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Met de eenwording 
groeit de Duitse 
verantwoordelijkheid* 

Het zou fataal zijn als de instorting van de 
soctalisttsche ideologie een geestelijk va~ 
cuum zou achterlaten. Het is onze op~ 
dracht nieuwe orientatie te brengen. De 
CDU beschtkt over een betrouwbaar kom~ 
pas. de christelijke visie op mens en 
schepping. Aldus dr. Helmut Kohl, bonds~ 
kanselier en voorzitter van de COU op de 
parti;dag van deze partij in Bremen. Kohl 
en De Maiziere vertellen hoe zij de his tori~ 
sche gebeurtenissen van het afgelopen 
jaar verwerkt hebben. Zij de/en de inspira~ 
ttebron, maar hebben tach verschillende 
ervaringswerelden. 

Het is voor miJ een emotioneel ogenblik 
vandaag voor u te spreken. Met de verkla~ 
ringen van de deelstaatsverbanden Bran~ 
denburg, Mecklenburg~Voorpommeren, 

Saksen, Saksen~Anhalt en Thuringen 
evenals die van de afgevaardigden uit 
Oost Berlijn, is de Christen Democratische 
Unie van Ouitsland - na meer dan vier de~ 
cennia- weer verenigd. Van nu af aan zijn 
wiJ weer een partij, een COU voor heel 
Duitsland. En overmorgen, op 3 oktober, 
wordt de eenheid en vriJheid van Ouitsland 
volbracht. Oat zal een grote dag zijn, een 
dag van vreugde voor aile Ouitsers. 

lk heb altijd geloofd, dat dit eens werke~ 
ltjkheid zou worden. Maar ik heb niet dur~ 
ven hopen dit ogenblik zo spoedig te bele~ 
ven. Wie van ons, beste vrienden, had dit 
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een jaar geleden voor mogelijk gehouden? 
Wie had deze ontwikkeling voorzien toen 
wij op 10 september vorig jaar op onze 
laatste partijdag in Bremen samenkwa~ 
men? Oestijds opende Hongarije zijn gren~ 
zen voor de vluchtelingen uit de OOR- en 
sloeg daarmee de eerste steen uit de Ber~ 
lijnse Muur. Oaarvoor zullen wij de Honga~ 
ren altiJd dankbaar zijn. 

Nu komt in vervulling datgene, waarvoor 
christen~democraten reeds 45 jaar hart~ 

stochtelijk en met aile kracht gestreden 
hebben een verenigd Ouitsland in een 
Europa dat in vrijheid een wordt. Wij ver~ 
wezenlijken de visie, die ons christen~de~ 
mocraten van het begin af aan geleid heeft 
-die een kernpunt in onze politieke opvat~ 
tingen was en is. Allen die in de COU hun 
politieke onderdak gevonden hebben lag 
deze visie van begin af na aan het hart, en 
vooral ook biJ mij. 

Hoezeer heeft de deling van ons vader~ 
land in al die decennia het Ieven van onze 
natie overschaduwd 
- ik denk aan het grote onrecht dat de 

mens door een communistische dicta~ 
tuur is aangedaan; 

- ik denk aan al die jaren en decennia van 
onderdrukking, van mensonwaardige 
bespionering; 

- ik denk aan die mensen, die bij de ver~ 
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twijfelde poging van Duitsland naar 
Duitsland te gaan, zelfs hun Ieven ris
keerden, soms ook verloren. 

Dit alles mag nooit meer herhaald worden. 
Wij christen-democraten bekrachtigen 
vandaag feestelijk de eed die met het mo
rele fundament van onze grondwet aange
gaan is nooit meer oorlog en geweld I 
Nooit meer dictatuur en heerschappij van 
onrechtl En wij voegen daar nu aan toe: 
Nooit meer socialismel 

De CDU was en is de partij van de Duit
se eenheid. En zij was en is tegelijk de par
tij van de Europese eenwording. Als wij 
overmorgen de eenheid in vrijheid voor 
aile Duitsers terug winnen, dan is dat ook 
een trots ogenblik voor onze partij WiJ ver
heugen ons erover uit heel ons hart- maar 
wij kennen ook de omvang van de op
dracht waar wij thans voor staan. Want op 
ons, christen-democraten, rust de hoofd
verantwoordelijkheid voor Duitslands toe
komst. Wij zijn de leidende regeringspartij 
en wij zullen het blijven. Wij willen Ieiding 
geven aan het Verenigde Duitsland in een 
verenigd Europa. Daarmee treden wij aan 
bij de verkiezingen die voor ons liggen: 
- bij de deelstaatverkiezingen op 14 okto

ber; 
- bij de bondsdagverkiezingen op 2 de-

cember. 
Wij willen voor aile Duitsers een toekomst 
in eenheid en vrijheid, in vrede en veilig
heid, in welvaart en sociale rechtvaardig
heid bereiken. 

Wij hebben bewezen waartoe wij in staat 
zijn Het was de CDU, die zonder zich van 
de wijs te Iaten brengen het bewustzijn van 
de eenheid van de natie wakker gehouden 
heeft- decennia lang. Ook in tijden waarin 
de bekentenis tot Duitsland helemaal niet 
in de mode was. Ja, in tijden waarin wij 
daarop zelfs aangevallen werden. Het was 
de CDU, die vastberaden de Europese in
tegratie gestimuleerd heeft. Konrad Ade
nauer heeft samen met anderen, vooral 
met christen-democraten uit nu al weer 
lang bevriende Ianden van Europa, de ba
sis voor dit vredeswerk gelegd. En het was 
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evenzo de CDU, die als partij van Ludwig 
Erhard de voorwaarden voor een breed 
genoten welvaart en een hoge mate van 
sociale rechtvaardigheid geschapen heeft 
-in de eerste plaats in de Bondsrepubliek. 

De sociaal-democraten hebben ge
toond niet opgewassen te zijn tegen de 
centrale vragen betreffende het lot van 
onze natie. In de jaren vijftig hebben zij het 
beleid van Konrad Adenauer, het beleid 
van de Europese integratie, bitter bestre
den. Zij waren tegen de invoering van de 
sociale markteconomie. Zij hebben haar 
nu ook nog niet begrepen. Het is tekenend 
dat hun nieuwe Berlijnse Beginselpro
gramma van december 1989 het begrip 
'sociale markteconomie' totaal niet noemt. 
En meer nog Wat betreft de vraag van de 
eenheid van de natie heeft de SPD niet ai
leen de leidende beginselen van grote so
ciaal-democratische persoonlijkheden -
zoals Kurt Schuhmacher en Ernst Reuter
priJsgegeven, zij was de eerste om onze 
landgenoten in de DDR op betreurens
waardige wijze in de steek te Iaten. Wat 
zou er gebeurd zijn als wij hadden toege
geven aan de verlangens van de SPD? 
Wat zou er met onze landgenoten gebeurd 
zijn, die vorig jaar hun toevlucht zochten in 
ambassades in Boedapest, Praag en 
Warschau, als wij het staatsburgerschap 
van de DDR erkend hadden? 

Wij hebben vandaag geen reden ons 
programma te herschrijven. Wij ziJn niet 
met de SED een gemeenschappelijk 'Ba
sispapier' overeengekomen. Wij hebben 
ook niet gezegd, toen de Muur in Berlijn 
openging, dat het niet om een hereniging 
zou gaan, maar aileen maar om een weer
zien. Wij hebben altijd op de bres gestaan 
voor onze landgenoten in de DDR. Wij zijn 
niet opgehouden te werken voor de een
heid van de Duitsers in vrijheid. Wij kondi
gen daarorn vandaag aan er aanspraak op 
te maken als verenigde CDU in een ver
enigd Duitsland opnieuw de leidende poli
tieke kracht te zijn. 
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Grote opgaven 
Voor het laatste decennium van deze 
eeuw zie ik vooral drie grote opgaven van 
polilleke opbouw, die wij onszelf stellen in 
de geest van onze christen-democratische 
idealen 
- Ten eerste de wederopbouw in de hui

dige DDR. Wij willen bereiken dat de 
nieuwe deelstaten daar reeds spoedig 
weer bloeiende lar1dschappen zullen 
ziJn. Duitsland moet ook economisch en 
sociaal zo spoedig mogelijk een wor
den. 

- Ten tweede noem ik de voltooiing van de 
Europese Unie met de visie van een 
Europese federatie - de Verenigde Sta
ten van Europa. Op deze weg is en bliJfl 
de Polit1eke Unie hoeksteen van een 
Europese vredesordening. 

-Ten derde gaat het om de bijdrage die 
Duitsland aan de vormgeving van de 
wereld van morgen te leveren heeft. Wij 
Du1tsers moeten onze gegroeide verant
woordelijkheid recht doen in het aange
zicht van de grote wereldwijde opgaven. 

Oat betekent ook Met de derde oktober, 
met het bere1ken van de staatkundige een
held van Duitsland, hebben wij weliswaar 
ons grote nation ale doe I bereikt, maar voor 
ons christen-democraten is het werk daar
mee geenszins gedaan. In tegendeel. In 
velerlei opzicht is de staatskund1ge een
wording van ons vaderland eerst een be
gin Ook als WIJ op vele beproefde zaken 
kunnen voortbouwen. Maar wiJ hebben 
daarna nog een moeilijke weg voor ons en 
voor de geweldige opgaven die voor ons 
l1ggen zullen we ook offers moeten bren
gen. Maar ik zeg ook in een verenigd va
derland, in sol1dariteit met elkaar, zullen wiJ 
het voor elkaar brengen. 

Wederopbouw 
OngetwiJfeld is in deze historische situatie 
de aandacht van veel mensen tussen Elbe 
en Oder geconcentreerd op economie en 
werkgelegenheid Preciezer Op de vraag 
wat soc1ale markteconornie voor hen con
creel betekent. Hoe de nieuwe vriJe orde-

ning van economie en samenleving hun 
persoonlijk Ieven concreet verandert. Wel
ke perspectieven zij daarmee verbinden. 
En omgekeerd zijn er in de Bondsrepu
bliek zorgen of wiJ dat alles ook voor elkaar 
kunnen brengen Wat nu aan opgaven op 
ons afkomt. 

Er word! veel over kosten gesproken. 
Niet aileen zozeer over de kosten die de 
deling van Du1tsland iedere dag veroor
zaakt heeft, maar over de uitgaven voor 
het overwinnen van de gevolgen van tien
tallen jaren socialistisch wanbeleid Niet 
weinig sociaal-democraten presenteren 
bijna iedere dag nieuwe schrikbeelden 
van de lasten die het Duitse volk zouden 
gaan teisteren 

Beste vrienden, waar zouden wij eigen
IIJk vandaag in Duitsland staan, als treuze
laars en kleinz1eligen in historische situ
aties in onze geschiedenis de lotgevallen 
van ons vaderland bepaald zouden heb
ben? Waar zouden wij staan, als in 1948 
Ludwig Erhard niet met moed, vastbera
denheid en taa1e overtuigingskracht de 
moneta1re en economische hervormingen 
had doorgezet, als hij niet moeilijke maan
den lang consequent had koers gehouden 
en de lijdgeest niet had weerstaan? Waar 
zouden wiJ staan, als wij in 1982 niet de re
geringsverantwoordelijkheid in ons land 
hadden overgenomen, vandaag op de 
dag af acht jaar geleden? Waar zouden wiJ 
staan, als wiJ er toen niet in geslaagd wa
ren geweest de om zich heen grijpende le
thargle, het toekomstpessimisme, de ver
oordellng van prestatiebereidheid en durf 
door de social1sten niet tot een einde had
den gebracht'? En waar zouden wiJ van
daag staan. als wij teruggeweken waren 
voor de noodzakelijke grote hervormingen 
in de gezondheidszorg, de pensioenen, 
belastingen en de posteriJen, zoals ande
ren voor ons? 

Bij de beslissende kruispunten in ons 
land was het de Un1e van Duitsland, waren 
het vrouwen en mannen u1t CDU en CSU 
die onder de moeilijkste omstandigheden 
de weg naar de toekomst gewezen heb-



ben en vastberaden de nieuwe opgaven 
aangepakt hebben. Ook en juist in de eco
nomische politiek kunnen wij nu oogsten 
wat wiJ tegen veel tegenstand in jarenlang 
hebben doorgezet wij oogsten de vruch
ten van een consequent en solide beleid. 
De economische ciJfers in de Bondsrepu
bliek spreken hier duidelijke taak investe
ringen en inkomens ontwikkelen zich zeer 
goed. Handel en industrie ijlen van record 
naar record. De bouwsector nadert de 
'boom' van de jaren zestig. Vooral echter 
heeft de uitstekende economische situatie 
gunstige effecten op de arbeidsmacht. En 
dat ondanks de massale toeloop die wij te
gelijkertijd te verwerken krijgen. Het is al bij 
menigeen vergeten, dat tussen november 
en april nog 385.000 immigranten uit de 
DDR bij ons kwamen - en daar bovenop 
van vorig jaar herfst tot nu bijna een half 
miljoen andere immigranten. 

Desondanks zal de werklooshe.ld 1n het 
jaargemiddelde voor het eerst sinds 8 jaar 
onder het twee-miljoenpunt liggen. De 
werkgelegenheid staat er nu beter voor 
dan ooit in Duitsland. Aileen al in de laatste 
twaalf maanden zijn meer dan 650.000 
nieuwe arbeidsplaatsen gecreeerd. Het 
Federale bureau voor Arbeid spreekt als 
een ontwikkeling zoals de laatste keer in 
de jaren vijftig. En in de marge zij opge
merkt dat de tewerkstelling van vrouwen in 
deze jaren sneller stijgt dan d1e van man
nen. 

Beste vrienden, dit zijn successen die 
wij niet hoeven te verbergen. Maar het zijn 
bovenal successen waarmee wij een soli
de fundament gelegd hebben voor datge
ne wat wij nu in Duitsland aanpakken. 
Want ook voor de opbouw, die wij geza
menlijk in Mecklenburg-Voorpommeren, 
Saksen, Saksen-Anhalt, Thuringen en 
Brandenburg aangaan, brengen wij onze 
positieve ervar'1ngen met meer dan veertig 
jaar sociale markteconomie mee. 

Waar zouden wij nu in Duitsland staan, 
als wij dit voorjaar versaagd had den om de 
landgenoten in de DDR het perspectief te 
geven dat nu in vervulling gaat? Wat dan 
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gebeurt zou zijn laat zich raden. De DDR 
zou leeggebloed zijn, de mensen zouden 
opnieuw met honderdduizenden hun va
derland de rug toe gekeerd hebben, ze 
zouden naar de Bondsrepubliek gepen
deld zijn en zouden ook hier geen Iichte 
start gehad hebben. Oat schijnen al dege
nen hier te Iande te verdringen, die nu bij 
iedere gelegenheid klagen dat alles te 
snel is gegaan. In werkelijkheid ging niets 
te snel, beste vrienden. Wij hebben zo ge
handeld als onze verantwoordelijkheid 
voor ons vaderland ons gebiedt. En ook 
zo, als een passend antwoord aan de 
overweldigende eerste vrije kiezersuit
spraak in de DDR sinds vele jaren. 

Een eerste opvallend resultaat was de 
Monetaire, Economische en Sociale Unie, 
waarmee wij economische en sociale be
langen in harmonie gebracht hebben. De 
mensen wonnen zo opnieuw perspectief. 
Zij rnerkten: het loont de moeite te blijven. 
Ze konden zeker zijn: de weg naar eenheid 
was van toen af onomkeerbaar. lntussen 
.z:ijn wij op deze weg een goed stuk vooruit
gekomen. Duizenden landgenoten nemen 
hun lot in eigen hand. Aileen dit jaar zijn 
rond de 170.000 bedrijven opgericht. De 
prijzen zijn nu merkbaar lager dan een jaar 
geleden. De koopkracht van werknemers 
en pensioengerechtigden is naar bereke
ningen van de Bundesbank duidelijk toe
genomen. Ook de begeleid1ng door de ge
volmachtigde van de regering voor de 
privatisering en sanering van de bedrijven 
in de DDR verloopt met groeiend succes. 
De wrakke steigers van de oude comman
do-economie vallen steeds verder uiteen. 
Oat is noodzakelijk voor het nieuwe begin 
en goed zo. Want het bevelsysteem van de 
socialistische heerschappij was uitdruk
king van willekeur en onvrijheid. 

Het werd onbarmhartig en onmenselijk 
bedreven, op kosten van de gezondheid 
van vele mensen en zonder rekening te 
houden met natuur en milieu. Nergens an
ders in de wereld was er zo'n hoge uitstoot 
van zwaveldioxide en kooldioxide als in de 
SED-staat. Oat is maar een voorbeeld van 
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de onverantwoordelijke omgang van het 
oude reg1me met onze noodzakelijke na
tuurlijke levensvoorwaarden. Een ander 
voorbeeld is de ontoereikende ve1ligheid 
van de DDR-kerncentrales. Ook die maken 
duidelijk, hoe het er met het verantwoorde
lijkheidsgevoel van de toenmalige macht
hebbers voor de eigen bevolking en de 
toekomstige generaties voorstond De 
planeconomie leidde niet aileen naar de 
ru1nering van het milieu, maar had ook de 
mensen nodig vanwege de vruchten van 
hun arbeid. Het was een zekere weg naar 
de doodlopende straat van de economie 
van het tekort. 

Tegelijkertijd weten wij: de vereiste nieu
we orientatie gaat gepaard met smartel1jke 
ervaringen voor de mensen. Werkloosheid 
en ongeregeld werk nemen eerst nog dui
deliJk toe. De zorgen, om in het Ieven van 
alledag staande te blijven, groeien in vele 
gezinnen. Maar ieder kan erop vertrou
wen In deze moeilijke jaren staan wiJ sa
men. Nationale solidariteit en sociale 
rechtvaardigheid zijn voor ons geen holle 
frasen, maar vanzelfsprekende verplichtin
gen. Het lijdt voor mij geen twijfel dat de 
overgrote meerderheid van de burgers de 
noodzaak erkent gemeenschappelijk door 
de moeiliJke periode heen te komen, om zo 
de noodzakelijke basis te leggen voor eco
nomisch herstel. Wie daarbij met bewust 
verkorte perspectieven aileen de kosten 
van het nieuwe begin op de voorgrond 
stelt, sluit zijn blik af voor het wezenlijke 
voor onze gemeenschappelijke toekomst. 

Het zou echter noodlottig zijn hier aileen 
de gevenden en daar aileen de nemenden 
te zien. Juist is daarentegen de economi
sche wederopbouw wat tot nu toe de DDR 
is, komt ten goede aan behoud en schep
ping van arbeidsplaatsen in heel Duits
land. Want door het eenwordingsproces 
ontstaat in de loop der jaren een daar bo
venopkomende economische dynamiek. 
Deze komt juist in de beginfase van de we
deropbouw van de voormalige DDR ten 
goede aan de Westerse leveranciers van 
machines, uitrustingen en consumptiegoe-
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deren. Anders uitgedrukt: nieuwe arbeids
plaatsen hier staan steeds meer in recht
streeks verband met de begonnen structu
rele verandering in de DDR. lets dergelijks 
zou voor stijgende bedriJfswinsten en na
venante belastingopbrengsten kunnen 
gelden. Wie dus met graagte en dikwijls 
over de kosten van de eenheid spreekt, 
moet niet vergeten net zo open over de op
brengsten van de eenheid te spreken. 
Daar horen vanzelfsprekend ook immate
riele voordelen biJ, die niet in mark en 
pfennig meetbaar ziJn de persoonlijke 
vr1jheid op de eerste plaats En eveneens 
moeten voordelen genoemd worden, die 
noodzakelijk voortvloeien uit de wijdreiken
de veranderingen in Duitsland en Europa. 

Daarop is de vraag van toepassing wel
ke economische impulsen in de komende 
Jaren voortvloeien uit het feit, dat het ver
enlgde Duitsland in het verband van de 
Europese Gemeenschap en daarmee in 
de op handen zijnde Europese binnen
markt wordt opgenomen. Terugblik op de 
dynamische ontwikkeling aan het begin 
van de Europese Economische Gemeen
schap in de Jaren zestig maakt duidelijk 
met welke krachtige aanzetten voor groei 
en werk hier gerekend kan worden. Daar 
horen voorts de sterke kansen bij die ver
bonden zijn met de positie van het verenig
de Duitsland in het midden van een ver
sneld samengroeiend Europa. En nog iets 
past in dit geheel Het is onredelijk de in
druk te wekken alsof alles in de nog aan
wezige DDR nu en op afzienbare tijd aileen 
met geld uit het Westelijke deel van Duits
land zou moeten worden gefinancierd. 
Juist is veeleer Royale hulpgebaren aan 
het begin van een nieuwe orientatie op de 
markteconomie zijn noodzakelijk, opdat 
daardoor de sociale lasten voor de men
sen dragelijker worden. 

Wie zou dit niet beter weten dan de Duit
sers in de Bondsrepubliek, voor wie het 
nieuwe begin met de Amerikaanse gelden 
van het Marshallplan eveneens verlicht 
werd. Juist de ervaringen van de Bondsre
publiek Duitsland na 1948 tonen echter 
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ook, dat deze staatshulp in de beste zin 
van het woord hulp voor zelfhulp was. 
Want na het doorkomen van de moeilijke 
overgangsfase was het ook de Bondsre
publiek mogelijk noodzakelijke investerin
gen voor de eigen toekomst steeds meer 
uit eigen kracht op te brengen. Dit zal bij 
onze landgenoten van Mecklenburg
Voorpommeren tot Saksen niet anders zijn. 
Ook zij zullen een groeiend deel voor de fi
nanciering van hun eigen toekomst zelf 
kunnen dragen. 

lk zeg daarom nog een keer Wij onder
schatten de kwestie van de kosten niet. 
Maar WiJ ziJn tegelijkertijd de hoopvolle 
perspectieven die zich in toenemende 
mate openen voor het verenigde Duitsland 
en voor Europa als geheel. 

Kosten, baten en perspectieven, zij vor
men een onlosmakelijke totale samen
hang. De manier waarop wiJ ons door deze 
historische uitdaging heen slaan zal maat
gevend ziJn voor de politieke en economi
sche positie van Duitsland in de wereld. 
Wij stellen onszelf voor deze opgave. 

Solidariteit 
lk ben er zeker van dat wij de economi
sche moeilijkheden van de overgang kun
nen oplossen - ook als dit vast en zeker 
niet eenvoudig zal zijn. Maar Iaten wij niet 
vergeten dat economische en sociale pro
blemen niet de enige zijn waar wiJ voor 
staan- en wei Iicht niet eens de moeilijkste. 
Vier decennia van communistische dicta
tuur hebben vooral in het geestelijke en 
culturele Ieven verwoestende schade na
gelaten, die nog lang zal nawerken. Daar
om gaat het bij de kwestie van de vereni
ging van Duitsland, van de wederopbouw 
in de n1euwe deelstaten niet aileen om 
onze economische capaciteiten. Het is 
ook en vooral een kwestie van de geeste
lijke en morele kracht van ons volk - en ziJ 
rich! zich tot aile Duitsers, in Oost en West. 

Zijn wij bereid in solidar1teit samen te 
staan- ook als WIJ offers moeten brengen'? 
Oat is een vraag die voor al de Duitsers in 
de Bondsrepubliek moeten beantwoor-
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den. Nemen wij de verantwoordelijkheid 
op ons, die ons met de Duitse eenheid ten 
dee I valt'? Geven wij een voorbeeld voor de 
bewuste en verantwoorde omgang met 
vrijheid'? Oat zijn vragen die aile Duitsers 
moeten beantwoorden - ook bij de verkie
zingen die voor ons liggen. In wat nu nog 
de DDR is komt het erop aan overgelever
de socialistische korsten weg te ruimen. 
Oat betekent ook WIJ moeten in het gees
telijke en culturele Ieven de puinhopen van 
ideologische indoctrinatie aan de kant 
doen. lk denk bijvoorbeeld aan de scholen 
en het hoger onderwijs. Vele van degenen 
die daar in dienst waren van de communis
tische partij en haar ideologie, ziJn ook nu 
nog in het ambt en op hun post. Op posi
ties, die zij in een vrije democratie wei nooit 
verworven zouden hebben. Moeten wiJ 
echt geloven dat zij allen bereid ZiJn de op
groeiende jeugd in een geest van vrijheid 
op te voeden'? lk noem ook het terrein van 
de media, de kunst en de literatuur. Kun
nen de voormalige spreekbuizen van de 
heerschappij van de willekeur met hun 
denksjablonen en censuurautoriteiten van
daag als geloofwaardige woordvoerders 
van vrijheid van meningsuiting, pluralisti
sche veelvoud en tolerantie optreden'? 

Op al deze vragen zijn geen eenvoudi
ge antwoorden te geven. Maar wij moeten 
de omvang van het probleem herkennen. 
Overal moeten nog oude structuren over
wonnen worden en wiJ zijn geroepen Iei
ding te geven aan de geestelijke discus
sies. Het zou fataal z1jn als de instorting 
van de socialistische ideologie een gees
telijk en moreel vacuum zou achterlaten, 
waarin een latere dag andere radicale 
heilsboodschappen zouden kunnen bin
nenstoten. Daarom is het onze opdracht 
ook geestelijk grenzen aan te geven, 
orientatie over te brengen. Wij moeten met 
name het begrip voor de onlosmakelijke 
samenhang tussen vriJheid en verantwoor
delijkheid aanscherpen. Hier ligt een be
langnjke taak voor de kerken. Zo waren er 
voor en tijdens de revolutie juist in de krin
gen van de kerken kristallisatiepunten van 
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vreedzaam verzet. Maar ook andere maat
schappelijke krachten worden opgeroe
pen- niet in de laatste plaats de democra
tische partijen. 

En ook hier zeg ik weer: Wij, de Christen
Democratische Unie, brengen daarvoor 
aile voorwaarden mee. Wij beschikken 
over een betrouwbaar kompas- ons chris
telijk begrip van mens en schepping. Het 
draagt ons op een bijzondere manier op in 
het verenigde Ouitsland een samenleving 
van het menselijke samenzijn vorm te ge
ven. De 'C' in de naam van onze partiJ 
drukt uit wat ons verbindt. Zij beschrijft het 
zedelijke fundament, waarop mensen van 
vaak zeer verschillende herkomst in onze 
volkspartij elkaar vinden. En op dit funda
ment treffen ook christen-democraten el
kaar in gemeenschappeliJke overtuigin
gen. Het belijden van de 'C' is voor onze 
partij een bron van kracht die wij moeten 
gebruiken. Niet in de laatste plaats komt 
daaruit het vermogen voort samen te bren
gen wat veel te lang met geweld geschei
den was. 

Dit is een kenmerk van onze partij, dat in 
onze naam weerspiegeld is. Unie, dat be
tekent vooral samenbrengen, evenwich
ten aanbrengen Wij hebben onze partij 
steeds geheel bewust beschouwd als unie 
van de verschillende landstreken, gods
dienstige r1chtingen en beroepen. Als unie 
uit aile lagen van ons volk een politieke ge
meenschap met de opgave belangente
genstellingen te overwinnen en in ge
meenschappelijke standpunten samen te 
brengen. Oat heeft ons telkens meer in 
staat gesteld op belangrijke strijdvragen 
oploss1ngen te vinden, die dan onder bre
de lagen van de bevolking instemming 
ontmoeten. Deze integrerende kracht, die 
z1ch b1j vele gelegenheden bewezen heeft, 
wordt vooral nu gevraagd. 

OaarbiJ is het belangrijk dat wiJ onszelf, 
ongeacht verschillende ervaringen en le
vensomstandigheden - als gemeenschap 
begrijpen. Wij zijn de grote Ouitse volks
partiJ van het midden. WiJ bieden aile groe
pen en lagen van ons volk de kans op een 
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politiek onderdak. Onze standplaats is en 
blijft het midden. Het brede midden van 
ons volk. Oit is wat ons sterk maakt. Oaar
om zijn voor mij ook de verlangens ver
keerd, dat de partij zich naar links of naar 
rechts zou moeten bewegen. Hier kunnen 
er telkens opnieuw pogingen zijn op grond 
van de opportuniteit of van andere motie
ven inconsequent te worden- maar op die 
manier zouden wij aileen onszelf ontrouw 
zijn. VolkspartiJ van het midden zijn- dat is 
voor ons een kwestie van ons zelfverstaan 
en onze geloofwaardigheid. Wij maken 
geen beleid v66r de een en tegen de an
der. En niemand in onze Unie kan als eni
ge aanspraak maken op economische 
deskundigheid of op een sociaal geweten. 
Wij willen steeds het algemeen welzijn die
nen. 

En evenzo wens ik dat wij ons - binnen 
en buiten onze partij - in de toekomst niet 
meer als Oost- en Westduitsers, als voor
malige OOR- en Bondsburgers beschou
wen, maar als Ouitsers- als landgenoten 
die solidair staan tegenover elkaar en die 
in een verenigd Europa voor de anderen 
goede buren en partners willen zijn. 

Verenigd Europa 
Beste vrienden, de COU was en is de Ouit
se Europese partij bij uitstek. Tot ons chris
telijke zelfbegrip behoort ook de duidelijke 
afwijzing van iedere vorm van nationalis
me. lk weet dater bij onze buren en vrien
den in de Gemeenschap ook mensen ziJn, 
die bang zijn voor een verenigd Ouitsland. 
Met het oog op de geschiedenis heb ik 
daar beg rip voor. Maar soms zijn dat soort 
zorgen aileen maar een voorwendsel om 
economische motieven te verbergen. In 
werkelijkheid zijn wiJ Ouitse patriotten en 
tegelijkertijd overtuigde Europeanen. Zo 
hebben immers ook christen-democraten 
na de Tweede Wereldoorlog de basisste
nen gelegd voor de bouw van het verenigd 
Europa. 

Wij hebben in de afgelopen acht jaren 
gezamenlijk met onze partners- voor aile 
anderen Frankrijk- grote vooruitgang ge-
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boekt. Het beleid van Europese integratie 
was de beslissende voorwaarde voor de 
hereniging van Ouitsland in vrede en vrij
heid Voor ons christen-democraten is het 
daarom al vanzelfsprekend, dat het ver
enigde Ouitsland zijn kracht toewijdt aan 
de bouw van de Verenigde Staten van 
Europa. Ouitsland is ons vaderland, Euro
pa is onze toekomst. De Europese binnen
markt, die wij op 31 december 1992 zullen 
voltooien, is aileen maar een tussenstation 
op de weg naar de Europese Unie. In de 
komende maanden gaat het erom de slap
pen voor te bereiden, die ons ver over de 
horizon van de binnenmarkt uitvoeren in 
december zullen de regeringsconferenties 
over de Economische en Monetaire Unie 
alsmede over de Politieke Unie worden ge
opend. Het is ons doel deze regeringscon
fel·enties snel af te sluiten, zodat de resul
taten ervan door de lidstaten voor het eind 
van 1992 bi'lnen worden geratificeerd --en 
opdat tegelijk met de voltooiing van de 
binnenmarkt de beginselen voor de Euro
pese Unie neergelegd worden. 

Duitse eenheid en 
Europese eenheid zijn 
twee kanten van dezelfde 
medaille. 

Er zijn in de laatste weken en maanden 
stemmen opgegaan, die meenden dat wij 
Ouitsers te zeer met de problemen van de 
eenwording van ons vaderland bezig zou
den ziJn. Ons Europees engagement zou 
daaronder leiden Oaarop zeg ik Ieder die 
zo denkt, moet ons aan onze daden beoor 
delen. Aan onze Europese roeping kan 
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geen twijfel bestaan. Wij willen Europa ver
der ontwikkelen. Wij willen de Economi
sche en Monetaire Unie. Wij willen dat het 
Europese Parlement voor de volgende 
Europese verkiezingen meer rechten ver
krijgt. Voor mij zijn Ouitse eenheid en Euro
pese eenheid twee kanten van dezelfde 
medaille. En WIJ hebben in Europa na de 
historische veranderingen nu meer dan 
ooit de kans het vredeswerk van de Euro
pese eenwording te voltooien. 

Wij zijn echter n1et vergelen dat het 
Europa van de Twaalf niet het hele Europa 
is. Ons doel was veeleer steeds - in de 
woorden van Konrad Adenauer - 'dat 
Europa eens een groot gemeenschappe
lijk huis voor aile Europeanen word!. een 
huis van vriJheid' Zo zagen het ook de op
richters van de Europese Gemeenschap. 
ZiJ wilden geen exclus1eve club die zich 
naar buiten afsluit. Zij wilden een gemeen
schap als aanbod voor aile Europeanen -
als hoop en kans voor het hele continent. 
Voor ons betekent dat vandaag dat de 
Europese Gemeenschap een toonaange
vende rol heeft te spelen biJ de ondersteu
ning van de politieke, economische en 
maatschappelijke veranderingen in Mid
den, Oost en Zuid-oost Europa. Vanzelf
sprekend zullen ook wij voortaan daaraan 
op toonaangevende wijze deelnemen. Want 
als een land in het hart van Europa hebben 
wij er aile belang bij, dat het economische 
West-Oostverval in Europa overwonnen 
word!. Een bloeiend continent is ook altijd 
een stabiel continent, en daarom gaat het 
hier om investeringen in onze eigen toe
komst. 

Op gelijke gronden moeten wiJ onze bu
ren in Midden en Zuid-oost Europa in het 
proces van de Europese samenwerking 
meebetrekken Voor de opbouw van een in 
vrijheid verenigd Europa komt aan de 
Ouits-Poolse betrekkingen een vooraan
staande rol toe. Zonder de Ouits-Franse 
vriendschap zou het werk van de vereni
ging van Europa niet zijn kunnen begin
nen, zonder Ouits-Pools bondgenoot
schap zal het niet voltooid kunnen worden. 
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Wat tussen Duitsers en Fransen mogelijk 
was, kan en moet nu eindelijk tussen Duit
sers en Polen mogelijk worden. Met name 
de JOnge mensen van beide volken moe
ten over een open grens samen komen en 
elkaar leren kennen. 

Het zou ook in het belang van Europa en 
van het Atlantisch Bondgenootschap zijn, 
als wij nu een nieuwe kwaliteit hebben ge
geven aan de betrekkingen met de Sowjet 
Unie. Bij mijn gesprekken met president 
Gorbatsjow in juli in de Kaukasus hebben 
wij een beslissende doorbraak bereikt: de 
toestemming van de Sowjet-leiding met 
een verenigd Duitsland, dat in de Atlanti
sche gemeenschap ingebed blijft. Als te
gen het einde van 1994 aile Sowjettroepen 
ons land verlaten hebben, dan betekent 
dat een enorme extra wins! aan veiligheid 
- voor ons, maar ook voor onze buren en 
partners in het Westen. Tientallen jaren 
Oost-Westconflict hebben velen doen ver
geten dat de Sowjet Unie niet aileen geo
grafisch, maar ook door geschiedenis en 
cultuur met Europa verbonden is. Wij wil
len daarbij aanknopen en dit grote erfgoed 
weer politiek vruchtbaar maken. Basis 
daarvoor is het verdrag dat president Gor
batsjow en ik binnenkort zullen onderteke
nen. 

Wereldwijde opgaven 
De tegenstelling tussen vrijheid en dicta
tuur in het gedeelde Europa heeft tiental
len jaren lang krachten in loom gehouden, 
d1e met het einde van het Oost-Westcon
flict eindelijk vrij komen. Wij hebben de 
kans deze krachten te bundelen en op 
n1euwe doelen te richten - in Europa en 
wereldwijd. Want op de agenda van de 
toekomst staan uitdagingen die wij aileen 
in internationale solidariteit en in nauwe sa
menwerking over grenzen en continenten 
heen, kunnen aangaan. Verantwoordelijk
heid; dat is voor ons christen-democraten 
een sleutelbegrip. Daarom zeggen wij ook 
Wij Duitsers moeten nu bereid zijn, geza
menliJk met onze vrienden en partners, 
verantwoordelijkheid voor de wereld van 
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morgen over te nemen. Met de eenwor
ding van Duitsland winnen we niet aileen 
onze voile soevereiniteit, onze nieuwe in
ternationale plichten groeien daarmee te
gelijkertijd. Onze grondwet beschrijft nu al 
de eenduidige opdracht: '.. in een ver-

Wij moeten onze 
herwonnen soevereiniteit 
in dienst van de 
volkengemeenschap 
stellen. 

enigd Europa de wereldorde te dienen'. 
Op goede gronden word! deze formule
ring in de nieuw geschreven pre-ambule 
gehand haafd. 

Oat houdt een afwijzing van iedere vorm 
van nationaal egolsme in. En het betekent 
niet in de laatste plaats dat wij bereid zijn 
onze herwonnen soevereiniteit en onze 
wereldwijd erkende economische kracht 
ook in dienst van de volkengemeenschap 
te stellen. Niemand zal ontkennen dat van 
ons met de vereniging van ons vaderland 
en met de wederopbouw van wat tot nu toe 
de DDR is aanzienlijke inspanningen ver
langd worden. En loch: dit mag geen re
den zijn dat wij ons aan onze internationale 
verantwoordelijkheid onttrekken. Wie dat 
zou willen proberen, zou op gevaarlijke 
wijze het vertrouwen schokken dat de 
Bondsrepubliek zich in meer dan veertig 
jaar verworven heeft - en dat wij als kost
baar goed voor het verenigde Duitsland 
willen onderhouden en uitbouwen. 

Ieder moet weten: er is geen terugtocht 
naar een gemakkelijke nis in de wereldpo
litiek. AI onze bondgenoten in het buiten
land verwachten van ons, dat wij Duitsers 
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niet aileen over solidariteit spreken, maar 
haar ook bewijzen. Velen van hen~ ik noem 
vooral onze vrienden in de Verenigde Sta
ten van Am erika~ hebben ons op reusach
tige wijze ondersteund, toen het om devol
tooiing van de Duitse eenheid ging. Even
zo moeten wij Duitsers ook hen nabij staan 
om de grote wereldwijde uitdagingen aan 
te gaan. 

Oat is speciaal het geval met de veilig
stelling van de wereldvrede. Het spreekt 
voor mij vanzelf dat het verenigde Duits
land zich nog sterker betrokken moet we
ten dan onder de omstandigheden van de 
deling tot nu toe mogelijk was. De Golfcri
sis bewijst dat telkens weer regionale cri
ses kunnen uitbreken, die ook ons in Euro
pa direct aangaan. Wij moeten daarom 
ook in de toekomst waakzaam zijn. Daarbij 
kan er geen sprake zijn van een werkver
deling waarbij de ene comfortabel achier
over leunt, terwijl de anderen de kastanjes 
uit het vuur halen. Oat betekent in klare 
taal: Duitsland moet eraan meewerken ge
varen voor de wereldvrede op het juiste 
moment af te wenden. Na de Bondsdag
verkiezingen willen wij grondwettelijk een
duidige beginselen in het Ieven roepen, 
waarmee de Bondsrepubliek Duitsland 
ook in het kader van de Verenigde Naties 
verantwoordelijkheid voor de verzekering 
van de vrede kan overnemen. 

In 1982, na de overname van de rege
ringsverantwoordelijkheid, heb ik mijn bui
tenlandse ~ en veiligheidspolitiek onder 
het motto gesteld: 'Vrede maken met min
der wapens'. Wij hebben woord gehou
den: 
~ binnenkort zullen aile kernwapens voor 

de middellange afstand uit Duitsland 
verdwenen zijn; 

~ een paar dagen geleden zijn de laatste 
Amerikaanse chemische wapens van 
Duits grondgebied teruggetrokken. Wij 
verheugen ons daarover en danken in 
het bijzonder de Amerikaanse presiden
ten Ronald Reagan en George Bush, die 
dat mogelijk gemaakt hebben; 

~ bij de onderhandelingen in Wenen over 
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conventionele strijdkrachten hebben wij 
onszelf de verplichting opgelegd de 
strijdkrachten van het verenigde Duits
land binnen drie tot vier jaar tot een per
soneelssterkte van 370.000 man terug te 
brengen. lk hoop zeer dat deze afspraak 
tot verdere onderhandelingen over ont
wapening en wapenbeheersing nieuwe 
aanzetten geeft. 

Het behoort vanzelfsprekend ook tot onze 
verantwoordelijkheid dat WiJ met beslist
heid tegen iedereen ingaan, die uit niets
ontziend winstbejag andere Ianden in de 
gelegenheid brengt massavernietigings
wapens te ontwikkelen. Ontwapening en 
wapenbeheersing moeten het tempo van 
de politieke ontwikkeling volgen. lk zou 
wen sen dat wiJ reeds spoedig verreikende 
resultaten kunnen boeken: Wij hebben nu 
de kans verdere doorbraken te bereiken. 
Het komt erop aan deze kansen beheerst 
te benutten. 

Wij weten ook dat vrede tenslotte altiJd 
het werk is van de gerechtigheid. Aileen 
daar, waar de menselijke waardigheid in 
acht wordt genomen, waar de vrijheid zich 
ontwikkelen kan, is de vrede werkelijk ze
ker. Daarom mogen wij onze strijd voor 
mensenrechten en zelfbeschikking niet af
zwakken. En daarom moeten wij ook in de 
toekomst een ontwikkelingsbeleid voort
zetten, dat krachtdadig de armsten en 
zwaksten terzijde staat. Want de menselij
ke waardigheid komt een Ieven 'vrij van 
vrees en tekort' toe. Zo is het met opzet in 
de Algemene Verklaring van de Rechten 
van de Mens van de Verenigde Naties ge
formuleerd. De armoede in de Ianden van 
de Derde Wereld, de ziekten, de honger 
en de ellende ~die kunnen ons aileen al uit 
christelijk verantwoordelijkheidsgevoel 
niet onberoerd Iaten. Noodlijdende men
sen helpen is een deel van onze overtui
ging als christen-democraten. En daarom 
zullen ook de ontwikkelingen in Duitsland 
en Europa~ hoezeer zij ons aileen ook be
zig houden ~ onze blik niet van de proble
men van de Derde Wereld doen afkeren. 

Overigens dragen ook de Derde We-
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reldlanden een grote verantwoordelijkheid 
voor het algemene welzijn van de mensen. 
Voor het behoud van de natuur bijvoor
beeld. Voor de bescherming van het we
reldklimaat. Zij zullen deze verantwoorde
liJkheid aileen recht kunnen doen, als wij 
hen daarbij in solidariteit ondersteunen. 
Daarbij past ook dat wij de markten van de 
riJke industrielanden voor hun produkten 
openhouden. De volken van Noord en 
Zuid en nu van West en Oost zijn vandaag 
meer dan ooit op elkaar aangewezen. Het 
gat in de ozonlaag boven de Zuidpool of 
de vernietiging van de tropische regen
wouden gaat de men sen in Amerika net zo 
hard aan als die in Europa. In aile conti
nenten in gelijke mate. Tegen deze achter
grond heb ik op de laatste wereldeconomi
sche topontmoetingen - voor de eerste 
keer bij de Top van Toronto in 1988 - voor
gesteld het thema milieubescherming te 
verbinden met het schuldenvraagstuk. Zo 
moeten bijvoorbeeld kwijtscheldingen van 
schulden voor Derde Wereldlanden mede 
afhankelijk gemaakt worden van de inzet 
van de vrijkomende middelen voor concre
te milieumaatregelen. Op de Top van 
Houston in de zomer van dit jaar heb ik 
voor dit initiatief brede ondersteuning er
varen. 

Het behoud van de schepping- ook dat 
behoort bij onze visie voor de toekomst. 
WiJ christen-democraten zetten ons in voor 
een wereld waarin het Ieven in al zijn ver
schijningsvormen gerespecteerd wordt. 
Vanuit deze geest hebben wij in de afgelo
pen jaren een milieubeleid gevoerd, dat in 
Europa voorbeeldig is. Wij zetten daarbij in 
-in tegenstelling tot anderen - op de ver
zoening van ecologie en economie. En bij 
de overwinning van de ecologische cata
strofe die het socialisme nagelaten heeft, 
zal opnieuw duidelijk worden, dat milieu
vraagstukken het meest effectief in een so
ciale markteconomie opgelost kunnen 
worden. Tegenwoordig dienen onze ideeen 
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- de ideeen van de CDU - als wegwijzers 
voor internationaal milieubeleid. 

Principes 
Wij staan voor grote opgaven, voor gewel
dige uitdagingen; maar ook voor kansen 
waarvan nog tot voor kort niemand had 
durven dromen. Op de weg naar de toe
komst gaan nieuwe horizonten voor ons 
open. Daarbij is het christelijke mensbeeld 
een onmisbare wegwijzer. Uit christelijke 
verantwoordelijkheid zetten wij ons in voor 
solidair samenwerken van mensen en val
ken. Op onze interpretatie van mens en 
schepping berust onze betrokkenheid bij 
de wereld, en in het christelijke mensbeeld 
liggen ook de wortels van de idealen die 
Europa geestelijk verenigen: van Lissabon 
tot Leningrad, van Dublin tot Krakau, 
Praag en Kiev. 

Op ons, op de christen-democraten 
stellen de mensen in Duitsland -en vooral 
ook in Saksen en Thuringen, in Saksen-An
halt, Brandenburg en Mecklenburg-Voor
pommeren- thans hun verwachtingen. Wij 
zullen hun niet teleurstellen. Wij hebben 
vaste principes die ons de richting aange
ven. Wij hebben duidelijke voorstellingen 
van de toekomst. En wij hebben in de afge
lopen jaren en decennia bewezen waartoe 
wij in staat zijn. Wij zijn ons bewust van de 
moeilijkheden die voor ons liggen- en ook 
van de angsten en zorgen van vele men
sen. Maar wij zullen het voor elkaar bren
gen. Want wij baseren ons op de moed 
van mensen - op hun vertrouwen, op hun 
bereidheid zich in te zetten. En vooral ba
seren wij ons op de kracht van de vrijheid. 
Laat ons gezamenlijk aan het werk gaan
voor een verenigd Europa en voor Duits
land, ons vaderland. 
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