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I disse dage er det 30 år siden, at Tyskland blev genforenet. I den forbindelse bringer Folketidende  
en række kronikker skrevet af personer med et nært forhold til vores naboland mod syd 

Tyskland som vores vigtigste 
partner i en forandret verden?

Af Friis Arne Petersen, 
Partner, Rud Pedersen Pub-
lic Affairs, forhenværende 
ambassadør, Berlin, Tysk-
land, forhenværende am-
bassadør, Beijing, Kina, for-
henværende direktør i 
Udenrigsministeriet

 
Vores tid er fyldt med dra-
matiske forandringer. Hver 
dag sker der ting, som fyl-
der medierne med barske 
og triste nyheder. Ulykker, 
vold, konflikter og natur-
ulykker. Der er få perioder 
i vores liv, hvor det stik 
modsatte opleves. Men det 
er sket.

For os europæere var det, 
der skete i 1989 og 1990, en 
lang række af utrolig posi-
tive og glædelige begiven-
heder. Murens fald og den 
hurtige genforening af 
Tyskland var så positive 
som nogen anden udenrigs-
politisk begivenhed i mit 
liv. Samtidig muliggjorde 
disse kæmpebegivenheder 
EU’s udvidelse med de øst-
europæiske lande. Alt sam-
men så positivt og ureali-
stisk hurtigt, at vi måtte 
knibe os i armene.

Jeg var blevet ministerse-
kretær for udenrigsmini-
ster Uffe Ellemann-Jensen 
i februar 1986 og rejste med 
ham i årene derefter til alle 
de østeuropæiske lande og 
mødte de berygtede og 
skræmmende ledere. Selv 
om vi rejste som danske di-
plomater og ministre bag 
Jerntæppet, var det med en 
følelse af usikkerhed og ret 
ubehageligt.

Vi oplevede Sovjetunio-
nens barske greb om alle 
vores østeuropæiske nabo-
lande. Barskest og mest 
uhyggeligt oplevede jeg 
DDR og Polen, Erich Ho-
necker og Jaruzelski. Un-
dertrykkelsen af demokrati 
og den totale mangel på fri-
hed.

 
Det var på den baggrund 
uvirkeligt at drømme om de 
store forandringer. Og så 
kom de - alligevel - og på så 
kort tid. En kæmpe overra-
skelse og følelse af lykke 
bredte sig til os alle. For os 
i den frie del af Europa, 
men selvfølgelig i endnu 
højere grad for vores nabo-
er i øst.

Den oplevelse, at de gam-
le kommunistiske diktato-
rer som Honecker og Jaru-
zelski var væk, og deres 

tidligere modstandere og 
opposition som Havel og 
Lech Walesa fik magten, 
var helt uvirkelig og fanta-
stisk.

Europa kunne have gået i 
stå igen efter Murens fald, 
og Tyskland hurtigt havde 
genvundet sin enhed og 
genforening. Heldigvis trak 
Danmark og Sverige sam-
men med Tyskland og gan-
ske få andre i en anden og 
vidtgående udvidelse af 
EU. Og allervigtigst, alle de 
nye, frie østeuropæere 
skabte en utrolig reformpo-
litisk indsats, der har givet 
os et EU med 27 medlems-
lande i dag.

Jeg var personlig tæt på 
de danske debatter og de 
østeuropæiske landes svæ-
re reformprocesser op igen-
nem 1990’erne og frem til 
2005. Det var verdenshisto-
riens stærkeste og mest de-
mokratiske forvandlings-
proces i en lang række 
lande, hvor det utænkelige 
alligevel skete. Demokrati 
og reform blev skabt på ru-
inerne af en fejlslagen sov-
jetkommunistisk økono-

misk model. Denne samling 
af et Europa, der blev totalt 
delt efter anden verdens-
krig opfatter jeg som Euro-
pas vigtigste begivenhed. 
Det er ikke alt lutter fryd 
og gammen i EU i dag, og 
der er stadig lande, der som 
UK nu desværre forlader 
os, og der er lande, der har 
splittelsestendenser i sin 
politiske debat. Men det 
sker indenfor rammen af et 
frit og demokratisk Europa, 
der kæmper for en ny rolle 
i verden mellem USA og 
Kina.

Danmark og Tyskland har 
i denne fantastisk vigtige 
periode fra 1980’erne stået 

sammen om alle de store 
spørgsmål. Og det gør vi 
stadig. Jeg oplever det som 
en rigtig og klog politik, vi 
har ført. Ikke mindst med 
den lange historie, vi to lan-
de har med så mange krige 
og ufred.

 
Vi har nu en fælles vision 
om et samlet, frit og demo-
kratisk EU. Og logisk set 
måtte det starte med et gen-
forenet Tyskland. Selvfølge-
lig var det en svær overve-
jelse i 1988 og 1989, og den 
danske statsminister og 
hans udenrigsminister var 
vel ikke helt enige om visi-
onen og politikken fra star-

ten, men det blev de. Og si-
den har vi som land set, at 
vores sikkerhed og stabili-
tet øges med Tysklands 
fremskridt som ét land.

De sidste fem år har jeg 
arbejdet som Danmarks 
ambassadør i vores store 
naboland, Tyskland. Star-
tende med samtaler med 
den daværende tyske præ-
sident Gauck har det været 
enestående. Gauck er vok-
set op i Rostock i DDR-ti-
den under Honecker og et 
brutalt menneskeforagten-
de system. Han fortalte om 
sine egne triste og barske 
oplevelser som ung mand i 
DDR.

Han kunne dog se mod 
nord, ud over Østersøen, 
hvordan lyset fra de danske 
byer på Lolland og Falster 
om natten lyste op med løf-
te om forandring og fred. 
Da jeg rejste hjem 31. 
august for fire uger siden, 
skinnede solen på Rostock 
og Tyskland.

Det Tyskland, Danmark i 
dag har som nabo, er både 
forenet og fornyet. Forenet 
i 1989 og 1990 i en af Euro-

pas skæbnestunder og for-
nyet i de 70+ år, der er gået 
siden anden verdenskrigs 
afslutning. Resultatet er for 
os danskere, at vi nu med 
den eneste nabo, vi har, 
samtidig har fået den må-
ske tætteste partner i ver-
denssamfundet.

UK var vigtig for os, da vi 
skulle afgøre, om vi ville 
ind i EU. Og uden UK ville 
det nok ikke være gået så 
godt, som det gik. USA har 
siden 1945 og dannelsen af 
Nato i 1949 været vores 
vigtigste sikkerhedsgarant. 
Men begge disse to stor-
magter i den vestlige demo-
kratiske verden undergår 
markante forandringer.

UK forlader EU om 90 
dage, og USA bevæger sig 
ad nye og forandrede veje 
med deres vægt på nationa-
lisme og America First-po-
litik. Tyskland har heldigvis 
en kansler, der midt i dette 
ændrede verdensbillede 
ønsker at sikre sammen-
hængskraften i Tyskland og 
i EU.

Det er også vores natio-
nale interesse.
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Den tyske genforening blev markeret foran den tyske rigsdag 3. oktober 1990. 
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