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I denne tid 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 

Den tyske genforening er en vejviser 
for vores demokratiske sameksistens

Af Susanne Hyldelund, am-
bassadør i Berlin, Tyskland, 
forhenværende direktør i 
Udenrigsministeriet

 
I 2020 fejrer vi to genfor-
eninger. Den første blev fej-
ret 15. juni og mest på vo-
res side af den dansk-tyske 
grænse, nemlig 100-året for 
Sønderjyllands genfor-
ening med Danmark.

Men når vi siger genfor-
ening, Wiedervereinigung, 
til vores tyske venner, så 
tænker de på noget helt an-
det - men noget ligeså glæ-
deligt og stort. Syd for 
grænsen er genforeningen 
en historisk begivenhed, 
som kulminerede 3. okto-
ber 1990, hvor Øst- og Vest-
tyskland officielt blev til ét 
samlet Tyskland.

I de spændende år om-
kring den tyske genfor-
ening boede jeg i Aarhus, 
hvor jeg studerede. Her 
kunne jeg på afstand følge 
med i de historiske begi-
venheder. Forud for Murens 
fald var der den fredelige 
revolution, som startede i 
Leipzig, bredte sig til resten 
af DDR, nåede til Berlin og 
førte til Murens fald.

Med en måbende og hå-
befuld omverden som til-
skuer. Tyskland - og Europa 
- var herefter præget af en 
helt særlig og afventende 
stemning, hvor Muren var 
faldet, mens øst og vest 
endnu ikke var genforenet. 
Under Die Wende, vende-
punktet, var store interes-
ser på spil, hvad ville udfal-
det blive?

Den engelske avis The 
Guardian har op til jubilæ-
umsdagen gentrykt en arti-
kel, som i sin tid blev bragt 
dagen før genforeningen. 
Særligt indtryk gør samta-
len mellem avisens korre-
spondent og en østtysk ta-
xachauffør, der beskriver 
genforeningen som en rejse 
til udlandet uden at skulle 
vende hjem igen. Det er og-
så sådan, jeg husker stem-
ningen - set på afstand fra 
Danmark.

Masser af forventninger, 
sågar eufori, når jeg tænker 
på de historiske billeder, 
jeg så i aviserne og live i 
fjernsynet af fejringerne 
foran parlamentsbyg-
ningen i Berlin. Men der 
var også en følelse af uvis-
hed. Daværende kansler 
Helmut Kohl, genforenings-
kansleren, lovede østty-

skerne ”blomstrende land-
skaber” med jobmuligheder 
og forbedrede livsforhold.

Er forventningerne til 
genforeningen blevet ind-
friet her 30 år senere? Ja og 
nej. Som kansler Angela 
Merkel (CDU) sagde sidste 
år i forbindelse med fejrin-
gen af 29-året: Den tyske 
genforening er ikke en til-
stand, der dengang i 1990 
blev fuldendt, men en ved-
varende proces, som invol-
verer alle tyskere, ligegyl-
digt hvilken delstat man 
bor i.

 
Mens Berlinmuren faldt 
pludseligt, så var den tyske 
genforening ikke noget, 
som skete med et trylleslag. 
Den er et tema og en histo-
risk proces, som stadig op-
tager mange tyskere og ty-
ske medier. Det er også en 
økonomisk proces, som ty-
ske borgere har bidraget til 
ved at betale den såkaldte 
solidaritetsskat, Soli’en i 
folkemunde, som - i hvert 
fald frem til 2021 - er tyske 
skatteyderes månedlige bi-
drag til de fortsatte omkost-
ninger ved Tysklands gen-
forening.

Hvert år udgiver den ty-
ske regering en statusrap-
port over den tyske genfor-
ening, og i 2020 er der 
stadig forskel på øst og 

vest. Helt overordnet har 
udviklingen siden 1990 be-
væget sig mod økonomisk 
udligning. Det kan man og-
så se, når man kigger på 
den generelle tilfredshed 
blandt tyske borgere med 
deres økonomiske situati-
on.

Her vurderer henholdsvis 
66 procent i øst og 68 pro-
cent i vest, at deres økono-
miske situation er god - 
selv om gennemsnitslønnen 
i de vestlige delstater fort-
sat er noget højere end i de 
østlige. Til gengæld er der 
også områder, hvor de øst-
lige delstater klarer sig 
bedre end de vestlige.

Når det handler om lige-
stilling, er den gennemsnit-
lige lønforskel mellem køn-
nene eksempelvis 21 
procent i vestlige delstater 

mod 7 procent i øst.
Der er også udfordringer, 

som relaterer sig til genfor-
eningen. I 2019 havde 463 
ud af Tysklands 500 største 
virksomheder hjemme i 
vestlige delstater. Ingen af 
Tysklands største 30 virk-
somheder har hovedsæde i 
øst. Gennemsnitsalderen er 
stadig højere i østlige del-
stater, hvor mange virk-
somheder lider under man-
gel på kvalificeret 
arbejdskraft.

Efter genforeningen flyt-
tede mange unge til vest, og 
det er en demografisk 
skævvridning, som endnu 
ikke er overvundet. Samti-
dig er de østlige delstater 
fortsat underrepræsenteret 
i ledende stillinger. Siden 
1990 har der kun været 11 
forbundsministre fra øst, 

herunder kansler Angela 
Merkel, som tidligere har 
understreget, at det var vig-
tigt at forstå, hvorfor den 
tyske genforening for man-
ge mennesker i de østtyske 
delstater ikke kun har væ-
ret en positiv erfaring.

En følelse af mindreværd 
og af, at det har været øst, 
som har måttet indrette sig 
efter vestlige præmisser, 
findes stadig. Sidste år følte 
57 procent af adspurgte øst-
tyskere sig som anden-
rangsborgere.

 
Set med danske øjne er der 
dog meget at beundre ved 
den tyske genforening. På 
30 år er to vidt forskellige 
politiske systemer blevet til 
ét, to befolkninger til én, to 
kulturer til flere. Som poli-
tisk transformation har 
genforeningen været med 
til at gøre Tyskland til et 
stærkt demokrati i hjertet 
af Europa, som forsvarer 
demokratiske værdier, hu-
manisme, retsstaten og 
menneskerettigheder i en 
global kontekst.

Vi kan glæde os over, at 
det dansk-tyske forhold i 
dag er godt - måske bedre 
end nogensinde. Ikke bare 
deler vi værdier og har tæt-
te historiske forbindelser. I 
international sammenhæng 
står vi ofte side om side i 

både EU og Nato, og i 2020 
har vi kunnet fejre et 
dansk-tysk kulturven-
skabsår.

Når Femern-tunnelen 
står færdig i 2029, så vil der 
være en ny, landfast forbin-
delse mellem Danmark og 
Tyskland, som også vil 
bringe Lolland og Falster 
endnu tættere på Tyskland 
og udgøre et transportknu-
depunkt mellem Nord- og 
Centraleuropa.

Sidste år, da Tyskland fej-
rede 30-året for Murens 
fald, kunne folk samles i 
gaderne. I år har covid-19 
sat en stopper for de store 
markeringer i Berlin og an-
dre tyske byers gader, men 
det skal ikke forhindre os i 
at anerkende det demokra-
ti, som vi i Danmark har 
glæde af at være nabo til. 
Et demokrati, der opstod ud 
af den helt unikke undta-
gelse, at to vidt forskellige 
samfund efter en generati-
ons adskillelse for 30 år si-
den blev genforenet i fred 
og fordragelighed.

I 2020 fejrer vi to genfor-
eninger. En i Danmark og 
en i Tyskland. Men heldig-
vis fejrer vi dem ikke hver 
for sig, for de har begge 
været med til at vise vejen 
og sætte deres positive, va-
rige præg på vores demo-
kratiske sameksistens.

Den danske ambassadør i
Berlin, Susanne Hyldelund.  
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