
Förstklassig diplomati bakom Finlands framgångar

Finlands moderna historia avgjordes framförallt av faktorer utanför landets gränser. 
Sovjetimperiets fall och tillkomsten av Europeiska gemenskapen, nödvändigheten att haka på 
den teknologiska utvecklingen i Väst och den tyska återföreningen satte finsk politik och 
diplomati på svåra prov. Ledare som  Mauno Koivisto och Matti Ahtisaari  manövrerade 
skickligt Finland i den förändrade ekonomiska verkligheten och den nya säkerhetspolitiska 
bilden. Thomas Garoff har läst Henrik Meinanders bok om vändpunkter i den finska 
historien.

Professor Henrik Meinander har skrivit en mycket läsvärd bok om Finlands historia. Den allra 
intressantaste delen av boken är avsnittet som omfattar tiden från 1985 fram till 1995 med 
utvikningar ända in i närvarande tid. Här kan man säga att boken övergår från historia till 
samhällsanalys. Meinander visar på ett övertygande sätt  hur Finlands historiska utveckling gång på 
gång mera har varit en funktion av vad som hänt utanför Finlands gränser, än på basen av beslut 
som fattats inom landet. Detta var också fallet i allra högsta grad åren 1985 – 1995. Eftersom 
händelserna under denna period har haft stora konsekvenser för förhållandena i Finland av i dag 
förtjänar detta avsnitt av boken att närmare kommenteras. Nedan följer ett försök till sammandrag 
av denna del av boken med smärre egna utvikelser för att underlätta förståelsen av 
händelseförloppet för svenska läsare som inte alla gånger är lika bevandrade i förhållandena i 
Finland.

Finlands öst- och västhandel helt olika 1985
När man läser Meinanders bok får man en känsla av att en lång serie av händelser tar sin början 
omkring år 1985, händelser som till en del är funktioner av varann, delvis helt fristående. Fram till 
detta år hade förhållandena i Finland dominerats av strikt hänsyn till relationerna till Sovjetunionens
säkerhetskrav. Men perioden dominerades också av handelsförbindelserna österut. Under perioden 
1980 – 1985 uppgick både Finlands export till Ryssland och import från Ryssland till hela 23,6 
procent. Basen för denna export och import utgjordes av clearinghandelsavtalet från år 1947, vilket 
stipulerade att man varje år kom överens om storleken på handelsutbytet varefter parterna bara 
valde ut det man ville ha av den andras produkter. Avtalet var mycket förmånligt för Finland som 
kunde exportera industriprodukter som byttes mot olika råvaror, främst olja. Utbytet var helt 
okänsligt för fluktuationer i valutakurserna.
Västhandeln som dominerades av träförädlingsexporten, fungerade däremot med tillhjälp av 
återkommande devalveringar av finska marken. Så fort pappret inte gick åt devalverade man. Detta 
gav upphov till en fortlöpande inflation och hög räntenivå. Trots detta uppvisade Finland en stark 
tillväxt på 5 procent vilket var klart högre än i övriga OECD- länder. Västhandeln underlättades 
genom att Finland hade lyckats bli associerad medlem av frihandelsorganisationen EFTA trots ett 
visst motstånd från Sovjetunionen.

VSB-pakten
Vänskaps- Samarbets- och Biståndspakten eller VSB- pakten som Finland måste ingå med 
Sovjetunionen efter andra världskriget hängde som ett damoklessvärd över landet under hela 
efterkrigstiden. Pakten förpliktigade Finland att avvärja, vid behov med sovjetiskt stöd, ett nytt 
västtyskt anfall som riktade sig mot Sovjetunionen och som kunde ske över finskt territorium. Detta
gav Sovjetunionen ett mäktigt trumfkort gentemot Finland. Vid otaliga tillfällen viftade ryssarna 
med detta, särskilt när de ville påverka Finlands politik i någon särskild riktning. Genom att hänvisa
till det spända utrikespolitiska läget föreslog de då gemensamma militärövningar (på finsk mark), 
vilket var något som Finland var livrädd för. Oberoende av hur mycket Finland deklarerade i 
offentliga sammanhang att landet var neutralt och suveränt var det inte någon annan som riktigt 
trodde på det.



40-talisterna utgjorde motorn
Efter kriget föddes de stora årskullarna mellan åren 1944 och 1950 d.v.s. efterkrigstidsgenerationen.
Denna grupp kom att utgöra stommen av den yrkesverksamma befolkningen under tidsperioden 
1985 – 1995.  En stor del av dessa hade vuxit upp på landsorten, flyttat in till tätorterna under 1960-
och 1970-talet på jakt efter utbildning, arbetstillfällen eller äktenskapspartner och också ofta lyckats
i sina strävanden. Deras föräldrar hade utkämpat Vinterkriget och Fortsättningskriget och givit dem 
en klar bild av vilka säkerhetskrav Ryssland ställde i sina närområden. Genom att 
efterkrigsgenerationen rycktes loss både från sina geografiska och sociala rötter och genom att den 
kunde tillgodogöra sig en högre utbildningsnivå hade individerna en större öppenhet för att 
acklimatisera sig i nya förhållanden och hade lättare för att anamma en vidare samhällssyn. Denna 
grupp hade därför rätt goda förutsättningar att fatta de rätta besluten då landet i decenniumskiftet 
1990 kastades in i plötsligt förändrad politisk situation. 

Avregleringen inleds
Efterkrigstidens Finland dominerades av ett stort antal ekonomiska begränsningar och statliga 
monopol. Vid mitten av 1980-talet gick man in för en gradvis avreglering av näringslivet. 1985 
hade man ännu ingen aning om vilka omvälvningar som var på kommande. Det jäste visserligen i 
många av östblocksländerna och i Polen organiserade sig en fri fackföreningsrörelse som blev allt 
mera högljudd. Trots detta kunde ingen föreställa sig att Sovjetimperiets kollaps stod inför dörren 
och att Röda armén helt enkelt skulle vandra bort från alla de områden som de så dyrköpt hade 
erövrat 1945.
Syftet med avregleringen var att regeringen ville att Finland skulle bli mera delaktig av den starka 
högteknologiska utvecklingen som höll på att välla fram i Västeuropa. Telekommunikationen stod 
först på tur. Det gällde monopolet både på på fjärrsamtal och inrikes, vidare TV- monopolet, nya 
kommersiella sändningskanaler tilläts, det gällde kabelsändningar och flera andra nya tekniska 
områden som inte mera definitionsmässigt rymdes in i de gamla monopolen. Man ville på allt sätt 
bli delaktig av det Västeuropeiska högteknologiska samarbetet. Den ödesdigraste avregleringen 
skedde dock inom ekonomin, d.v.s. avregleringen av den internationella penningmarknaden. 
Förbudet att uppta lån utomlands i utländsk valuta upphävdes. Det var här turbulensen tog fart. Än 
så länge byggde förändringarna på beslut som fattats inom landet, men mycket snart tangerades 
förhållandena i Finland av flera olika faktorer utanför landets gränser.

Ekonomisk överhettning
Vad som regeringen inte hade tagit i betraktande var att landet inte var den nya situationen helt 
mogen. Avregleringen av den utländska lånemarknaden ledde till en frejdig upplåning. Nu kunde 
alla bli rika, trodde man. Till en början såg allt bra ut med en fortsatt BNP- tillväxt på 5 procent per 
år. Men upplåningen ledde till spekulation och ekonomin överhettades 1989 – 1990 samtidigt som 
skuldbördan i utländsk valuta ökade kraftigt. Situationen blev instabil, rentav farlig.

Berlinmuren faller
Trots att oppositionsyttringar hade förekommit i Polen och Tjeckoslovakien redan tidigare blev  
oroligheterna i Östtyskland som kulminerade i Berlinmurens fall senhösten 1989 avgörande för 
Sovjetimperiets upplösning. Och händelsen kom som en total överraskning för alla parter, det var 
någonting som ingen hade förutsett. När sedan Västtysklands förbundskansler Helmut Kohl genom 
ett resolut handlande lyckades återförena de båda tyska staterna tredje oktober 1990 förändrades 
situationen i centrala Europa på ett avgörande sätt. Murens fall kom att få mycket stora 
konsekvenser för Finland, man kan till och med säga att murens fall utgjorde en av vändpunkterna i 
Finlands historia åren 1989- 991. Detta på grund av att en av hörnpelarna i VSB-pakten föll bort, 
det vill säga begreppet Västtyskland. I och med att de tyska staterna återförenades fans inte 
Västtyskland mera.



Den yttre Berlinmuren var byggd fem meter in på DDR:s område.  Längs denna remsa fick man 
röra sig på eget ansvar. Den yttre muren var till stora delar täckt med graffiti-klotter. Här lutar sig 
Mikke och hans yngre bror Henri Ingman mot muren. Foto: Kai Ingman i juni 1989/Bokebacken.

Murkrönet var täckt med en avrundande del för att försvåra flyktförsök. Eventuella rep med hakor 
fick inget fäste på murkrönet då där inte fanns några skarpa kanter. På bilden långt till vänster syns
ett vitt övervakningstorn. Foto: Kai Ingman i juni 1989/Bokebacken.



Berlinmuren drogs alldeles nära förbi den berömda triumfbågen ”Brandenburger Tor” här fotad 
från västsidan från ” Platz des 18. März”.  Boulevarden som löper igenom porten heter på 
västsidan ”Straße des 17. Juni” till åminnelse av folkresningen i Östtyskland som blodigt kvästes 
17.6. 1953. På östsidan fortsätter boulevarden under namnet ”Unter den Linden”. 18 mars syftar 
på dagen för folkresningen 1848 som ävenledes blodigt kvästes.  Foto: Kai Ingman i juni 
1989/Bokebacken.

Mikke med lillebror Henri och lilla syster Mini Ingman (svart kjol) med kusinerna Ninni (vita 
byxor), Sanna (blåa byxor) och Jenny Ingman (prickiga byxor) hjälper till att riva muren.  Det blev 
ett populärt nöje för turister att plocka på sig minnesbitar av Berlinmuren. Idag måste man 
inhandla dem från souvenirförsäljning. I bakgrunden syns öppningen till Checkpoint Charlie- 
övergången.  Foto: Kai Ingman i juli 1990/Bokebacken. 



Berlinmuren revs till största delen systematiskt i rask takt utan turisternas ”hjälp”. Foto: Kai 
Ingman i juli 1990/Bokebacken.

Gorbatjov blir Sovjetunionens ledare 
I mars 1990 blir Michail Gorbatjov Sovjetunionens ledare vilket kom att föranleda en andra liten 
vändpunkt i Finlands historia. Han gick in för att modernisera unionen, skapa goda förhållanden 
mellan öst och väst, reformera kommunismen genom att närma den till marknadsekonomin och ge 
hela det sovjetiska samhället ett mänskligare anlete. På kort sikt innebar det ett närmande till 
Finland i och med att Gorbatjov erkände vårt lands neutralitet i ett tal han höll i samband med sitt 
besök. På längre sikt innebar hans reformiver att hela sovjetimperiet brakade samman. Som alla 
processkemister vet, skall man aldrig öppna en processreaktor för att göra ändringar i den om den 
ännu innehåller ett övertryck. För oberoende av hur goda intentioner ingenjören kan ha kommer 
övertrycket att brusa ut så fort han öppnar locket. Förbättringarna i reaktorn kan göras endast om 
inget övertryck föreligger. Sovjetimperiet var dessvärre behäftat med ett rejält övertryck.

Baltiska frihetskrav
Gorbatjovs idé gick ut på att modernisera och utveckla sovjetimperiet till en ny attraktiv mellanform
av socialism och kapitalism, ett system som skulle förena fördelarna av bägge samhällsformerna lite
som i det socialdemokratiska Sverige under 1960- och 1970-talet. Men han hann inte ens börja 
innan övertrycket i de baltiska länderna sopade bort alla ritningar. Istället för en entusiastisk debatt 
om hur man kunde utveckla sovjetsamhället fick Gorbatjov demonstrationer på halsen, 
demonstrationer som måste kväsas med militärmakt vilket såg nog så illa ut med tanke på allt ”det 
naturliga goda” som Gorbatjov hade räknat med att skulle backa upp hans rosenröda framtidsplaner.
Hans bittra lärdom blev: ”Förlita dig aldrig på det Naturliga Goda, det bara finns inte”.

Finland får sig en släng av sleven
Berlinmurens fall och Tysklands återförening fick frihetskraven att blossa upp och slå ut i full blom.
Demonstrationerna var fredliga men betraktades givetvis ur sovjetisk synvinkel som olagliga och 
riktade direkt mot grundidén om Sovjetimperiet, balterna hade förgripit sig på samhällets 



fundament, ett tilltag som måste kväsas med alla medel. Till slut, i januari 1991 ledde oroligheterna 
till att Sovjets säkerhetsstyrkor blodigt skingrade demonstranterna i både Vilnius och i Riga.  
Finland höll låg profil och undvek att direkt blanda sig i frågan om de baltiska ländernas 
frigörelseprocess, vilket rönte kritik i den internationella pressen.
Våren 1990 beskylldes Finland för feghet, undfallenhet och egoism vilket fick Finlands president 
Mauno Koivisto att understryka några visdomens ord: ”För det första kommer Sovjetunionen alltid 
att ha legitima säkerhetsintressen i västlig riktning. För det andra är det oansvarigt att uppmuntra 
baltiska länderna till handlingar som kan leda till en väpnad konflikt, om man samtidigt inte har en 
tanke på att undsätta militärt dessa länder när den väpnade konflikten väl har brutit ut”.
Här låter dock Meinander läsaren förstå att det i Finland under den politiskt sett likgiltiga ytan 
förekom samtidigt en mycket aktiv metodisk diplomatisk verksamhet som hade flera olika konkreta 
målsättningar uppställda. Ur förhandlingssynpunkt var det till och med en fördel att den offentliga 
debatten kretsade kring frågor om Finlands politiska feghet, samtidigt som mycket mera 
komplicerade och känsliga frågor utreddes i all tysthet bakom kulisserna.
Sovjet faller sönder
Gorbatjovs ställning blev allt mera vacklande vilket ledde till att en grupp reaktionära kommunister 
försökte vrida klockan bakåt genom att försöka sig på en statskupp sensommaren 1991 när 
Gorbatjov befann sig på en semesterort vid Svarta havet. Detta kom att innebära en tredje 
vändpunkt för Finland emedan kuppförsöket kvästes genom ett raskt ingripande av presidenten för 
ryska sovjetrepubliken Boris Jeltsin. Genast efter det genomförde Jeltsin 24 augusti 1991 en 
formidabel statskupp i och med att han lät den Ryska republiken erkänna Estlands och Lettlands 
självständighet. Flera andra länder följde genast exemplet. 
Detta visade att Gorbatjov inte längre hade någon reell makt. Jeltsin följde upp sin statskupp genom
att 25 december 1991 ordna ett unionsfördrag mellan de ryska-, ukrainska- och vitryska 
republikerna. I och med detta upphörde Sovjetunionen att existera efter 74 år av kommunistisk 
hegemoni. En sidoeffekt av detta sammanbrott för Finlands del var att den andra kontrahenten i 
VSB-pakten alltså Sovjetunionen, som utgjorde objektet i ett tänkt västtyskt anfallet upphörde att 
existera. 

Finland lösgör sig från VSB-pakten
I och med den tyska återföreningen och Sovjetunionens upplösning kom VSB-pakten juridiskt sett 
att hänga i luften. Finland inledde genast under hösten 1991 i all tysthet diplomatiska 
underhandlingar med Ryssland om en justering av avtalet. Finland drog här stor nytta av den 
snåriga politiska situation som rådde i Ryssland, som var mitt uppe i att omstöpa Sovjetstaten till en
rysk rådsrepublik. Situationen påminde lite om när Finland fick sin självständighet erkänd av 
Ryssland 4 januari 1918. Redan i december 1991 hade man lyckats komma överens om ett nytt 
ickeförpliktigande normalt grannstatsavtal vilket i praktiken ledde till att VSB-pakten slopades i 
januari 1992. I och med detta kopplades Finland loss från de övervakande banden som uppstått 
mellan Finland och Sovjetunionen i och med fredsavtalet efter andra världskriget. Detta innebar en 
vändpunkt i Finlands historia.



Den 14 januari 1990, bara två månader efter att Berlinmuren fallit avtäcktes det stora monumentet 
”Världens fred” på stranden intill Hagnästorg i Helsingfors. Monumentet som var gjort av 
konstnären Oleg Kirjuhin, var en gåva av staden Moskva. Konstverket kom att bli det sista 
”socialistinspirerade vänskapsmonumenten” som Finland berikades med under VSB-perioden. 
Monumentet skändades redan följande år, 10 oktober när några juridikstuderande tjärade 
monumentet och spred fågeldun över det. Foto: Kai Ingman/Bokebacken, 15.4.2017

EG vill skapa gemensam marknad med EFTA
Parallellt med upplösningen av VSB-pakten skedde en mycket större förändring i Centraleuropa 
nämligen Tysklands återförening 3 oktober 1990. Man kan säga att det ena gav det andra. I och med
återföreningen blev Tyskland över en natt en ekonomisk och politisk gigant i den dåvarande 
Europeiska Gemenskapen (EG). Enligt Meinander var detta en av de största orsakerna till att EG 
den 7 februari 1992 genom Maastricht-avtalet tog initiativet till att utvidga Gemenskapen genom att
skapa en gemensam marknad med EFTA- länderna. Syftet var här att skapa en större enhet genom 
ekonomisk och politisk integration som skulle balansera upp det förenade Tysklands dominans.
För Finlands del innebar detta ett dilemma. Finlands västexport gick till flera av EFTA- länderna 
och om de anslöts till en gemensam marknad skulle Finland stå utanför en massiv tullmur. 
När till och med de neutrala Österrike och Sverige meddelade att de kommer att söka medlemskap i
den nya unionen blev situationen än mera komplicerad för Finland. Problemet i december 1990 var 
att Finland då ännu var bundet av VSB-pakten och fått tillstånd av Ryssland att ansluta sig till EFTA
men bara som associerad medlem. Den Europeiska Gemenskapen var inte bara en ekonomisk union
utan också en politisk union, och då kärnan i unionen ännu till utgjordes av Tyskland skulle ett 
finskt medlemskap ha gått stick i stäv med VSB-paktens bestämmelser. Situationen såg mörk ut 
men det skulle visa sig att Finland var den diplomatiska situationen mogen. 



Finland får sin chans
 Parallellt med justeringsunderhandlingarna av VSB-pakten fördes sonderande samtal om 
möjligheterna för Finland att söka medlemskap i det kommande europeiska handelsblocket. Även i 
dessa förhandlingar gynnades Finland av den turbulenta politiska situationen i Ryssland och även 
här ledde den försiktiga finländska diplomatin till ett gynnsamt resultat. Då VSB-pakten upphörde 
att existera i januari 1992 inleddes Finlands förhandlingar om inträde till den europeiska 
handelsorganisationen omedelbart. 

Finland förhandlar om medlemskap i EU
Den 7 februari 1992 beslöt EG-länderna att utvidga gemenskapen genom att sammanslå det 
centraleuropeiska marknadsområdet med EFTA-området som representerades av de nordeuropeiska 
länderna. Finland hann med snudd på ribban komma med i förhandlingarna. Nu bestämdes att den 
nya gemenskapens namn skulle bli Europeiska Unionen (EU). Officiellt skedde denna namnändring
i november 1993. 

Säkerhetspolitiska frågetecknen täcktes av mylla
Mellan åren 1992 och 1994 rörde sig den finska diplomatin i högsta grad på minerad mark. 
Uppgiften gick ut på att slutgiltigt dra Finland ut ur den Rysslandskontrollerade intressesfären och 
lotsa landet in i en ny position nära ansluten till Västeuropa. Frågan tangerade alla tänkbara 
säkerhetspolitiska aspekter som regeringen på alla sätt ville undvika exponering av i den allmänna 
debatten. Ingen hade glömt president Mauno Koivistos orakelmässiga uttalande från år 1990: 
”Ryssland kommer även framledes att ha legitima säkerhetspolitiska intressen att bevaka i sina 
närområden”. En fritt svallande debatt i allmänhetens spalt om säkerhetsfrågorna skulle ha kunnat 
torpedera Finlands EU-förhandlingar helt och hållet. 
Som tur var lyckades regeringen styra in debatten på ett sidospår; frågan om det fortsatta nationella 
stödet till jordbruket. Det här var något som alla kunde ha en åsikt om, och alla hade en åsikt om: 
Hur skulle stödet utbetalas i fortsättningen och skulle det betalas överhuvudtaget och skulle det vara
arealbaserat eller produktionsbaserat och skulle det betalas ut via EU:s budget eller som direkt stöd 
från Finlands budget och skulle hänsyn tas till de klimatologiska förhållandena eller skulle 
Centraleuropas förhållanden tas som bas för beräkningarna och skulle stödet bli större eller mindre 
och var detta rättvist eller orättvist? 
Frågan hade givetvis ingen säkerhetspolitisk betydelse men passade den av Esko Aho ledda 
centerdominerade regeringen (1991 – 1995) perfekt. Detta på grund av att Centerpartiet baserade 
sitt väljarunderstöd till stor del på landsortsbefolkningen. Debatten om jordbruksstödet passade 
Finlands EU-förhandlare ännu bättre som nu i all stillhet kunde föra igenom 
ansökningsförhandlingarna. Inga större problem uppstod där, EU ville gärna ha med de rika 
industriländerna i Nordeuropa för att finansiera bördan som de fattiga Sydeuropeiska områdena 
förorsakade. 

Finland blir EU medlem
Finlands EU- förhandlingar kunde således genomföras utan några större problem. Både den 
avgående presidenten Mauno Koivisto och den nytillträdde presidenten Matti Ahtisaari stödde EU- 
ansökan som också fick en betryggande marginal i riksdagens omröstning i mars 1994. Ansökan 
underkastades ännu en folkomröstning i oktober 1994. Också om ingen sade det öppet, så röstade 
finska folket då inte på basen av vad som sagts i jordbruksdebatten. Omröstningen präglades av en 
klar men outtalad säkerhetspolitisk aspekt. Valet resulterade i ett kraftigt ja på 59.9 procent. Den 
först januari 1995 inträdde Finland i EU. Dagen upplevdes som högtidlig.



Ett smidigt samarbete som byggde på ett långtgående samförstånd mellan regering och riksdag 
(bilden) underlättade alla förhandlingar och arrangemang vis-á-vis upplösandet av VSB-pakten, 
EU-förhandlingarna och anskaffandet av ett nytt flygvapen åt Finland åren 1985 – 1995. Bild: 
Gunhard Kocks samlingar/Bokebacken. 

Flygvapnet, en säkerhetspolitisk konsekvens
Vad som skedde parallellt i Finland när EU- förhandlingarna och omröstningarna gick av stapeln 
visar med all tydlighet att regeringen i all tysthet hade en klar bild av vad situationen krävde. Här 
skulle man som läsare vara villig att ge ett högt betyg åt de finska politikerna och den finska 
diplomatin. Allt gick tillbaka på hur VSB-pakten 1948 hade byggts upp. Ryssland hade då krävt att 
Finlands militärarsenal måste vara kompatibel med den ryska arsenalen för att man vid en 
krissituation smidigt skulle kunna sammanfoga de ryska operationerna med de finska ifall av ett 
anfall över finskt territorium riktat mot Sovjetunionen blev aktuellt. 
Detta gav givetvis en god avsättningsmarknad för ryska vapen då Finland var tvungen att prioritera 
kompatibel utrustning. Den stora hållhaken blev dock flyget som ryssarna krävde skulle vara 
rysktillverkat och samtidigt förbehöll de sig rätten att bestämma hur många och vilka typer av  
MIG-plan som Finland tilläts att köpa. Detta ledde enligt Meinander till att Finlands flygvapen 
under hela VSB-perioden var helt otillräckligt . Om en kris verkligen skulle ha utbrutit skulle 
Ryssland genast ha kunnat hänvisa till Finlands otillräckliga luftförsvar och sätta in sin ”hjälp” och 
därigenom aktivera vad som stipulerades i VSB-pakten.
Finlands regering insåg detta. Att ta sig ur ett säkerhetspolitiskt block var en sak, men att skapa ett 
militärt vakuum skulle ha inneburit ett säkerhetspolitiskt självmord. Om Finland ämnade lämna 
VSB-pakten måste landet omedelbart skaffa sig ett nytt flygförsvar. Här visade Finlands regering 
och riksdag sin resoluta handlingskraft. På regeringens förslag gav Finlands riksdag redan i maj 
1992, bara tre månader efter att EG-länderna i Maastricht kungjort sin utvidgningsinbjudan, grönt 
ljus för anskaffandet av 64 nya jaktplan som skulle vara kompatibla med EU ländernas försvar, 
officiellt för att Finland inte skulle utgöra en militär börda för den kommande gemenskapen. De 
säkerhetspolitiska aspekterna nämndes inte. 



Också frågan om flygplansköpet lyckades regeringen hålla utanför ”allmänhetens spalt” där 
debatten om jordbruksstödets vara eller icke vara rasade, trots att räkningen för flygplanen uppgick 
till hela två miljarder mark vilket motsvarade hela Finlands militärbudget för ett år. I summan 
ingick inte beväpningen. Upphandlingen av flygplanen satte genast igång genom en grundlig 
jämförelse av de möjliga jaktplanen. Även Jas 39 Gripen var med i tävlingen men straffade själv ut 
sig då den damp ner i ett eldhav rakt framför fötterna på uppköparna mitt under en flyguppvisning i 
Stockholm 8 augusti 1993. 
Flygvapnet hade dock redan tidigare fastnat för de amerikanska F/A 18 Hornet jaktplanen som kom 
att bli det slutgiltiga valet allra helst som man lyckades komma överens om motköp till 100 procent 
av jaktplanens värde. I början av 1995, samtidigt som Finland inträdde i EU flögs de åtta första 
Hornetplanen över Atlanten till Finland. De resterande 56 planen monterades sedan ihop i Finland. 
Härigenom hade regeringen lyckats fylla igen det militära tomrummet som uppstått efter 
avskaffandet av VSB-pakten.

Finlands omorientering 1990 – 1995 blev en dyr affär
”Smakar det så kostar det” är ett ordspråk som till fullo kunde appliceras på Finland åren 1990 – 
1995. Det hela började med avregleringen av finans- och banksektorn som Finland gick in för 1985 
för att underlätta ett närmande till Västeuropa, då ännu helt ovetande om den kommande kollapsen 
av Sovjetimperiet. Detta kom dock att visa sig bli helt nödvändigt i och med inträdet i EU som 
krävde upphävandet av nationella bankmonopol och fri rörlighet för kapitalet. 
Finska folket visade sig dock inte moget för en fri ekonomi och situationen ledde till hejdlös 
spekulation som mynnade ut i en bostads- och börsbubbla som slutligen sprack 1990 med en våg av
företagskonkurser och en stigande arbetslöshet. Situationen förvärrades i och med att Sovjetunionen
sade upp clearinghandelsavtalet från år 1947 och införde normal valutabaserad handel för exporten 
och importen som i sin tur ledde till att den finska exporten till Ryssland upphörde nästan helt 1990 
då ryssarna inte hade någon valuta. 
Situationen förvärrades ytterligare genom att Tyskland ekonomiskt för en tid vände sig inåt efter 
återföreningen. Det visade sig nämligen att det forna Östtyskland var i betydligt sämre skick än vad 
man hade låtit påskina i Honeckers presentationsbroschyrer. Detta innebar att också den finska 
exporten till Tyskland led ett avbrott. Finlands banks försök att stabilisera finska markens värde 
misslyckades trots devalveringar. Allt detta ledde till att Finlands ekonomi befann sig i fritt fall 
1991. Arbetslösheten ökade med 10 000 per månad så att när situationen var som värst 1994 hade 
landet en arbetslöshet på 16 procent - en halv miljon arbetslösa. 
Det finska samhället och den finska ekonomin visade sig trots detta vara så högt utvecklad att den 
förmådde ta stöten och kravla sig ur svårigheterna. Återhämtningen började efter 1994. Ett starkt 
bidrag fick landet genom att det ungefär samtidigt började växa fram en ny exportinriktad 
industrisektor i och med uppkomsten av en ny elektronikindustri. Denna bransch kom att dra 
Finland ur den djupa ekonomiska krisen.



Börsbubblan 1989 – 1990 ledde till talrika konkurser under de följande åren ända fram till 1994. 
Ett typiskt exempel var försäkringsbolaget ”Kansa-yhtymä” på Tavastvägen som hörde till 
andelslaget Eka som gick i konkurs 1993 och först slukades av försäkringsbolaget ”Sampo” för att 
senare ingå i försäkringsbolaget ”if…”. Foto: Kai Ingman/Bokebacken, 15.4.2017

Typisk stadsvy från Östberlin efter föreningen. Det visade sig att DDR var i ett betydligt sämre 
skick än vad den östtyska officiella beskrivningen hade låtit påskina. I fonden familjerna Ingman. 
Foto: Kai Ingman i juli 1990/Bokebacken.

Det generella intrycket
Av Meinanders beskrivning av händelseförloppet i Finland mellan åren 1985 – 1995 får man 
intrycket av att den finska diplomatin och Finlands regering visade prov på en högtstående 
yrkeskunskap som baserade sig på en realistisk uppfattning av de geopolitiska förändringarna som 



inträffade vid decenniumskiftet 1990. Då uppstod plötsligt ett kort ögonblick ett maktpolitiskt 
vakuum som Finland likt Helmut Kohl i Tyskland inte var sen att utnyttja. Men Finland gick 
varsamt tillväga utan att bränna några broar, snarare med sikte på att skapa nya sådana och kanske 
en båt därtill.
 På sikt skulle det geopolitiska läget vara exakt det samma, alltså ett Finland med en 1500 kilometer
lång gräns mot Ryssland och med Rysslands näst största stad S:t Petersburg på 160 kilometers 
avstånd från den finska gränsen med ett befolkningsunderlag och kundunderlag lika stort som hela 
Finlands befolkning. Och som Mauno Koivisto utryckte det: ”…som alltid kommer att ha legitima 
säkerhetskrav”. Finland löste ekvationen genom att i samband med upplösandet av VSB-pakten och
inlämnandet av EU-ansökan erbjuda Ryssland ett trovärdigt nationellt försvar uppbackat av ett 
respektingivande modernt flygvapen som säkerhetsgaranti. Och i denna ingick inte medlemskap i 
NATO. Man får lite intrycket att detta representerar också gemena finländares uppfattning vad som 
är en vettig kombination av ekonomiska nödvändigheter och politiska möjligheter.

Fredsrörelsen ”European Nuclear Disarmament” var en populär aktivitet bland ungdomen under 
åren 1985 – 1995. Socialismens fall och slutet på kalla kriget ingav hopp om en kommande 
världsomspännande avspänning. Ett typiskt uttryck för spontaniteten i denna verksamhet var 
skapandet av monumentet ”Rauhanpaasi” (Fredens megalit). Monumentet tillkom under ledning av
konstnären Kenichi Hiratsuka i centrum av Helsingfors bredvid gamla studenthuset där 
allmänheten fick peta in i stenen en obruten linje som skulle representera den eviga freden. 
Granitblocket, som väger 15 ton kan idag beundras i en park i Stenböle i nordöstra Helsingfors. 
Foto: Kai Ingman/Bokebacken, 15.4.2017



President Mauno Henrik Koivisto fick statsbegravning. Hans starka Nordiska orientering 
framhävdes av att begravningen förrättades på de båda inhemska språken. Här ser vi 
begravningsföljet när det ringlar sig genom de trånga gatorna i Kronohagen i Helsingfors. 
Begravningen hölls i Domkyrkan varefter följet passerade först Stadsrådsborgen där Koivisto 
verkat som statsminister, därefter Finlands Bank där Koivisto verkat som chef och slutligen 
passerades Presidentens slott där han verkat som president. Foto: Kai Ingman/Bokebacken, 
25.5.2017


