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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 

Genforeningen af ét land ændrede hele 
Europa - og forholdet til vores nærmeste 

naboer her på Lolland-Falster
Af John Brædder, 
borgmester i 
Guldborgsund Kommune.

 
Det var ikke meget, jeg 
kendte til Østtyskland, før 
Berlinmuren faldt, og de to 
tysklande blev genforenet.

Jeg var 30 år dengang i 
1990 og havde travlt med at 
bygge min landbrugsvirk-
somhed op. Derfor vidste 
jeg, at østtyskerne produce-
rede nogle virkelig gode 
landbrugsmaskiner til ri-
melige priser, og jeg havde 
investeret i en Fortschritt- 
mejetærsker. En solid ma-
skine, der tjente mig godt i 
de år.

Selv om politik og særligt 
udenrigspolitik lå langt 
væk fra min hverdag på det 
tidspunkt, husker jeg min 
overraskelse over, at gen-
foreningen kom så hurtigt 
efter Murens fald.

Der gik mindre end et år 
fra den skelsættende dag i 
november 1989, hvor folk 
fra Østtyskland og Vest-
tyskland kunne omfavne 
hinanden for første gang 
efter 28 års adskillelse, til 
vi havde ét Tyskland. Det 
var ikke et land i lykkelig 
forening, men processen 
var sat i gang. Europa var 
under total forandring, og 
den kolde krigs dage var 
reelt talte.

Det er som bekendt svært 
at spå om fremtiden og 
nemt at være bagklog. Men 
man må sige, det var frem-
synet af alle parter - herun-
der verdenssamfundet om-
kring de to tysklande - at 
handle, mens der var mo-
mentum.

For mon ikke modstan-
den mod en genforening 
var vokset, hvis euforien 
havde fået lov til at sænke 
sig?

Det lykkedes rent faktisk 
at skabe ét Tyskland uden 
at løsne et eneste skud, og 
det er en stor bedrift, når 
man ser på den blodige ty-
ske og europæiske historie 
i årene forinden.

Et Europa
Hvad man måske ikke hav-
de set på det tidspunkt var 
alt det, som genforeningen 
førte med sig. For ud over 
den fysiske mur var der 
den usynlige mur mellem 

Øst- og Vesteuropa. Millio-
ner af mennesker havde le-
vet afskåret fra omverde-
nen med manipulerede 
nyheder, et kontrolleret 
verdensbillede og med un-
dertrykkelse af helt grund-
læggende friheds- og men-
neskerettigheder.

Jeg tror, det er svært for 
os danskere, der tager den 
frie tanke for givet, helt at 
forestille os, hvordan det 
har været, men det var vir-
keligheden for vores nabo-
er mod syd kun ganske få 
kilometer her fra os på Lol-
land-Falster.

Genforeningen bredte sig 
som bekendt længere og 
længere ind i den gamle 
østblok, og det gjorde kom-
munismens fald mulig i re-
sten af Østeuropa.

Estland, Letland og Li-
tauen, som Sovjetunionen 
kontrollerede, frigjorde sig. 
Styret i Tjekkoslovakiet, 
Rumænien og Polen faldt.

Ikke alle steder gik det 
helt så fredeligt, som det 
gjorde i Tyskland, men det 
var opbrudstid, og verdens-
ordenen blev en helt anden.

Genforeningen har der-

med givet os et mere sam-
menhængende Europa, og 
det kan vi kun være glade 
for.

Der er fortsat store for-
skelle på levestandard, mu-
ligheder, løn og mentalitet.

Herhjemme mærker vi 
det blandt andet gennem 
debatten om overenskomst-
forhold og arbejdskraftens 
frie bevægelighed.

Vi havde også masser af 
udenlandsk arbejdskraft 
for 30 år siden, men den 
flydende arbejdskraft i 
Europa, og østeuropæernes 
higen efter samme livsstil 
og goder, som vi har, er sat 

i perspektiv, og den udfor-
drer os også.

Vi har fået nye naboer
For os her på Lolland-Fal-
ster har genforeningen be-
tydet, at vi har fået nye na-
boer. Eller i hvert fald 
naboer, som vi nu kender, 
besøger og har et tæt og 
godt samarbejde med.

”Ordnung muss sein”, si-
ger man i Tyskland - en 
mentalitet, som særligt 
stammer fra det gamle Vest-
tyskland. Selvfølgelig skal 
der være styr på sagerne, 
og samtidig kan vi i Dan-
mark godt lide, at tøjlerne 

er lidt løsere. Selv om ty-
skerne i dag er ét folk, så 
har man i det gamle Øst-
tyskland en lidt anden 
mentalitet, og folk er stadig 
mere uformelle og lig os i 
Danmark. Det tror jeg er en 
af årsagerne til vores gode 
forhold og samarbejde med 
vores venskabsby Rostock.

Gennem det sidste årti 
har vi udviklet samarbej-
det. Ikke kun på formelt og 
officielt niveau, men også 
blandt vores foreninger og 
sportsklubber. Det giver 
sammenhold på tværs, og 
vi bliver dag for dag kloge-
re på hinanden og får en 
større forståelse for de for-
skelle, der altid vil være 
mellem lande og byer.

Vi har udvekslingssamar-
bejde på tværs, de har de 
lært os at hoppe i vandet - 
om vinteren - og så har det 
styrket turismen med øget 
omsætning og udvikling i 
vores lokalområde til følge. 
Tag bare busbilletten fra 
Nykøbing til Rostock som 
eksempel.

I virkeligheden er ven-
skabssamarbejdet groet ne-
defra. Det begyndte med 

nogle ivrige hajkuttersejle-
re i Rostock, der ville lave 
en kapsejlads over sundet, 
og en imødekommende og 
fremsynet sejlklub i Ny-
sted. De tyske besætnings-
medlemmer bad egentlig 
blot om en skål varm sup-
pe, når de kom i land, men 
Nysted Sejlklub ville det 
anderledes, og over nogle 
år udviklede det sig til Haj-
kutterfestivalen, som i dag 
er blevet en tradition og en 
stor begivenhed, der til-
trækker masser af tilskuere 
og turister. Da festivalen i 
2018 fejrede 10-årsjubilæ-
um, var der op mod 10.000 
mennesker hen over festi-
valweekenden i Nysted.

Det er svært at sætte ord 
på, hvad den tyske genfor-
ening egentlig har betydet, 
for den har på mange må-
der betydet alt for det Euro-
pa, vi kender i dag. Og 
hvem ved, hvordan verden 
havde set ud, hvis Muren 
ikke var faldet, og vi stadig 
havde haft to tysklande?

Men én ting er sikkert. 
Rostock havde i hvert fald 
ikke haft en dansk borgme-
ster uden tysk pas.

John Brædder, borgmester i 
Guldborgsund Kommune. 
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