befolkningen som følge av

tsarens feilslåtte prioriteringer. Da tsaren konsentrerte produksjon og forsyning av mat til soldatene ved

fronten istedenfor befolkningen, opstod det hungersnød (5). Raseriet og desperasjonen blant folket fikk

dem til å stille spørsmål om tsarens legitimitet. Det var under slike forhold at bolsjevikene (6) skulle få

fotfeste og markere begynnelsen på tsarens fall. Bolsjevikene, spesielt Vladimir Lenin, var populære blant

folket og soldatene fordi de lovet "fred, jord og brød til folket", som ble deres parole. De var mye bedre

mobiliserte og organiserte seg i råd (sovjeter). Mange soldater begynte også å gjøre mytteri (7)  mot

offiserene fremfor å skyte inn i folkemengden. Da en offiser beordret sine soldater å skyte på

demostrantene, svarte flere soldater med å rette geværene mot ham. Da offiseren holdt opp en skriftlig

ordre fra tsaren, ble han plaffet ned. Flere soldater svarte med å desertere også, dermed "protestere med

deres føttet". Flere av adelsmennene og kabinettet, bestående av moderate og libarale embetsmenn,

mente at løsningen for å forhindre en borgerkrig var tsarens abdikasjon. Tsar Nicolai gikk av i 1917. I

1918 ble hele tsarfamilien henrettet i Ekatarinburg. 

2. Under første verdenskrig gjennomgikk Norsk Arbeiderbevegelse en sterk radikalisering som følge av

dyrtiden preget av sterk rasjonalisering og begrensninger på næringsliv. Ved krigsutbruddet fikk Norge to
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utfordringer. Den ene var å balansere mellom forholdet til stormaktene med tanke på handel og

diplomatiske forbindelser, mens den andre var en å finne en måte å brødfø befolkningen ettersom

importen av livsviktige varer kom til å bli vanskelig. Svaret ble en rasjonaliseringspolitikk som innebar

forbud mot eksport av livsviktige varer og forbud mot bruk av poteter til spritdestilleri og lignende. Selv om

Norge var nøytralt så fortsatte handelen med stormaktene som før, noe som gjorde skipsfarten til en

gullgruve. Men slikt var det ikke blant arbeiderne. Som en del av rasjonaliseringspolitikken i dyrtiden gikk

prisene opp, samtidig som lønningene forble uendret. Mens bøndene og aksespekulanter i skipsfarten

tjente en formue på produksjon og frakt av varer i utenrikshandelen, så var det arbeiderne som skulle bli

den mest utsatte gruppen. Forskjellen mellom fattige og rike økte og mange ble desperate av de rådyre

prisene på varene og restriksjoner på handels- og næringsvirksomhet pålagt av staten. Mange arbeidere

svarte med å organisere seg i råd og fraksjoner i håp om å få oppnådd noe som kunne få slutt på

forholdene. For mange fikk de ideologiske tankegodsene til bolsjevismen sterkt fotfeste og oppslutning

blant arbeiderklassen i krisetiden. Revolusjonen i Russland ble av mange sett på som en forbilde.

Arbeiderpartiet meldte seg inn i Komintern, men de moderate kreftene endte med å bryte ut på grunn av

Moskva-doktrinen. Den fraksjonen som forble Moskva-tro endte med å danne Norges Kommunistiske

Parti (NKP), med Olav Scheflo som leder. Arbeiderbevegelsen, med den radikale Martin Tranmæl som en

ledende skikkelse, mente at en revolusjon måtte skje via organisering av arbeiderbevegelsen

og massemobilisering med oppslutning - ikke med et væpnet opprør styrt av et kaderparti fra Moskva.

Dette forklarer også mye om hvorfor det aldri ble en revolusjon gjennomført av den radikaliserte

arbeiderbevegelsen. 

3. Fascimen (fra ordet Fascio = "bunter av pinner") er en en ideologi som tar på sikt å gripe makten med

voldsbruk og masseoppslutning. Det som karakteriserer tankegodsene til denne ideologien er

nasjonalisme, militarisme, sjåvisme, anti-kommunisme, korporativisme, ekspansjonisme, autarki

(økonomisk uavhengighet), dyrkelse av makt og voldsbruk. Selve Fascismen var grunnlagt av den første

europeiske diktatoren, Benito Mussolini, som kom til makten i 1922. Han hadde lest Karl Marx og

Friedrich Nietszche, og var godt kjent med konseptet "viljekraft". Mye av fascimen hadde sitt opphav som

en reaksjon på kommunisfaren, hvor kommunister okkuperte og stengte fabrikker landet rundt - til noe

fascistene svarte med brutale gatekamper. Det var nettop under kaoset som preget landet at folk begynte

å dyrke idealet om en sterk lederskikkelse som kunne lede og opprettholde orden, noe som fascistene

hadde som sitt grunnlag. Mussolini markerte seg den ledersikkelsen ved navnet "Il Duce". Orden bygget

mye på sivil disiplin, og Mussolini mente at hjemmedisiplin var en godt start på slikt. Fascistene anså

enhver form for arbeid, enten som rørlegger eller advokat, som en form for å tjenestegjøre staten. Mens

kommunismen bygger på klassekampen, så mente fascistene at selve konseptet var helt irrelevant. Selv

Mussolini uttrykte at "det finnes ingen klasser, bare italienere". I steder gikk fascistene inn for sosiale

programmer som skulle bringe folk fr forskjellige hold sammen for å tjene staten. Selv om de sosiale

forskjellene mellom industribyene i nord og jordbrukssamfunnet i sør, så dekket Mussloini til den

sannheten med disse reformene. Han understrekte at dersom man skulle styre et land trengte man to

ting: politistyrker og gatemusikanter. Slik kan tolkes som en referanse hvorav politi står for makt og vertøk

for å holde orden, mens gatemusikantene utgjorde det aspektet av staten som skulle blidgjøre folket til
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lydighet. Med dyrkelse av militarisme og ekspansjon, så var det enstydig med opprustning av militæret.

Slikt tar på sikt ikke bare glorifisering av det militaristiske strukturen og hierarkiet, men også krig som det

endelige målet - hvorav ekspansjon kommer inn i bildet. I kulturelle prosjekter trakk fascistene gjerne fram

paralleller med storhet av fordums tid for å styrkeliggjøre sjåvismen - i Italia tilfellet Romariket. Som et

produkt av eledigheten og krisetidene etter første verdenskrig, så tok mange fascister til order for å gjøre

landet økonomisk uavhengig - et autarki. Mye kan ha en sammenheng med at landet ikke skulle ha et

avhengighetsforhold til handel og dermed svekke økonomien dersom landet stod ovenfor

motkonjukturbølger. Mussolini var en sterk talsmann for dette og understrekte: "Alt innenfor staten,

ingenting utenfor staten". Fascismen bar eller på en autoritør og anti-demokratisk holdning, men

ideologiens fokus på makt og orden ble en inspirasjonskilde i de Øst-Europeiske jordbrukslandene og det

industrialiserte Vest-Europa. I løpet av etterkrigstiden kom flere skikkeler fram for i innføre fascismen eller

lignende styresett i deres land, men bare noen endte opp med makten: Antonio Salazzar i Portugal,

Franscico Franco i Spania, Ioannis Metaxas i Hellas og Alois Dollfuss i Østerrike. Mange ledende politiske

skikkelser tok også til orde for ideologien: Vidkun Quilsing i Norge, Leon Degrelle i Belgia, Oswald Mosley

i Storbritannia og Serge Stavisky i Ukraina. Adolf Hitler kom også til å gripe makten i Tyskland i 1933 med

lignende ideologi, men en helt annen versjon - Nazismen. 

 

Del B - Oppgave 1: Den kalde krigens utvikling og dens innvirkning på norsk politikk.
 

Den kalde krigens utvikling fra 1945 til 1989.

 

Den kalde krigen kjennetegnes som en langvarig rivaliserende maktforhold mellom det kapitalistiske USA og

det kommunistiske Sovjetunionen (USSR), der maktbalansen forskøv seg hyppig i geopolitiske spill og hvor

flere deler av verden skulle bli trukket inn i noe som opprinnelig starten i Europa. Benevnelsen "den kalde

krigen" har sin forklaring i at det aldri ble en åpen total krig mellom stormaktene (en varm krig), men mer som

en sovende vulkan. Etter andrr verdenskrig var både USA og Sovjetunionen blitt trukket inn på det

europeiske kontinentet, men det "frie " Europa som mange hadde hatt som mål, ga et helt annet resultat.

Sovjetunionen begynte å befeste seg i landene som var blitt befridd på ferden mot Berlin og hjalp mange

kommunister til makten, dermed sikre vennligsinnede krefter innenfor deres interessesfære som nå skulle

fungere som buffere mot vestlig aggresjon. Kommunismen var i mange øyne en trussel mot alt det mange av

de allierte vest-europeerne hadde kjempet for, og samtidig begynte maktene for å ta i bruk politiske,

økonomiske, sosiale og kulturelle virkemidler for å demme opp spredningen av kommunismen. Med et

svekket Vest-Europa og dollarunderskudd, så gikk USA aktivt ved å opprette Marshall-hjelpen, et økonomisk

hjelpeprogram, oppkalt etter USAs daværende utenriksminsiter George C. Marshall. Hensikten var å gi Vest-

Europeiske økonomisk vekst, styrkeliggjøre et europeisk samarbeid og integrerer Vest-Tysklands ressurser.

USA tilbød Sovjetunionen en andel av hjelpeprogrammet men landet nektet og førbod sine allierte i å motta

lignende. Sovjetunionen og de østeuropeiske landene svarte heller med å opprette COMECON. Det var også

i det oppdelte Tyskland at den kalde krigen skulle starte for fullt. Da de allierte bestemte for å slå sammen de

vestlige sonene i til ett og innføre en ny valuta i Vest-Tyskland, svarte Sovjetunionen med en blokade av
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Berlin i 1948. For å hindre hungersnød i Berlin så fløy flere allierte transportstokter med matforsyninger til

Berlin, den såkalte "Luftbroen". I frykt for å ikke forverre konfrontasjonen slik den var allerede, så beordret

Stalin troppene sine om å ikke skyte ned flyene. Selve innsatsen viste at et angrep på en befolkning i Europa

berørte mange andre mennesker. Dette europeiske samholdet la grunnlaget for NATO i 1949, på oppfordring

av Englands utenriksminister Ernest Bevin som talte for en felles europeisk forsvarsallianse.  

     Det var også på 50-tallet at stormaktene på nytt skulle bli trukket inn på konfrontasjonslinjen. Som en

reaksjon på Vest-Tysklands NATO-medlemskap i 1955, svarte Sovjetunionen med å opprette en Øst-

europeisk forsvarsallianse, Warszawapakten. Dermed var to forsvarsallianser satt opp mot hverandre på

kontinentet. Som følge av den massive flyktningsestrømen til Vest-Berlin, så presset Sojvetunionen de vest-

europeiske landene om å enten la Vest-Berlin bli annektert inn i Den Tysk-Demokratiske Republikk (DDE)

eller omgjøre delen av byen til en nøytral sone. Da kravet ble avvist, svarte Øst-Berlin med å bygge

Berlinmuren. Byen ble fysisk splittet i to. 

     Den kalde krigen fant sted på andre verdensdeler i form av avkolonisering, opprør mot kolonimakter og

kamp for selvstendighet. I 1947 falt Kina til Kommunismen og året etter skjedde det et kupp i Tsjekkoslovakia

i 1948 hvor Klement Gottwald kom til makten. Etter koreakrigen og den cubanske revolusjonen, gikk det opp

for amerikanerne at en mer aktiv utenrikspolitisk engasjement måtte til. Som et ledd i Containment-politikken

og Truman-doktrinen, så ble den såkalte Domino-teorien utviklet. Dersom én stat i en verdensdel falt til

kommunismen, ville resten av de omkringliggende landene følge etter. Dette ville true USAs hegemoni i

verden dersom flere skulle ende opp slikt. Etter at Frankrike trakk seg ut fra Vietnam, gikk USA aktivt inn som

den nye stormakten. Denne konflikten er bedre kjent som Vietnamkrigen. Av andre Asiatiske land falt også

Laos, Kambodsja og Mongolia til kommunismen. Selv Sovjetunionen gikk ikke knirkefritt med sine allierte

innenfor sin interessesfære. Et massivt anti-sovjetisk demostrasjon i 1956 ble brutalt slått ned av

forsvarsminister Konstantin Rokossovskij, Sovjetunionens forsvarsminister. Ungarn og Tsjekkoslovakia var de

minst intergrerte landene i unionen og begge landene skulle også merke russernes harde hånd.

Sovjetunionen sendte tropper inn i Ungarn (1958) og Tsjekkoslovakia (1968) da de forsøkte å løsrive seg

ideologisk fra samveldet. Cubakrisen i 1962 trakk også Sovjetunionen og USA på randen av atomkrig før en

hemmelig avtalen innimellom avverget katastrofen. 

    På 70-tallet var den kalde krigen preget av forhandlinger avspenninger. Den Første SALT-avtalen

(Strategic Arm Limitation Talk) fra 1972 ble inngått mellom stormaktene for å legge forholdene til rette for

nedrustning. Det var også samme året USA annerkjente Kina og inngikk diplomatiske forbindelser med

landet. Likevel skulle alt få en brå vending da Sovjetunionen invaderte Afghanistan i 1979. Amerikanerne

fordømte invasjonen og svarte med å nekte å ratifisere SALT II-avtalen og trakk OL-medlemskapet. Dette

brakte Sovjetunionens internasjonale omdømme på lavmål, og USA inngikk en krassere linje i den kalde

krigen da Ronald Reagan ble president i 1981. Tonen ble enda mer anstrengt, men da Mikhail Gorbatsjov ble

Sovjetunionens nye leder endret kursen helt. Den reformvennlige Gorbatsjov hadde allerede en sovjetisk

økonomi i stå og store sosiale utfordringer. Reagan og Gorbatsjov utviklet et sterkt samarbeidsforhold, og

dette forholdet spilte en betydelig rolle i nedrutsningsprosessen som senere ville lede til slutten av den kalde

krigen. Det var også Gorbatsjovs reformer, Glasnost og Perestrojka, som skulle forsegle Sovjetunionens

skjebne. Disse reformene skulle åpne for mer åpenhet og skille de politiske og økonomiske apspektene i

statsapparatet. Allikevel så innebar disse reformene at de bolsjevistiske grunnlaget til statsapparatet ble
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fjernet. Samtidig opphevet Gorbatsjov den såkalte Brezhnev-doktrinen, som ga landet rett til å gripe inn i

andre land der kommunismens innflytelse var truet. Dermed stod Sovjetunionen passiv da flere øst-

europeiske land gjorde opprør og styrtet autoritære regimer. Berlinsmurens fall i 1989 markerte slutten på

den kalde krigen.

 

 

Den kalde krigens innvirkning på norsk politikk.

 

Som et land med diplomatiske tradisjoner så var det et vanskelig dilemma som stod ovenfor Norge da skillet

mellom Vest- og Øst-Europa ble stadig tydeligere. Selv under første verdenskrig foretrakk Norge å finne et

balanseforhold mellom stormaktene for å unngå provokasjoner. Norges første utenriksminister, Jørgen

Løvland, sa at "den beste utenrikspolitikken er ingen utenrikspolitikk at have". Med dette mente han at det

ikke var fornuftig å legge seg opp i stormaktenes saker. Da den andre verdenskrig var over gikk Norge inn for

en "Brobyggingspolitikk" hvor landet skulle la være å opptr provoserende mellom stormaktene og bygge på

diplomatiske relasjoner i begge partene. Likevel var det kuppet i Tsjekkoslovakia i 1948 som endret landet

forhold til Sovjetunionen. Kommunister kom til makten i landet, mye med hjelp av russerne. Dette resulterte

også et opprør fra Arbeiderpartiet som mange mente hadde sovjet-vennlige innstillinger. Allikevel var det

Einar Gerhardsen som i en tale på Kråkerøya fordømte angrepet og understreket den nye trusselen

kommunismen nå utgjør.

 

Med en slik fare ble flere norske kommunister plassert under overvåkning ettersom mange trodde de handlet

på ordre fra Moskva. Likevel skulle det ikke bare råde anti-kommunistisk stemning blant nordmennene. Da

vietnamkrigen holdt på deltok flere ungdommer fra den nye babyboom-generasjonen i demostrasjoner om

USAs krigføring. Mange ble kommunister også, hvor Mao Zedongs antiautoritære lære ble populær. Mye av

landets holdning gjennom denne konflikten kan ha sin sammenheng med komparativt oppfatning av

verdensomspente situasjonen og tidligere kapitler i Norges Historie. Som et land som tidligere hadde

gjennomgått flere år med union og nå nettop en okkupasjon, så var selvstendigheten noe landet ville tviholde

seg til meg nebb og klør. Dette kan bidra med å forklare mye av Norges skepsis til europeisk tilnærminger og

til landets krav og særpreg som garanti.

 

Som følge av Norges medlemskap i NATO i 1949, bød det på store muligheter for landet. Landet mottok

store beløp som militærhjelp, noe som dekket mye av det materielle og teknologiske oppbyggingen av

forsvaret. Norges betydning var dens beliggenhet nærme Sovjetunionen, spesielt Sovjetunionens

marinehovedkvarter på Kola-halvæya. Likevel så var Norge det som Tore Grønlie beskriver som "en nølende

internasjonalist". Når det gjald det å innvolvere seg internasjonalt i et kollektivt samarbeid var Norge skeptisk

til. Man kan stille spørsmålet om hva slags valg landet stod ovenfor. Enten ta en side i verdenspolitikken eller

forbli nøytral som Sverige. Selv om det sistenevnte må ha virket fristende og foretrukket, så må man ha

fryktet å enten bli skjøvet utenfor eller oppslukt av en stormakt tilslutt. 
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Mye av landet opptreden kan karakteriseres som nølende og tilbakelent. Men når landet kommer til den

situasjonen hvor den er nødt å velge - så føyer landet gjerne til så lenge det er på dens egne premisser. Det

må nok ha vært mye bedre å holde seg unna kampens hete enn å bli brent. Av natur så var landet vendt

vestover, så falt valget på et forhold til USA. Forholdet var tillitsfult, men skeptisk. 

 

Som et ledd i å hindre spredningen av kommunisme og for å bidra med gjenoppbyggingen av Vest-Europa,

lanserte USA Marshallhjelpen. Hjelpen var en økonomiske hjelpeprogram som må ha virket fristende til motta

for å gjenoppbygge landet og inngå relasjoner. Likevel var Norge skeptisk til å motta hjelpen og med en god

grunn. Å motta Marshallhjelpen ville være det samme som å velge en side mellom stormaktene og dermed

forlate brobyggingspolitikken. Det var også fryktet om det også kunne skape et avhengighetsforhold til USA.

Samtidig kan man stille et spørsmål om Norge i det hele tatt trengte å motta hjelp. Alan Milward mente at det

det absolutt ikke var nødvendig å lansere Marshall-hjelpen ettersom de fleste landene i Europa selv etter

andre verdenskrig opplevde økonomisk vekst. Historikere har også påpekt at Norge slapp noenlunde

økonomisk unna okkupasjonen. Det kan også ha en sammenheng med at betingelsen for å motta

Marshallhjelpen var å melde seg inn i OEED (senere OECD), en organisasjon som skulle koordinere

mottakerlandenes pengepolitikk og arbeide for liberalisering av arbeidsmarked. Så ved å motta bidraget, så

måtte Norge la seg bli trukket inn i et europeisk samerbeid. Landet endte opp med å motta hjelpe Marshall-

hjelpen.

 

I forbindelse med landets NATO-medlemskap insisterte landet på forbehold og for bevare sitt særpreg. Ingen

utenlandske tropper på norsk jord, heller ingen utplassering av atom-raketter eller militære øvelser nærme

den sovjetiske grensen. Mens skikkelser som Haakon Lie og Jens Christian Hauge talte sterkt for Norges

tilknytning til NATO forble Einar Gerhardsen skeptisk. Også mange av militære installasjoner på norsk jord

var finansiert av NATO-bevilgninger. Likevel skal landet for alvor ha kommet inn i den kalde krigens alvor på

1950-tallet, U2-affæren. En amerikansk pilot, Francis Gary Powers, fløy en hemmelig overvåkningstokt over

Sovjetunionene da han ble skutt ned. Det ble senere vist at destinasjonen hans var Bodø, noe som vakte

sterke reaksjoner blant russerne. Det er usikkert på hvor mye regjeringen kjent til affæren eller om de i det

hele tatt var involvert i det. En slik affære viste for alvor at Norge ikke lenger kunne forholde seg upartisk

diplomatisk sett. I forbindelse med havnåmet så pågikk det også en tvist om deling av Barentshavet mellom

Norge og Sovjetunionen, noe som ikke skulle blir løst før i 2010. Det må tydelig ha vært en territoriell

prinsippsak mellom Norge som en tradisjonell sjøfarts- og fiskenærings land mot Sovjetunionen.

 

Den kalde krigen må ha satt Norges rolle som fredsnasjon og vest-europeisk på spill. Som et lojal

støttespiller var landet også en høylytt kritiker av egne allierte. Hstorikere beskrev Norge som "pro-

Amerikansk og Britisk så lenge den tørr, pro-Sovjetisk så lenge den må og pro-FN så lenge den kan".

Særpregene og premissene som landet tviholdt ved enhver innvolvering kan samtidig ha gjort dens

forpliktelser til saken noe løsere. Om den så ikke er løs, så må den ikke være fullt så likestilt med andre. Da

Koreakrigen brøt ut og FN vedtok sanksjoner mot Nord-Korea etterfulgt med militære intervensjoner, stilte

landet opp. Norges bidrag var en sanitetsforening, som ikke deltok i kamphandlinger men allikevel var av stor

betydning. Selv i et Land på andre siden av kontinentet, så stilte Norge opp for å gjøre sin del av
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engasjementet. Likevel kan det stilles spørsmål om Norge bidro i en humanitær sak eller utgjorde gjorde

ærend for USA som aktivt motsatte seg tanken på en hel-kommuistisk koreansk halvøy. Var Norge blitt

trukket inn i en ideologisk og et geopolitisk spill i god tro om at det var for freden?

 

Når det også er snakk om freden, i vertslandet til utdelingen av Nobels fredspris, så kan det stilles spørsmål

om Norge gjennom sine forpliktelser og involveringer omdefinerer hva som er "fred". Kjell Magne Bondevik

omtalte Norge som "en humanitær stormakt" og ofte kan Norge ha pådratt seg en rolle som en "moralsk

veileder" i slike sammenheng, både ensidig og dobbeltmoralsk. Fredprisen kan også virke ideologisk og

politisk noe som gir den tendenser til å vekke oppsikt. Dette bidrar nok til å omdefinere "fred" fra universiell

standard til vestlig standard. Det vakte sterke reaksjoner da Henry Kissinger vant Nobels fredspris mens

vietnamkrigen pågikk og mange begynte å stille spørsmål om prisens legitimitet.

 

Med Norges demokatiske historie så var det en selvfølge at landet ble en den av FN, også for å bli en del av

et ambisiøst fredsprosjekt for å forhindre at det skulle bli enda en storkrig. FNs første generalsekretær var

nordmannen Trygve Lie. De Forente Nasjoner skulle fungere som en arena for verdensopinionen der

hensikten var å opprettholde fred og orden gjennom resolusjoner og vedtak. Her valgte man representanter

som skulle representere de enkelte nasjoner i Generalforsamlingen, hvor en liten øystats´ stemme teller like

mye som en stormakt som Kina og USA. Slikt kan ha gitt forutsetningen at et FN-medlemskap ikke bar på

noe underordning enn de bindende resolusjonene som vedtas. Norge spilte sin rolle som en høylytt kritiker,

selv med NATO-medlemskap. Landet annerkjente Nord-Vietnam i 1971 og støttet kinesisk medlemskap. I

slike sammenheng kritiserte Norge også "Dobbeltvedtaket" fra 1979 og de umenneskelige forholdene i Sør-

Afrika, USAs trofaste allierte i Afrika-regionen.  

 

Konklusjon:

Det var tydelig at den kalde krigen også fikk innvirkninger på Norges politikk. Et land som tidligere bygde sin

utenrikspolitikk på brobyggingspolitikk endte nå med å velge en side i en tid hvor grensene på Europakartet

ble skrevet og maktforholdene i verden forskøy seg hyppig. Det var av ren natur at Norge vendte seg

vestover og gjerne tok side med vesten i diplomatisk sammengheng, men allikevel var skulle det være på

landets premisser. Landet ønsket ikke å bli totalt avhengigh av stormaktsforhold. Som følge av NATO-

medlemskapet skulle ikke landet ha fremmede baser på norsk jord eller utplassering av atomvåpen. Likevel

var Norge ikke alltid pro-USA i flere sammenhenger, noe som landet uttrykte sterkt i sin kritikk av

Dobbeltvedtaket fra 1979 og menneskerettighetsbruddene i Sør-Afrika. Selve den kalde krigen påvirket

Norge i form av territorielle, politiske, nærings, sikkerhet, militære og diplomatisk saker. 
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