
Efterkrigstiden 
FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG 



Västeuropa 

 De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, 

med svält och bostadsbrist. 

 Marshallplanens pengar från USA satte fart på Europas återuppbyggnad. 

 1950- och 1960-talen var en guldålder för Västeuropa. Länderna blev rika 

och välfärdssystem byggdes med trygghet för alla. 

 Sedan 1970-talet har den rika världen drabbats av flera ekonomiska kriser. 

Många länder har svårt att få skattepengarna att räcka till välfärden. 

 EU började som ett samarbete mellan länder som ville ha fred i Europa. 



EU 

EU har 28 

Medlemsländer 

idag. 



Ungdomskultur 

 1960-talets ungdomsgeneration var rekordstor. Ungdomarna gick längre i 

skolan och det kom en speciell ungdomskultur med musik och mode för 

unga. 

 Många unga ville inte bli som sina föräldrar. De protesterade mot 

vuxensamhället och sådant som vapenkapprustning, miljöförstörelse och 

prylfixering.  



USA 

 Efter andra världskriget var USA världens rikaste land men med stora 

skillnader mellan fattig och rik, svart och vit. 

 De svartas medborgarrättskamp under 1950- och 1960-talen lyckades få 

bort alla lagar som tillät segregering. Hur ser det ut idag? 

 Under 1960-talet fick USA sociala lagar som hjälpte de fattiga men flera 

gånger sedan dess har presidenterna hellre sänkt skatter än att hjälpa 

fattiga. 

 https://www.youtube.com/watch?v=3vDWWy4CMhE 
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Sverige 

 Efter andra världskriget var den svenska industrin oförstörd och Sverige 

blev ett av världens rikaste länder. 

 Sverige blev ett välfärdssamhälle där staten stod för vård, utbildning och 

ekonomisk trygghet åt alla. 

 I början av 1970-talet fick Sverige ekonomiska problem precis som många 

andra rika länder i västvärlden. 

 Under 1980- och 1990-talen sparade staten in på välfärden och Sverige 

blev på så vis mer likt andra länder. 



Kalla kriget 

 Det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen varade i nästan 50 år, från 

slutet av andra världskriget till Sovjetunionens fall 1991. 

 De två supermakterna delade upp världen mellan sig och hotade med 

kärnvapen. 

 Eftersom båda sidor var rädda för varandras vapen blev det aldrig något 

”hett” krig.  

 Ombudskrig? 



Vietnamkriget 

 Vietnamkriget blev en del av det kalla kriget och USA:s kamp mot 

kommunismen. 

 Efterhand växte motståndet mot kriget i USA och Västeuropa. 

 Vietnamkriget blev det första krig som USA förlorade. Dessutom förlorade 

USA mycket av sitt goda rykte i världen. 

  



Kina 

 Efter flera års inbördeskrig blev Kina kommunistiskt 1949. 

 Den kinesiske ledaren Mao Zedong behöll makten till sin död 1976. Han 

ville göra Kina till ett starkt industriland och han ville öka sin egen makt. För 

att nå sina mål offrade Mao miljontals kinesers liv. 



Israel och arabstaterna 

 Efter andra världskriget bestämde FN att Palestina skulle delas i en arabisk 

och en judisk stat. Araberna gick inte med på planen och år 1948 

utropade judarna själv staten Israel. Landet anfölls genast av sina arabiska 

grannländer. 

 Israel vann kriget och upp emot en miljon palestinier flydde och många 

bor fortfarande i flyktingläger. Palestinierna använder terrorattentat för att 

få tillbaka det land de tycker är deras. Israel svarar med 

vedergällningsbombningar. 

 Krigen och oroligheterna i Mellanöstern beror mycket på att där finns gott 

om olja. USA och Sovjetunionen har deltagit genom att skicka vapen till 

området. 



Kolonierna blir fria 

 Mellan 1947 och 1964 blev nästan alla europeiska kolonier i Asien och 

Afrika självständiga. 

 Med nykolonialism menas att rika länder och företag har den ekonomiska 

makten över de fattiga länderna, även efter det att kolonierna blivit 

självständiga. 



De fattiga ländernas problem 

 Mat och arbeten räckte inte till när befolkningen växte snabbt. 

 Krig och oärliga makthavare har förstört möjligheter till framsteg. 

 Handeln mellan fattiga och rika länder gynnar de rika. Varför? 

 Många fattiga länder har stora lån. 

 Men många fattiga länder har utvecklats snabbt. Särskilt i Asien har 

hundratals miljoner människor lämnat fattigdomen. Deras länder har 

industrialiserats. 



Kommunismens fall – Kalla krigets slut 

 I slutet av 1980-talet gick det kalla kriget mot sitt slut. Sovjet kunde inte 

längre hänga med USA i vapenkapprustningen. 

 Gorbatjov förklarade att Sovjetunionen inte längre ville hindra länderna i 

Östeuropa att gå sin egen väg. Då kunde folken i dessa länder göra sig 

av med de kommunistiska diktaturregeringarna.  

 I Sovjetunionen tillät Michail Gorbatjov demokrati och yttrandefrihet. Det 

slutade med att landet upplöstes år 1991. 

 Vad händer i Ryssland nu…..?? 



Krig i Jugoslavien 

 Efter 1989 föll kommunistdiktaturen i Jugoslavien. När den försvann 

splittrades Jugoslavien. 

 Splittringen ledde till en rad blodiga krig mellan 1991-1999. De olika 

grupperna och deras makthungriga ledare kämpade om vem som skulle 

få bestämma över de delar av Jugoslavien där befolkningen var 

blandad. 

 



Kina – en ny världsmakt 

 Sedan slutet av 1970-talet har kineserna fått ökad ekonomisk frihet. Det är 

inte längre förbjudet att försöka bli rik. 

 Folkets krav på demokrati slogs ned vid den blodiga massakern på 

Himmelska fridens torg 1989. Kommunistpartiet fortsatte att styra Kina utan 

att tillåta demokrati. 

 https://www.youtube.com/watch?v=9-nXT8lSnPQ 
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Slut på krig och konflikter? 

 Vad kan leda till nya konflikter i framtiden? Det kan vi väl fundera över en 

stund. 

 Hur som helst – nu är detta bildspel slut……. 

 


