Helmut Kohl in François Mitterrand:
voditelja sprave
Helmut Kohl 1930-2017
François Mitterrand 1916-1996

Kohl in Mitterand sta si neutrudno prizadevala za krepitev
stikov med Francijo in Nemčijo v povojnem obdobju in
poudarjala pomen miru med narodi pri evropskem
povezovanju. Simbolična in ganljiva fotografija voditeljev, ki
se držita za roke na slovesnosti 22. septembra 1984 ob 70.
obletnici začetka prve svetovne vojne, je obšla svet.

Helmut Kohl
Helmut Kohl se je rodil leta 1930 v mestu Ludwigshafen v
Nemčiji. Ob koncu druge svetovne vojne je bil najstnik in pogosto
je izjavil, da se je izognil najhujšemu, ker je vojno doživel še kot
otrok. Študiral je pravo v Frankfurtu, nato pa zgodovino in
politologijo na univerzi v Heidelbergu.
Najprej je delal na akademskem področju, nato pa se preusmeril
v podjetništvo in kasneje v politiko. Potem ko je bil leta 1959
izvoljen za voditelja lokalne sekcije nemške Krščanskodemokratske unije (CDU) v svojem rodnem mestu, se je hitro povzpel do visokih položajev v lokalni in regionalni politiki. Najprej je
bil ministrski predsednik regije Porenje-Pfalz (najmlajši izvoljeni
vodja vlade v Nemčiji), nato predsednik stranke CDU, preden se je
začel potegovati za položaj kanclerja Zahodne Nemčije.
Leta 1982 je po izdaji nezaupnice na predlog CDU padla vlada.
Kohl je bil izvoljen v Bundestag (nemški parlament), leto pozneje
pa je utrdil svoj položaj na oblasti, ko je z veliko večino zmagal na
zveznih volitvah (1983).

Kancler Kohl se je zapisal v spomin zlasti po svojih prizadevanjih
za enotno Nemčijo. Bil je prvi kancler, ki je uradno sprejel predsednika Vzhodne Nemčije. Po padcu berlinskega zidu pa si je
odločno prizadeval za združitev Vzhodne in Zahodne Nemčije. Po
podpisu in ratifikaciji pogodbe v obeh parlamentih leta 1990 je
bila Nemčija 45 let po koncu vojne ponovno združena, Kohlova
vizija združene Evrope se je tako začela uresničevati.

François Mitterrand
François Mitterrand se je rodil leta 1916 v francoskem departmaju Charente. Študiral je javno pravo in diplomiral leta 1937.
Njegovo politično prepričanje ima korenine v francoski
nacionalistični desnici.
V drugi svetovni vojni se je boril na fronti in leta 1940 so ga
Nemci ujeli. Po pobegu iz ujetništva je nekaj časa delal za francoski režim Vichy, nato pa je preoblikoval svoje politično
prepričanje in se pridružil francoskemu odporniškemu gibanju.
Povezal se je z vojnimi ujetniki in člani oboroženih uporniških
skupin, nato pa pobegnil v London, da ga režim ne bi aretiral.
Mitterrand se je srečal s Charlesom de Gaullom, ki je veljal za
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Morda si nihče ne bi mislil, da bosta dva največjih evropskih
voditeljev druge polovice 20. stoletja enkrat tako tesno
sodelovala. Nemški kancler Helmut Kohl in francoski
predsednik François Mitterrand sta se rodila in odraščala v
obdobju grozovitih vojn.

vodjo odpora v izgnanstvu in mu predlagal sodelovanje v francoskem odporniškem gibanju, vendar so se njuni pogledi preveč
razlikovali.
Po vojni je Mitterand utrdil svoj položaj na levici kot nasprotnik
Charlesa de Gaulla, nato pa postal vodja francoske socialistične
stranke. Po prvem neuspelem poskusu na predsedniških volitvah je
leta 1981 postal predsednik in francosko levico vodil celih 23 let.

Zavezana združeni Evropi
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Helmut Kohl was the second of only three people to have
received an Honorary Citizenship of Europe from the European
Council, in recognition of his extraordinary work on European
integration and cooperation, such was his contribution to the
European project.

Mitterrand in Kohl leta 1987

Helmut Kohl je bil drugi od samo treh ljudi, ki jim je Evropski svet
podelil častno državljanstvo Evrope v zahvalo za izjemno delo
na področju evropskega povezovanja in sodelovanja ter prispevek k evropskemu projektu.
Mitterand je v funkciji predsednika podpiral evropsko širitev in se
zavzemal za pristop Španije in Portugalske. Prav tako je podpiral močnejšo integracijo v EU in se zavzemal za sprejetje enotnega evropskega akta leta 1986, ki je postavil prve pravne
temelje evropskemu enotnemu trgu. Šest let pozneje sta Kohl in
Mitterand s skupnimi močmi podprla projekt evropskega
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enotnega trga s podpisom maastrichtske pogodbe in tako so se
uresničile sanje o čeznacionalnem trgu brez ovir.
Znamenita fotografija Kohla in Mitteranda v Verdunu, prizorišču
ene najdaljših bitk prve svetovne vojne, je bila posneta 22. septembra 1984 na spominski proslavi in ponazarja, kaj so dosegle
Francija, Nemčija in Evropa po koncu obeh svetovnih vojn.
Podoba Kohla in Mitteranda z roko v roki pred spominskim
vencem pred kostnico v Douaumontu je pripomogla, da Verdun
ni več samo boleč spomin, pač pa tudi simbol miru in sprave, ki
Evropi in svetu kaže pomen in moč miru na naši celini.
Voditelja sta razvila tesno prijateljstvo in sta dolga leta uspešno
sodelovala. O njiju kroži vrsta anekdot, denimo : Kohl Mitterandu
ponudi tipično nemško jed Saumagen (svinjski želodec) rekoč, da
če vse poje, mu vrne Posarje.
Leta 1988 sta voditelja skupaj prejela nagrado Karla Velikega
kot priznanje za življensko delo na področju nemško-francoskih
odnosov. Nagrada se podeljuje za prizadevanja na področju
evropskega povezovanja. V svojem govoru ob prejemu nagrade
je Kohl poudaril stvari, ki so Franciji in Nemčiji skupne in ki so bile
temelj celotnega evropskega projekta, od Evropske skupnosti za
premog in jeklo iz leta 1951 naprej. To isto nagrado sta prejela
tudi Konrad Adenauer in Simone Veil.
Kohl je bil kancler 16 let, kar je najdlje v 20. stoletju. Mitterand
je bil predsednik Francoske republike štirinajst let, kar je najdaljši
predsedniški mandat v zgodovini Francije.

Poznejša leta
François Mitterrand je umrl januarja 1996, leto dni po odhodu s
položaja, po dolgem boju z rakom prostate. Njegov prijatelj Helmut Kohl je preminil naravne smrti junija 2017. Mesec dni po
tem so se od njega v Evropskem parlamentu v Strasbourgu
poslovili z „evropskim državnim aktom‟. To je bilo prvič v zgodovini. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker se mu
je poklonil z naslednjo izjavo: „Helmut Kohl je bil nemški in
evropski domoljub, saj zanj med obema pojmoma ni bilo protislovja. Nemška in evropska enotnost sta se po njegovem dopolnjevali.‟

