Další schůzka příznivců filmového klubu „Film
úterý

a historie“ se uskuteční

26. 3. 2019 v učebně dějepisu od

Téma:

Helmut Kohl

v

7:10 hod.

(1930-2017)

(kancléř „SJEDNOTITEL“ ; v čele vlád CDU/CSU + FDP 1982-1998)
H. Kohl se narodil v Ludwigshafenu. Studoval historii a vědy o státu v Heidelbergu a
ve Frankfurtu. Pracoval v průmyslu. Do CDU vstoupil roku 1947 a udělal v ní velkou
kariéru. Byl mj. zemským předsedou CDU v Porýní-Falci a od roku 1969 pak i úspěšným zemským premiérem této spolkové země. Od roku 1964 byl poslancem
Spolkového sněmu a v roce 1973 byl zvolen předsedou CDU. Po úspěšných volbách
1976 (zisk CDU/CSU=48,6 %) přešel do Bonnu jako předseda poslanecké frakce
CDU/CSU. Snažil se budovat CDU jako všelidovou stranu s širokým voličským
zázemím. Dlouhodobým cílem bylo přetáhnout FDP od sociálních demokratů
k CDU/CSU. To se podařilo a 1. 10. 1982 vystřídal H. Kohl v úřadu kancléře Helmuta
Schmidta. H. Kohl a ministr zahraničí H.D. Genscher (za FDP) obhájili pozice vlády
ve volbách 1983 i 1987.
Na konci 80. let ale Kohl ztrácí popularitu, dokonce čelí pokusu o vnitrostranický
puč.Zachrání ho rozklad komunistického bloku v roce 1989. Kohl vycítí šanci na znovusjednocení země a jedná energicky. O pádu „berlínské zdi“ 9. 11. 1989 se dozví na
státní návštěvě Polska, druhý den už navštívil Berlín. Cítí, že obyvatelstvo NDR chce
sjednocení. Tajně připraví desetibodový plán na sjednoceni SRN a NDR. Spolkovému
sněmu ho představí 28. 11. 1989. Nečeká na názor koaličního partnera FDP. Kohl
zaskočil i své evropské spojence a USA. Proti sjednocení Německa se stavěla britská
premiérka M. Thatcherová , velké výhrady měl i franc. prezident Mitterand. Souhlas
Francie podmínil řadou podmínek, mimo jiné vznikem eura (mnozí kritici Kohlovi
vytýkali, že zradil marku, symbol hosp. úspěchů SRN). Naopak Kohla podpořily USA.
Prezident Bush nebyl proti sjednocení, pokud sjednocené Německo bude součástí
NATO. Pro Kohla ovšem bylo německé sjednocení součástí vize sjednocené Evropy.
Klíčový byl postoj SSSR, tedy generálního tajemníka KSSS M. S. Gorbačova. Mezi
oběma státníky se brzy vytvořila vzájemná důvěra, zejména od Gorbačovovy návštěvy
SRN v červnu 1989. Kohl využil i ekonomických potíží SSSR. A tak za „zlatý déšť“
marek pro SSSR získal od Gorbačova (červenec 1990= setkání na Kavkaze) souhlas
se sjednocením obou německých států, a dokonce i s jeho začleněním do NATO. Tím
se proces sjednocení NDR a SRN mohl rozběhnout. Kohl byl často v NDR, byl tu velmi populární (kurs východoněmecké marky k západoněmecké marce 1:1; iluze o
rychlé prosperitě na Východě). V březnu 1990 východoněmecká CDU vyhrála volby,
běžela jednání 2+4 (velmoci + reprez. obou německých států). 3. 10. 1990 se NDR
začlenila do SRN. Kohl byl na vrcholu!!! Odměnou mu byly další dvě období v úřadu
kancléře. Ale pak se objevila kritika, narůstaly ekonomické problémy (nové spolkové
země nebyly Kohlovou „kvetoucí zahradou“), objevila se „ostalgie“... V roce 1998
musel po prohraných volbách odstoupit. Novou vládu sestavili SPD a Zelení.
Všechny zájemce srdečně zve Mgr. Zdeněk Dvořák

