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Tekst ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu i w jakich
sferach proces jednoczenia si´ dwóch paƒstw niemieckich okazał si´ sukcesem,
a w jakich dziedzinach nadal jest jeszcze niedokoƒczony. Ma temu słu˝yç analiza
przemian, które nastàpiły i nast´pujà w społeczeƒstwie, polityce i gospodarce
na wschodzie i zachodzie Niemiec. Opracowanie powstało na podstawie tekstów
êródłowych, publikacji niemieckich, brytyjskich i polskich, wywiadów z ekspertami oraz obserwacji uczestniczàcej autorów.
W tekÊcie omawiane sà problemy z nast´pujàcych kategorii tematycznych:
(1) społeczeƒstwo, z uwzgl´dnieniem ró˝nic mentalnoÊciowych i podejÊcia do
historii; (2) system polityczny, m.in. preferencje wyborcze i frekwencja wyborcza; (3) gospodarka starych i nowych krajów zwiàzkowych. Ponadto opracowanie zawiera krótkie wprowadzenie opisujàce przebieg zjednoczenia Niemiec,
umieszczajàce analizowane przemiany w kontekÊcie historycznym i b´dàce zarazem punktem wyjÊcia do analizy transformacji, jaka zaszła w ciàgu dwudziestu lat od połàczenia obu paƒstw niemieckich.
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3 paêdziernika 2010 roku upłyn´ło dwadzieÊcia lat od zjednoczenia dwóch
paƒstw niemieckich. Rocznica ta jest okazjà do podsumowania i oceny przemian,
jakie zaszły od 1990 roku w obu cz´Êciach Niemiec. Zjednoczenie Niemiec dokonało si´ poprzez inkorporacj´ landów wschodnich do ówczesnej RFN. To sprawia,
˝e w dyskursie publicznym na ten temat dominuje perspektywa zachodnioniemiecka, polegajàca na rozliczaniu nowych krajów zwiàzkowych z post´pów
w upodabnianiu si´ do zachodniej cz´Êci Niemiec. W ten sposób cz´sto pomijane sà jednak pozytywne zmiany, które nastàpiły w sferze społecznej, polityce
i gospodarce landów wschodnich w ciàgu ostatniego dwudziestolecia. Gdyby
spojrzeç na Niemcy wschodnie jako na odr´bnà całoÊç, a nie ograniczaç si´ do
wskazywania ró˝nic mi´dzy nowymi i starymi landami, okazałoby si´, ˝e sytuacja na wschodzie nie jest tak zła, jak mo˝na by sàdziç na podstawie przekazów
medialnych i licznych publikacji. Chocia˝ wiadomo, ˝e osiàgni´cie przez nowe
landy poziomu zachodnich krajów zwiàzkowych potrwa jeszcze wiele lat. Niniejsze opracowanie jest próbà ukazania zmian, jakie dokonały si´ w RFN w ciàgu
ostatnich dwudziestu lat, przy uwzgl´dnieniu równie˝ tych dziedzin, w których
nowe kraje zwiàzkowe pozytywnie wyró˝niajà si´ na tle zachodniej cz´Êci
kraju.
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1. DwadzieÊcia lat po zjednoczeniu RFN i NRD nadal funkcjonujà obok siebie
dwa społeczeƒstwa niemieckie. Podział podtrzymywany jest przez istniejàce
wcià˝ wzajemne negatywne stereotypy. Jednym z czynników utrwalajàcych podział, a jednoczeÊnie b´dàcym konsekwencjà istnienia dwóch społeczeƒstw niemieckich, jest obecnoÊç dwóch ró˝nych wersji historii w ÊwiadomoÊci mieszkaƒców wschodnich i zachodnich krajów zwiàzkowych. Wynika to cz´Êciowo
z odmiennego kształtowania si´ to˝samoÊci w obu cz´Êciach kraju, b´dàcego
rezultatem istnienia przez niemal pół wieku dwóch systemów politycznych
(demokratycznego i totalitarnego) na terenie dzisiejszej RFN. Równoległe istnienie dwóch społeczeƒstw uwarunkowane jest równie˝ utrzymujàcymi si´
ostrymi podziałami dotyczàcymi interpretacji dziejów Niemiec po 1945 roku.
2. Powszechne w publicznym dyskursie prowadzonym w Niemczech, jak i w innych krajach, kryterium oceny stopnia zjednoczenia RFN jako procesu dostosowania si´ nowych krajów zwiàzkowych do wzorców i mechanizmów funkcjonujàcych w landach zachodnich jest bł´dne. Takie podejÊcie wynika z postrzegania RFN jako konglomeratu dwóch odr´bnych całoÊci – NRD i RFN.
Prowadzi ono do pomini´cia uwarunkowanych historycznie ró˝nic gospodarczych, kulturowych czy to˝samoÊciowych pomi´dzy poszczególnymi krajami
zwiàzkowymi.
Przekazy informacyjne dotyczàce stopnia zjednoczenia Niemiec i samych nowych
krajów zwiàzkowych powstajà w koncernach medialnych majàcych siedziby na
zachodzie RFN, co sprawia, ˝e cz´sto relacje takie tworzone sà jednostronnie.
Wi´kszoÊç przekazów koncentruje si´ na opisywaniu negatywnych zjawisk obserwowanych w nowych landach. Dotyczy to zwłaszcza niedostatecznego wzgl´dem zało˝eƒ z 1990 roku rozwoju i samowystarczalnoÊci gospodarki. W rezultacie przekazy te podtrzymujà negatywne stereotypy w społeczeƒstwie
niemieckim. Z reguły pomijane sà natomiast pozytywne przykłady zmian na
wschodzie Niemiec (np. pr´˝ny rozwój landów południowych Saksonii i Turyngii)
i rozwiàzaƒ funkcjonujàcych tam lepiej ni˝ w starych krajach zwiàzkowych, np.
opieka ˝łobkowa i przedszkolna oraz szkolnictwo. Nowe kraje zwiàzkowe postrzegane sà jako jedna całoÊç, bez uwzgl´dnienia historycznych ró˝nic mi´dzy
poszczególnymi regionami. Takie spojrzenie prowadzi do przekłamaƒ.
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4. W Niemczech wschodnich i zachodnich wykształciły si´ ró˝ne krajobrazy
partyjne. Najwi´ksze ró˝nice dotyczà skali poparcia społeczeƒstwa dla mniejszych partii. Mimo akceptacji i zadowolenia z demokracji jako systemu politycznego, lewicowe i prawicowe partie ekstremistyczne cieszà si´ we wschodnich Niemczech znacznie wi´kszym poparciem ni˝ w zachodnich krajach
zwiàzkowych.
Wi´kszoÊç mieszkaƒców landów wschodnich popiera demokracj´ jako ustrój
polityczny, jednak deklaruje niezadowolenie z jej implementacji. Liczba niezadowolonych z obecnego stanu demokracji w Niemczech wschodnich przewy˝sza liczb´ osób o podobnych poglàdach na zachodzie RFN. Przejawem tego jest
du˝o wi´ksze poparcie dla partii skrajnie lewicowych (Partia Lewicy) i skrajnie
prawicowych (NPD, DVU) w nowych landach. Czynniki ekonomiczne i demograficzne, a tak˝e społeczne (np. mniejsze ni˝ na zachodzie zaanga˝owanie
w działalnoÊç społecznà) przyczyniajà si´ dodatkowo do wzrostu poparcia dla
ugrupowaƒ neonazistowskich w najbiedniejszych niemieckich krajach
zwiàzkowych. Natomiast niezrzeszona radykalna lewica (czyli tzw. Êrodowiska
autonomiczne, funkcjonujàce poza nurtem partii politycznych) cieszy si´ wi´kszym poparciem w landach zachodnich.
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3. Nie we wszystkich wschodnich krajach zwiàzkowych sytuacja gospodarcza
jest tak zła, jak wynika to z wi´kszoÊci przekazów medialnych. Nowe kraje
zwiàzkowe rozwijajà si´ szybciej ni˝ landy poło˝one w zachodniej cz´Êci
Niemiec, mimo ˝e daleko im jeszcze do osiàgni´cia poziomu starych krajów
zwiàzkowych. Podobnie jak na zachodzie Niemiec, na wschodzie kraju bardzo
wyraêny jest podział na bogate południe i ubo˝szà północ.
Tak jak w przypadku starych krajów zwiàzkowych, najwa˝niejsze oÊrodki przemysłowe landów wschodnich znajdujà si´ na południu – w Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii. Po zjednoczeniu wykształciły si´ tam innowacyjne oÊrodki
przemysłu solarnego, chemicznego i energetycznego, nap´dzajàce gospodark´
całych Niemiec wschodnich. Ich powstanie i rozwój mo˝liwe były dzi´ki dotacjom
przeznaczonym na rozwój innowacyjnych bran˝ gospodarki Niemiec wschodnich. Obecnie południowe landy sà najpr´˝niej rozwijajàcymi si´ wschodnimi
krajami zwiàzkowymi. Z kolei rolnicze i słabo uprzemysłowione landy północne:
wschodnie Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia oraz zachodnie
Szlezwik-Holsztyn i Brema – nale˝à do najbiedniejszych niemieckich krajów
zwiàzkowych.
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5. W postrzeganiu Niemiec dominuje poglàd, ˝e głównym beneficjentem
gospodarczego zjednoczenia sà wschodnie przedsi´biorstwa i mieszkaƒcy
nowych krajów zwiàzkowych. RzeczywiÊcie od roku 1990 płynà do nowych
krajów zwiàzkowych Êrodki unijne oraz asygnowane z bud˝etów federalnego i zachodnich krajów zwiàzkowych (łàczna kwota dotacji na pobudzenie
gospodarki Niemiec wschodnich w latach 1990–2019 szacowana jest na ok.
3 biliony euro). Nie mo˝na jednak pominàç faktu, ˝e ze Êrodków na modernizacj´ i rozwój gospodarki landów wschodnich skorzystały w du˝ym stopniu
tak˝e przedsi´biorstwa zachodnioniemieckie. Zjednoczenie Niemiec wiàzało
si´ ponadto z otwarciem nowego, atrakcyjnego rynku zbytu dla firm ze starych krajów zwiàzkowych.
Od dwudziestu lat rozwój gospodarczy nowych landów uzale˝niony jest zarówno od Êrodków transferowanych z bud˝etu federalnego, jak i z bud˝etów
starych krajów zwiàzkowych oraz w mniejszym stopniu od dotacji unijnych.
Wymierne korzyÊci z dofinansowania przeznaczonego na pobudzenie gospodarki, na tworzenie nowych przedsi´biorstw i modernizacj´ infrastruktury czerpià równie˝ firmy zachodnioniemieckie, przenoszàc cz´Êç siedzib do nowych krajów zwiàzkowych i korzystajàc z dopłat (np. firmy budowlane). Sà to na ogół
filie du˝ych przedsi´biorstw, których centrale pozostajà w landach zachodnich.
W zwiàzku z tym nowe landy majà niewielki udział w eksporcie niemieckim,
a zyski firm-córek płynà w wi´kszoÊci do głównych siedzib konkretnych przedsi´biorstw. Z cz´Êciowego przeniesienia siedzib firm zachodnioniemieckich do
nowych krajów zwiàzkowych majà zysk zarówno mieszkaƒcy na wschodzie
(dzi´ki powstawaniu nowych miejsc pracy), jak i przedsi´biorcy zachodnioniemieccy (dzi´ki dotacjom).
6. Ogromne wsparcie finansowe dla nowych krajów zwiàzkowych doprowadziło do zaburzenia równowagi mi´dzy dwiema cz´Êciami Niemiec, jeÊli chodzi o tempo modernizowania istniejàcej infrastruktury i tworzenia nowej.
Dzi´ki transferom Êrodków drogi làdowe, kolejowe i sieci telekomunikacyjne
na wschodzie Niemiec sà w znacznie lepszym stanie ni˝ w starych landach.
Przykładowo, chocia˝ sieç autostrad na zachodzie kraju jest nadal lepiej rozwini´ta ni˝ na wschodzie, w wielu miejscach wymaga gł´bokiej modernizacji.
Po dwudziestu latach dotowania gospodarki wschodnich krajów zwiàzkowych
Êrodkami z bud˝etu federalnego wÊród społeczeƒstwa i polityków zachodnioniemieckich roÊnie sprzeciw wobec dalszego wspierania finansowego nowych
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landów. Wynika to z gorszego niejednokrotnie stanu infrastruktury w starych
krajach zwiàzkowych i nagłaÊnianych przypadków niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania dotacji przez nowe landy. Politycy ze starych krajów
zwiàzkowych coraz cz´Êciej domagajà si´ przekierowania na zachód Niemiec
Êrodków przeznaczanych dotàd na modernizacj´ wschodu.
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DROGA DO ZJEDNOCZENIA NIEMIEC
7 paêdziernika 1989 roku Erich Honecker powiedział w przemówieniu z okazji
40-lecia istnienia NRD: „Poprzez polityk´ kontynuacji i odnowy nadal b´dziemy
staraç si´ o rozwój naszej republiki we wspólnocie paƒstw socjalistycznych.
Nie zadowolimy si´ tym, co ju˝ osiàgn´liÊmy, choç b´dziemy tego strzec. Uwalniajàc si´ od tego, co nas hamuje, wkroczymy na Êcie˝k´ wspólnej polityki gospodarczej i społecznej”. Gdyby słowa takie padły kilka miesi´cy wczeÊniej, nie
wzbudziłyby ˝adnego zdziwienia: jeszcze na poczàtku 1989 roku NRD wydawała si´ paƒstwem stabilnym, powszechnie uznawanym w Êwiecie, bez zorganizowanej opozycji oraz rozłamów w partii. Starannie przygotowywane obchody 40-lecia istnienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej miały t´ stabilnoÊç
potwierdziç.
Ani przemówienie Honeckera, ani materiały prasowe nie zdołały jednak przekonaç obywateli NRD, ˝e ich kraj ma wi´cej zalet ni˝ RFN. Od maja 1989 roku
trwał bowiem exodus mieszkaƒców wschodnich Niemiec na zachód przez W´gry,
Polsk´ i Czechosłowacj´. Obchody 40-lecia robotniczego paƒstwa niemieckiego,
w których uczestniczył sekretarz generalny Komunistycznej Partii Zwiàzku Radziecckiego Michaił Gorbaczow, stały si´ jedynie kolejnym przykładem bezradnoÊci kierownictwa Socjalistycznej Partii JednoÊci Niemiec (SED). Równolegle z oficjalnymi uroczystoÊciami odbywały si´ demonstracje, których uczestnicy domagali si´ reform i wznosili hasło „Wir sind das Volk” – „To my jesteÊmy narodem”.

Upadek muru berliƒskiego
Masowe demonstracje w NRD rozpocz´ły si´ latem 1989 roku. Mieszkaƒcy coraz bardziej zm´czeni kryzysem gospodarczym oraz zach´ceni ogłoszonà przez
Gorbaczowa pierestrojkà, a przede wszystkim zmianami w sàsiedniej Polsce,
coraz odwa˝niej wychodzili na ulice, ˝àdajàc reform w ramach istniejàcego
ustroju. 4 listopada miała miejsce najwi´ksza z dotychczasowych manifestacji
– na Alexanderplatz w Berlinie przyszło pół miliona osób. Dwa dni póêniej tyle
samo protestowało w Lipsku1.
1

Por. Christoph Links, Sybille Nitsche, Antje Teffelt, Das wunderbare Jahr der Anarchie. Von der Kraft
des zivilen Ungehorsams 1989/90, Christoph Links, Berlin 2004.
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SED chcàc rozładowaç sytuacj´ w kraju, poinformowała o przygotowywaniu
regulacji znoszàcych wi´kszoÊç ograniczeƒ w podró˝owaniu na zachód. Günter
Schabowski, sekretarz komitetu centralnego, podczas konferencji prasowej dla
zagranicznych dziennikarzy 9 listopada poinformował, ˝e NRD natychmiast otworzy granice2. Tysiàce mieszkaƒców Berlina Wschodniego i przygranicznych miejscowoÊci ruszyło w stron´ przejÊç granicznych, gdzie zaskoczeni celnicy po krótkim wahaniu podnieÊli szlabany. Po 28 latach mur berliƒski przestał istnieç3.

Bardziej zdecydowane działania zostały niejako wymuszone na Bonn przez stanowisko Michaiła Gorbaczowa, który 15 listopada zasugerował, ˝e co do zasady
nie b´dzie si´ sprzeciwiał zbli˝eniu dwóch paƒstw niemieckich. Kilka dni póêniej do urz´du kanclerskiego wpłyn´ła z Moskwy lista pytaƒ dotyczàcych ewentualnych konkretów niemieckiej „konfederacji”. Z odpowiedzi powstał słynny
10-punktowy plan kanclerza RFN Helmuta Kohla przedstawiony w Bundestagu
28 listopada. Prasa okrzykn´ła dokument planem zjednoczenia Niemiec. W rze-

2

Schabowski nie miał w planach podawania do wiadomoÊci terminu otwarcia granic. Zaskoczony
pytaniem dziennikarza odpowiedział, ˝e granice zostanà otwarte natychmiast.
3
Por. Patrik von Mühlen, Aufbruch und Umbruch in der DDR. Bürgerbewegungen, Kritische
Öffentlichkeit und Niedergang der SED Herrschaft, J.H.W. Dietz, Bonn 2000.
4
Por. Alexander von Plato, Die Vereinigung Deutschlands – ein weltpolitisches Machtspiel. Bush, Kohl,
Gorbatschow und die geheimen Moskauer Protokolle, Christoph Links, Berlin 2003.
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Upadek muru berliƒskiego 9 listopada 1989 roku wbrew rozpowszechnionej
obecnie opinii wcale nie oznaczał, ˝e jedynym kierunkiem dalszego rozwoju
sytuacji było zjednoczenie dwóch paƒstw niemieckich. Wr´cz przeciwnie –
z perspektywy 1989 roku wi´cej przemawiało właÊnie za trwaniem podziału.
Współistnienie RFN i NRD wynikało z powojennego porzàdku na Êwiecie i równowagi sił mi´dzy Zachodem i blokiem komunistycznym. Zjednoczenie Niemiec
było powszechnie postrzegane jako potencjalne zagro˝enie dla tego porzàdku.
Hans-Dietrich Genscher, ówczesny szef zachodnioniemieckiej dyplomacji, aby
uspokoiç zaniepokojonego upadkiem muru berliƒskiego Francois Mitteranda, nast´pnego dnia po tym wydarzeniu zapewniał, ˝e „zjednoczenie nie jest tematem”4.
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czywistoÊci zakładał on zbli˝enie gospodarcze, dostosowanie prawa i pomoc
finansowà dla NRD w zamian za demokratyzacj´. Nie uwzgl´dniał natomiast
ewentualnego ustalenia granicy polsko-niemieckiej.
Realizacja planu miała byç rozło˝ona co najmniej na kilka lat. Sytuacja gospodarcza NRD wymusiła jednak przyspieszenie wydarzeƒ. Kanclerz RFN dostrzegł
w krachu gospodarczym szans´ na przej´cie kontroli nad sytuacjà w NRD. 19 grudnia podczas pierwszej wizyty Helmuta Kohla w NRD Hans Modrow, premier
NRD, prosił o jak najszybsze wsparcie gospodarki wschodnioniemieckiej kwotà
15 mld marek. Taktyczna zwłoka Kohla doprowadziła do zgody rzàdu Modrowa
na warunki unii gospodarczej opracowane przez urzàd kanclerski RFN. W skrócie
zakładały one wprowadzenie marki RFN na terenie NRD oraz przej´cie przez Bonn
pełnej odpowiedzialnoÊci, ale równie˝ pełnej kontroli nad gospodarkà NRD.
Chcàc uniknàç ewentualnych nowych negocjacji z Modrowem (który w obawie
przed bankructwem NRD coraz słabiej bronił wschodnioniemieckiej paƒstwowoÊci), partia CDU Helmuta Kohla zaanga˝owała si´ w kampani´ wyborczà do
Izby Ludowej po stronie swojej siostrzanej partii w NRD, która opowiadała si´
za szybkim zjednoczeniem. Mia˝d˝àce zwyci´stwo w wyborach odniósł Sojusz
dla Niemiec (Allianz für Deutschland), którego dominujàcym ugrupowaniem
była wschodnioniemiecka CDU, zdobywajàc 48%. Reaktywowana na wschodzie
SPD zdobyła 22%, PDS – 16,4%. Wybory pokazały słaboÊç wschodnioniemieckich ruchów opozycyjnych. Koalicja Bündnis 90 skupiajàca ró˝ne ugrupowania
antykomunistyczne zdobyła zaledwie 2,9% głosów. Wygrała opcja opowiadajàca
si´ za jak najszybszym zjednoczeniem5.

Cztery mocarstwa
Sukces wyborczy ugrupowania popieranego przez Kohla wcià˝ nie przesàdzał
jednak o zjednoczeniu, a jedynie pozbawiał wpływów grupy, w interesie których le˝ało zachowanie NRD. Decyzja w sprawie losu Niemiec nale˝ała do zwyci´skich mocarstw II wojny Êwiatowej. Wynikało to z deklaracji aliantów
z 5 czerwca 1945 roku oraz traktatów paryskich z 1954 roku. Wiosnà 1990 roku
spoÊród czterech pot´g jedynie USA opowiadały si´ za zjednoczeniem Niemiec,
5

Por. Markus Driftmann, Die Bonner Deutschlandpolitik 1989/90. Eine Analyse der politischen
Entscheidungsprozesse angesichts des Zerfalls der DDR, LIT, Münster 2005.
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widzàc w tym szans´ na dalsze osłabienie ZSRR i wyparcie go z Niemiec. Francja
i Wielka Brytania obawiały si´ zjednoczenia i ewentualnego odrodzenia pot´gi
paƒstwa niemieckiego. ZSRR z kolei słusznie zakładał, ˝e zjednoczenie b´dzie
oznaczało utrat´ cz´Êci strefy wpływów. Obawy Francji zostały zmniejszone
przez zobowiàzanie Niemiec do dalszej integracji europejskiej, ZSRR musiał
z kolei zajàç si´ własnymi problemami wewn´trznymi. Osamotniona Margaret
Thatcher, premier Wielkiej Brytanii, równie˝ zrezygnowała z oporu.
Po serii spotkaƒ i negocjacji, trwajàcych od maja 1990 roku, 12 wrzeÊnia w Moskwie został podpisany Traktat o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec,
zwany tak˝e Traktatem 2+4 (2 paƒstwa niemieckie plus 4 mocarstwa), który
ostatecznie otworzył drog´ do zjednoczenia Niemiec.

WejÊcie traktatu w ˝ycie (1 lipca 1990 roku) i wprowadzenie własnoÊci prywatnej oraz rynkowych zasad konkurencji, uwolnienie cen i zniesienie monopoli
paƒstwowych doprowadziły do gospodarczej katastrofy w nowych krajach
zwiàzkowych. Wschodnioniemieckie przedsi´biorstwa nie były w stanie konkurowaç z zachodnimi. JednoczeÊnie tradycyjny rynek zbytu dla NRD-owskich
produktów, jakim była Europa Wschodnia, drastycznie si´ skurczył z powodu
kryzysu gospodarczego. Kolejne prognozy przewidywały wzrost liczby bezrobotnych w NRD na koniec 1991 roku do 2 mln osób. Mimo ˝e w 1990 roku na
terenie Niemiec wschodnich powstało 110 tys. nowych firm, PKB pod koniec
roku obni˝ył si´ co najmniej o 20% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ewidentna pora˝ka zjednoczenia na poziomie gospodarczym nie powstrzymała
jednak zjednoczenia politycznego. 3 paêdziernika wszedł w ˝ycie Traktat Zjednoczeniowy (Einigungsvertrag) mi´dzy RFN a NRD. Przewidywał on m.in.: „rozsze-
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Równolegle do negocjacji z aliantami dotyczàcymi mi´dzynarodowych aspektów zjednoczenia Niemiec, Bonn i Berlin negocjowały kwestie wewn´trzne. Rozmowy na temat unii monetarnej i gospodarczej rozpocz´ły si´ ju˝ 7 lutego 1990
roku, a po wyborach do Izby Ludowej uległy znacznemu przyspieszeniu. 18 maja
został podpisany traktat o unii walutowej, gospodarczej i społecznej mi´dzy
RFN i NRD. Główne postanowienia traktatu to wprowadzenie na terenie Niemiec
wschodnich społecznej gospodarki rynkowej i marki niemieckiej.

Wst´p

Unia monetarna i gospodarcza. Traktat zjednoczeniowy
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rzenie obszaru obowiàzywania konstytucji RFN” na teren byłego NRD, zgodnie
z zapisami art. 23 Ustawy Zasadniczej, do czasu uchwalenia nowej konstytucji;
przeniesienie stolicy zjednoczonego paƒstwa do Berlina; przej´cie przez RFN
długów oraz majàtku narodowego NRD6. W ten sposób niecały rok po obchodach 40. rocznicy powstania socjalistycznych Niemiec NRD przestała istnieç.
3 paêdziernika 1990 roku połàczono dwa kraje ró˝niàce si´ ogromnie pod wzgl´dem liczby ludnoÊci, wielkoÊci terytorium i poziomu gospodarki. Do Niemiec
Zachodnich przyłàczono obszar znacznie mniejszy (odpowiednio 357 tys. km²
i 108 tys. km²), zamieszkiwany przez 16 mln osób (w RFN 64 mln). Najwi´ksza
dysproporcja widoczna była w sile gospodarek obu cz´Êci Niemiec. Podczas gdy
PKB Niemiec wschodnich wynosił w 1989 roku 207,9 mld euro, w przypadku
Niemiec Zachodnich było to 1399,5 mld euro7.

6

Por. Manfred Görtemaker, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von der Gründung bis zur
Gegenwart, C. H. Beck, Monachium 1999.
7
Por. Gerhard Heske, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung DDR 1950 bis 1989, Suplement Nr 21
(2009), Zentrum für Historische Sozialforschung, Kolonia 2009.
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1. Społeczeƒstwo 20 lat po zjednoczeniu Niemiec

Tabela 1. Ocena zjednoczenia Niemiec. Odpowiedê na pytanie: „Jak ocenia Pan/Pani
zjednoczenie Niemiec po upływie 15 lat?”
18–49 lat

50–59 lat

60–85 lat

landy
wschodnie

landy
zachodnie

landy
wschodnie

landy
zachodnie

landy
wschodnie

landy
zachodnie

Zysk

34%

31%

28%

40%

33%

25%

Strata

36%

36%

42%

30%

29%

29%

Zarówno zysk,
jak i strata

26%

25%

28%

14%

32%

41%

5%

9%

2%

16%

5%

5%

Nie dotyczy/
brak odpowiedzi

èródło: Badanie SFZ/Leben 2005
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DwadzieÊcia lat po zjednoczeniu RFN nadal funkcjonujà obok siebie dwa społeczeƒstwa niemieckie. Jedno ukształtowane w systemie autokratycznym NRD,
drugie w ustroju demokratycznym Niemiec Zachodnich. Wzory zachowaƒ
i sposób myÊlenia ukształtowane w pokoleniu dziadków i rodziców widoczne
sà, choç w znacznie mniejszym stopniu, tak˝e w nowym pokoleniu urodzonym
ju˝ po zjednoczeniu Niemiec. Projektujàc i realizujàc proces zjednoczenia
w 1990 roku, politycy skoncentrowali si´ przede wszystkim na dostosowaniu
instytucji politycznych, administracyjnych i gospodarczych NRD do wzorów zachodnich. Problem odmiennoÊci kultur obu społeczeƒstw nie został w por´ dostrze˝ony albo został zbagatelizowany i wyparty ze ÊwiadomoÊci na fali zjednoczeniowej euforii. Wystarczyło jednak kilka miesi´cy, by zweryfikowaç jedno
z haseł demokratycznych demonstracji w NRD „Wir sind das Volk. Wir sind ein
Volk” (w wolnym tłumaczeniu: „To my jesteÊmy narodem. Jednym narodem”).
Okazało si´ ono ˝yczeniem, a nie stwierdzeniem stanu rzeczy. Z jednego z badaƒ przeprowadzonych po zjednoczeniu Niemiec wynika, ˝e wi´kszoÊç mieszkaƒców nowych krajów zwiàzkowych ocenia zjednoczenie i zwiàzane z nim
przemiany jako procesy, które przyniosły im wi´cej strat ni˝ korzyÊci (patrz:
Tabela 1).

Cz´Êç 1. Społeczeƒstwo

1.1. Utrzymujàcy si´ podział na dwa społeczeƒstwa
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Zjednoczeniu towarzyszyło przeniesienie z zachodu na wschód systemu politycznego, instytucji oraz zasad zarzàdzania przedsi´biorstwami. Jednak efektem
zetkni´cia si´ dwóch społeczeƒstw był w wielu przypadkach szok kulturowy,
który dopiero unaocznił dzielàcy je dystans. Oba społeczeƒstwa zareagowały
rozczarowaniem, a istniejàce na długo przed zjednoczeniem poczucie odr´bnoÊci nabrało innego charakteru. Dychotomia my–oni (wynikajàca wczeÊniej
z faktu istnienia dwóch paƒstw oddzielonych ˝elaznà kurtynà) została poparta
szeregiem stereotypów – pozytywnych na temat grupy własnej, negatywnych
dotyczàcych grupy „obcej”. Niech´ç Niemców z zachodu do re˝imu komunistycznego została przeniesiona na wszystkich mieszkaƒców wschodnich landów
(Ossis). Z kolei wyidealizowany wÊród mieszkaƒców NRD obraz Republiki Federalnej został zastàpiony mieszankà rozczarowania i poczucia krzywdy. Ju˝
w 1992 roku 70% mieszkaƒców landów wschodnich uwa˝ało, ˝e mi´dzy nimi
a obywatelami dawnej RFN przewa˝ajà ró˝nice (20% uznawało, ˝e wi´cej jest
cech wspólnych); na ró˝nice wskazywało te˝ 52% Niemców zachodnich (25% –
na podobieƒstwa). Mimo upływu czasu przekonanie o tym, ˝e Niemców ze wschodu i z zachodu wi´cej dzieli ni˝ łàczy, zmniejszyło si´ tylko nieznacznie. Badania
przeprowadzone w 2009 roku wskazujà, ˝e 63% obywateli dawnej NRD uwa˝a,
˝e mi´dzy nimi a Wessis przewa˝ajà ró˝nice (tylko 11% jest zdania, ˝e wi´cej
jest cech wspólnych). Odpowiednio 42% Niemców z zachodu dostrzega wi´cej
ró˝nic, a 20% – podobieƒstw8. W ciàgu 20 lat wzajemne uprzedzenia i poczucie
odr´bnoÊci – nazywane przez publicystów „murem w umysłach” uległy tylko nieznacznemu złagodzeniu i na poziomie społecznym nale˝à do paradygmatów
wiedzy potocznej. W tym kontekÊcie zatem u˝ywanie terminu „zjednoczenie”
nie jest do koƒca zgodne z faktycznym stanem rzeczy.

8

Por. Allensbacher Berichte 7/2009; www.ifd-allensbach.de
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Prace OSW

17

Cz´Êç 1. Społeczeƒstwo

Wykres 1. Odpowiedzi na pytanie: „Czym konkretnie ró˝nià si´ mieszkaƒcy wschodnich
i zachodnich Niemiec?” (w %)
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1.2. Ró˝nice kulturowe i społeczne

Prawie pół wieku równoległego istnienia dwóch paƒstw niemieckich o kraƒcowo odmiennych systemach politycznych i gospodarczych spowodowało wykształcenie si´ m.in. ró˝nych modelów rodziny, systemów wartoÊci, wzorów
sp´dzania wolnego czasu czy etosu pracy. Statystyczne ró˝nice dotyczàce najrozmaitszych sfer ˝ycia społecznego i kultury sà, zdaniem niektórych badaczy,
tak znaczàce, ˝e wysuwajà oni hipotezy o istnieniu dwóch narodów niemieckich i sugerujà, ˝e w momencie zjednoczenia tylko j´zyk literacki był wspólny9.
Twierdzenie takie jest mocno przesadzone, niemniej statystki w wielu przypadkach dowodzà, ˝e poglàd o istnieniu dwóch społeczeƒstw niemieckich jest
czymÊ wi´cej ni˝ tylko uproszczonà kliszà lansowanà przez konserwatywne
media zachodnioniemieckie. Statystyczne ró˝nice mi´dzy wschodem a zachodem Niemiec dowodzà istnienia odmiennoÊci kulturowych, psychologicznych
oraz mentalnoÊciowych.
Najbardziej wyraêny podział mi´dzy dwoma społeczeƒstwami niemieckimi zarysowuje si´ w sferze religijnoÊci i stosunku do wiary. W Niemczech zachodnich
około 73% ludnoÊci nale˝y do jednego z dwóch najwi´kszych KoÊciołów (katolickiego i ewangelickiego). Na wschodzie to jedynie 26%. Socjologowie oczekiwali,
˝e po zjednoczeniu stopniowo wyrówna si´ odsetek wierzàcych – na wschodzie nastàpi rechrystianizacja. Tymczasem trend jest wr´cz przeciwny: obecnie
odsetek wierzàcych na wschodzie jest jeszcze mniejszy ni˝ tu˝ po zjednoczeniu
(28%). ReligijnoÊç przekłada si´ na stanowiska w sporach na temat wa˝nych
kwestii społecznych, np. aborcji. 50% mieszkaƒców dawnego NRD jest zdania,
˝e dokonanie aborcji z powodu złej sytuacji materialnej matki czy jej rodziny
jest dopuszczalne. Na zachodzie tego zdania jest 30% osób10.
Pod wzgl´dem parametrów demograficznych modele rodziny w starych i nowych
krajach zwiàzkowych znacznie si´ zbli˝yły. Dla przykładu, Êredni wiek zawierania mał˝eƒstw i rodzenia pierwszego dziecka jest niemal identyczny. Przed

9

Por. Tanja Busse, Tobias Dürr, Das neue Deutschland. Die Zukunft als Chance, Aftbau Verlag, Berlin
2003.
10
Por. Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften 2008, GESIS-Leibniz-Institut für
Sozial Wissenschaften, Kolonia 2008.
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Sposób powitania ró˝ni si´ na wschodzie i zachodzie Niemiec. Mieszkaƒcy dawnego NRD zazwyczaj podajà sobie dłoƒ na co dzieƒ przy pierwszym spotkaniu.
Na zachodzie uÊcisk dłoni to raczej forma powitania zarezerwowana na okazje
formalne. Konsekwencjà nieuniknionych nieporozumieƒ jest uÊwiadomienie
sobie ró˝nicy we wzorach zachowaƒ i wytłumaczenie ich stereotypami. Niemcy

11

Por. Ibidem.
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/
Fachveroeffentlichungen/Bevoelkerung/BroschuereGeburtenDeutschland,property=file.pdf
13
http://www.welt.de/vermischtes/article3820575/Der-Mythos-von-den-Ost-West-Ehepaaren.html
14
Por. Olaf Georg Klein, Ihr könnt uns einfach nicht verstehen, http://www.olaf-georg-klein.de/
downloads/lp_ihr_koennt_uns.pdf
12
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zjednoczeniem mał˝eƒstwa były w NRD zawierane w znacznie młodszym wieku,
a mał˝onkowie wczeÊniej zostawali rodzicami. Wcià˝ jednak obowiàzujà odmienne wyobra˝enia na temat kształtu rodziny i ró˝ne oczekiwania wobec płci.
Ukształtowane w NRD poglàdy na rol´ kobiety, jak i modele opieki ˝łobkowej
i przedszkolnej zdajà si´ bardziej odpowiadaç wymogom dzisiejszego rynku pracy ni˝ poglàdy wielu mieszkaƒców starych krajów zwiàzkowych. 56% mieszkaƒców landów zachodnich uwa˝a, ˝e kobieta, która ma małe dziecko, nie powinna pracowaç. Na wschodzie tego samego zdania jest 25% ankietowanych.
Według 40% obywateli landów zachodnich kobieta powinna dla dobra rodziny
prowadziç dom i zajmowaç si´ dzieçmi, zamiast pracowaç zawodowo, a utrzymanie rodziny pozostawiç m´˝czyênie. Na wschodzie taki poglàd reprezentuje
17,8% mieszkaƒców. Ponadto 83% obywateli wschodnich landów jest zdania,
˝e kobiety, które pracujà, lepiej wypełniajà obowiàzki rodzinne. Z tà opinià zgadza si´ 53% mieszkaƒców Niemiec zachodnich11. JednoczeÊnie zachód i wschód
Niemiec nadal znacznie si´ ró˝nià, jeÊli chodzi o odsetek nieÊlubnych dzieci.
W starych landach wynosi on około 30%, a na terenie dawnej NRD – około 60%12.
Pomimo du˝ej migracji wewn´trznej jedynie 4% wszystkich zawieranych mał˝eƒstw to mał˝eƒstwa mieszane mi´dzy osobami ze wschodu i zachodu13.
Ró˝nice w kulturze codziennoÊci – inaczej mówiàc, drobne ró˝nice zachowaƒ –
sà bezpoÊrednià przyczynà powstawania poczucia odr´bnoÊci, „muru w umysłach” oraz zbioru stereotypów14. Sytuacje codzienne, podczas których dochodzi
do pojawienia si´ poczucia innoÊci, to np. powitanie, zachowania w pracy, sytuacje konfliktu.
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z zachodu uwa˝ajà, ˝e ich sposób powitania (bez uÊcisku dłoni) Êwiadczy o przyjacielskoÊci i luzie, natomiast w ich oczach mieszkaƒcy dawnej NRD to osoby
staromodne, formalistyczne i niepotrzebnie si´ narzucajàce. Z kolei obywatele
wschodnich landów ró˝nice tłumaczà jako arogancj´ i złe wychowanie osób
z zachodu, przeciwstawiajàc je uprzejmoÊci i towarzyskoÊci mieszkaƒców
wschodu15.
Podczas niezobowiàzujàcych rozmów Niemcy z zachodu zazwyczaj w optymistycznym i ˝artobliwym stylu konwersujà o rzeczach nieistotnych z ich ÊciÊle
osobistego punktu widzenia, takich jak pogoda, stan autostrad czy polityka. Z kolei na wschodzie do dobrego tonu nale˝y krytyczna ocena otaczajàcej rzeczywistoÊci. Przy czym poruszanie tematów osobistych w tym kontekÊcie nie jest
postrzegane jako naganne. Oba wzory prowadzenia niezobowiàzujàcej konwersacji majà na celu stworzenie przyjaznej atmosfery i przygotowanie gruntu
pod kolejne tematy albo unikni´cie kr´pujàcej ciszy w przypadku przelotnych
spotkaƒ. W oczach zachodu wzór wschodni jest odbierany jako skłonnoÊç do ciàgłego narzekania i niezadowolenia. Samych siebie mieszkaƒcy starych landów
opisujà w zwiàzku z omawianà sytuacjà jako optymistycznych, błyskotliwych
i dyskretnych. Na wschodzie z kolei ró˝nica jest interpretowana na własnà korzyÊç: mieszkaƒcy zachodu sà oskar˝ani o płytkoÊç, sztywnoÊç i nieszczeroÊç,
osoby z dawnej NRD sà okreÊlane zaÊ jako przyjazne i tolerancyjne16.
Oba społeczeƒstwa niemieckie w ró˝ny sposób definiujà sukces zawodowy
i majà w zwiàzku z tym odmienne poglady na sposób zachowaƒ w pracy. Niemcy z zachodu sà skoncentrowani na rezultatach i wykonaniu zadaƒ. Sukces
zawodowy jest uto˝samiany z dobrymi wynikami w zakresie powierzonych obowiàzków. Natomiast w rozumieniu mieszkaƒców nowych krajów zwiàzkowych
najwa˝niejsze w pracy jest odpowiednie zachowanie wobec kolegów i dbanie
o poprawne z nimi stosunki. Sukces jest bowiem definiowany jako harmonia
w miejscu pracy. Ró˝nice w tym zakresie powodujà, ˝e na zachodzie Niemców
ze wschodu uwa˝a si´ za niezdecydowanych, nieumiejàcych dostosowaç si´ do
nowych sytuacji, biernych i niesamodzielnych. Siebie samych zaÊ Niemcy z za-

15

H. Berth, W. Wagner, E. Braehler, Kulturschock Deutschland, Europäische Verlags Anstalt, Hamburg
2005.
16
Ibidem.
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Rozdêwi´k mi´dzy rzeczywistoÊcià politycznà i społecznà wywołuje trudnoÊci
w ukształtowaniu wspólnej to˝samoÊci mieszkaƒców całej RFN. Według badaƒ
z 2009 roku 60% mieszkaƒców dawnej NRD nie uwa˝a RFN za swojà ojczyzn´
(choç jednoczeÊnie nie chciałoby powtórnego podziału na dwa paƒstwa niemieckie). Około 10% badanych mieszkaƒców nowych krajów zwiàzkowych nie
postrzega zjednoczonych Niemiec jako swojej ojczyzny i chciałoby podziału
kraju. RównoczeÊnie 25% mieszkaƒców landów wschodnich uznaje RFN za swojà
ojczyzn´. Trudno o analogiczne badania na temat to˝samoÊci mieszkaƒców
zachodu ze wzgl´du na dominujàcà interpretacj´ procesu zjednoczenia jako
włàczenia NRD do RFN. Mieszkaƒcy zachodnich landów identyfikujà si´ zatem
z RFN, ale cz´sto postrzegajà swoich rodaków ze wschodu jako obywateli drugiej kategorii. Wynika to z rozpowszechnienia na wschodzie zjawiska zwanego
potocznie Ostalgie (czyli nostalgia za wschodem). Jego mniej znanym odpowiednikiem na zachodzie jest Westalgie (czyli nostalgia za zachodem), która
oznacza t´sknot´ za RFN sprzed 1989 roku. Na wschodzie 57% obywateli uwa˝a,
˝e NRD miała wi´cej cech pozytywnych ni˝ negatywnych (odwrotnego zdania
17
18

Ibidem.
Ibidem.
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Mieszkaƒcy starych landów w rozmaitych sytuacjach sà skłonni do sporów i eksponowania ró˝nic. Ideałem na wschodzie jest natomiast umiej´tnoÊç unikania
konfliktów i podkreÊlania wspólnych cech. Zachodni mieszkaƒcy interpretujà
w zwiàzku z tym samych siebie jako szczerych, otwartych, bezpoÊrednich,
a wschodnich sàsiadów postrzegajà jako tchórzliwych, zachowawczych, fałszywych i oportunistycznych. Mieszkaƒcy nowych krajów zwiàzkowych widzà samych siebie jako solidarnych, przyjaznych, gotowych do pomocy, kompromisu,
a sàsiadów zachodnich oceniajà jako agresywnych kontestatorów i osoby
skłonne do pouczania18.
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chodu kraju oceniajà jako zdecydowanych, skoncentrowanych na celach, kreatywnych i samodzielnych. Mieszkaƒcy nowych landów opisujà siebie jako tych,
którzy potrafià si´ zdystansowaç wobec codziennoÊci w pracy i dostrzec wa˝niejsze wartoÊci, jako gotowych do dopasowania si´ i niedà˝àcych do sukcesu
za wszelkà cen´. W ich ocenie na zachodzie dominuje nieuzasadniona bezwzgl´dnoÊç, głód władzy, arogancja, formalizm i samochwalstwo17.
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jest 43% ankietowanych) i ogólny poziom ˝ycia był lepszy ni˝ obecnie19. Prawie
65% mieszkaƒców zachodu odczuwa t´sknot´ za Republikà Federalnà w takim
kształcie, w jakim istniała ona przed zjednoczeniem (35% nie deklaruje takiej
t´sknoty), czyli bez Niemców ze wschodu20. Postawy te, a zwłaszcza Ostalgie, sà
charakterystyczne zarówno dla pokolenia, którego przynajmniej cz´Êç dorosłego
˝ycia przebiegła przed zjednoczeniem Niemiec, jak i dla ludzi młodych, urodzonych w zjednoczonej RFN. Jednak przyczyny idealizowania NRD, jak dowodzà
badania, w przypadku ludzi młodych wynikajà przede wszystkim z bardzo
małej ÊwiadomoÊci tego, jak naprawd´ wyglàdała Niemiecka Republika Demokratyczna. Podczas gdy du˝à popularnoÊcià cieszà si´ towary wzorowane na
tych, które mo˝na było kupiç w NRD, filmy czy kawiarnie nawiàzujàce do stylistyki sprzed zjednoczenia, zaskakuje brak wiedzy niemieckiej młodzie˝y o realiach
NRD. Ponad 70% uczniów szkół w Brandenburgii ankietowanych w 2007 roku
przez pracowników naukowych Wolnego Uniwersytetu w Berlinie nie potrafiło
odpowiedzieç na 9 z 18 zadanych im pytaƒ z zakresu wiedzy o NRD, np. co drugi
badany nie wiedział, kiedy został wzniesiony i zburzony mur berliƒski.
1.3. Stosunek do demokracji i oczekiwania wobec paƒstwa

DwadzieÊcia lat po zjednoczeniu Niemiec porównanie postaw obywateli wobec
demokracji21 w starych i nowych krajach zwiàzkowych wypada zdecydowanie
na korzyÊç landów zachodnich. Znacznie wi´ksza liczba ich mieszkaƒców ni˝
w przypadku nowych krajów zwiàzkowych odnosi si´ pozytywnie do tego systemu politycznego (patrz: Wykres 2).

19

Por. Sozialreport 2008, http://www.sfz-ev.de/Publikationen/Sozialreport/SR_2008/SR2008.pdf
Por. Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften 2008, GESIS-Leibniz-Institut für
Sozial Wissenschaften, Kolonia 2008.
21
Postawy te rozumiane sà tutaj nie jako nastawienie do ustroju politycznego, ale jako uznanie
demokracji za najlepszy z istniejàcych systemów politycznych bàdê zadowolenie z aktualnego stanu
demokracji w Niemczech.
20
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èródło: Opracowanie własne na podstawie danych Federalnego Urz´du Statystycznego

W nastawieniu obywateli Niemiec wschodnich do demokracji mo˝na zauwa˝yç
wyraêne cezury przebiegajàce równolegle do zmian w sytuacji gospodarczej
i społecznej byłego NRD. W poczàtkowym okresie, bezpoÊrednio po zjednoczeniu
RFN (lata 1990–1995), w społeczeƒstwie wschodnioniemieckim demokracja cieszyła si´ doÊç du˝ym poparciem. Wynikało to z towarzyszàcego procesowi
zjednoczenia przekonania, ˝e zmiany ustrojowe idà w słusznym kierunku i nadziei na szybkie zrównanie poziomu ˝ycia we wschodnich i zachodnich landach.
W kolejnych latach, wraz z załamaniem szybkiego tempa rozwoju gospodarczego
w 1996 roku oraz coraz bardziej odczuwalnymi skutkami zmian demograficz-
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Wykres 2. Odsetek mieszkaƒców Niemiec wschodnich i zachodnich deklarujàcych
zadowolenie z demokracji
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nych22, poziom zadowolenia z nowego systemu politycznego we wschodnich
krajach zwiàzkowych gwałtownie zmalał. Obecnie na wschodzie zadowolenie
z demokracji waha si´ tak samo jak w landach zachodnioniemieckich. W przypadku tych ostatnich skala zadowolenia z demokracji odzwierciedla stosunek
do polityki sprawowanej przez kolejne rzàdy federalne oraz ma zwiàzek z załamaniem koniunktury Êwiatowej, rzutujàcej na sytuacj´ gospodarczà Niemiec23.
Ró˝nice w podejÊciu do demokracji Niemiec wschodnich i zachodnich majà
êródło w dłu˝szym o 40 lat zakorzenieniu demokracji w starych krajach zwiàzkowych. Wynikajà one równie˝ z innej socjalizacji w NRD, czyli odmiennych
wartoÊci, norm i zachowaƒ społecznych przyswojonych w rodzinie, szkole,
grupie rówieÊniczej czy poprzez obserwacj´ i funkcjonowanie w okreÊlonych
ramach instytucjonalnych (np. politycznych organizacjach dzieci´cych i młodzie˝owych, takich jak Pionierzy, Freie Deutsche Jugend). Istotny wpływ na
ró˝ne nastawienie do demokracji miały tak˝e przebieg transformacji, sytuacja
ekonomiczna i demograficzna Niemiec wschodnich oraz subiektywne poczucie
zadowolenia z obecnego standardu ˝ycia. Mniejsze na wschodzie zadowolenie
z demokracji wynika nie tyle z odrzucenia jej jako formy ustroju, ile z braku
poparcia dla funkcjonowania tego systemu w Niemczech. Obecnie wi´kszoÊç
mieszkaƒców nowych krajów zwiàzkowych deklaruje brak zadowolenia z tego,
jak wyglàda demokracja w RFN (patrz: Wykres 3). Jest to przede wszystkim reakcja na zbyt małe, zdaniem wielu mieszkaƒców landów wschodnich, zainteresowanie polityków na poziomie federalnym ich potrzebami i niedostateczne
uwzgl´dnienie ich problemów (takich jak wysokie bezrobocie) w strategii politycznej kolejnych rzàdów.

22

Zmiany te polegajà na szybszym ni˝ w zachodnich krajach zwiàzkowych starzeniu si´ społeczeƒstwa
ze wzgl´du na mniejszà dzietnoÊç (tak˝e w wyniku mniejszej liczby imigrantów osiedlajàcych si´
w nowych landach) w połàczeniu z emigracjà młodych, dobrze wykształconych mieszkaƒców landów
wschodnich na zachód kraju. ˚yjàce w nowych landach osoby mniej zaradne i starsze nale˝ały cz´sto
do grupy tzw. ofiar transformacji, których status ˝ycia pogorszył si´ po 1990 roku i które miały trudnoÊci z odnalezieniem si´ w zjednoczonych Niemczech.
23
Do spadku deklarowanego zadowolenia z demokracji przyczyniło si´ m.in. rosnàce bezrobocie
w latach dziewi´çdziesiàtych, afera zwiàzana z finansowaniem partii CDU w roku 1999, a tak˝e pakiet
reform Agenda 2010 obowiàzujàcy od 2003 roku.
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Mimo ró˝nic w poziomie zadowolenia z demokracji w nowych i starych krajach
zwiàzkowych istnieje daleko idàca zbie˝noÊç rozumienia tego, co oznacza to
poj´cie, szczególnie w odniesieniu do praw i wolnoÊci obywatelskich. Ró˝nice
w postrzeganiu demokracji dotyczà głównie kwestii ekonomicznych i stopnia
ingerencji paƒstwa w gospodark´ (patrz: Tabela 2).
Tabela 2. Rozumienie poj´cia demokracji w 2000 roku. Odpowiedê na pytanie: „Co wià˝e
si´ ÊciÊle z demokracjà?”
Niemcy zachodnie

Niemcy wschodnie

WolnoÊci polityczne, np. wolnoÊç wypowiedzi

86%

83%

System wielopartyjny

80%

79%

Prawo do uczestnictwa obywateli w polityce

78%

78%

RównoÊç wobec prawa

72%

72%

Równouprawnienie kobiet

67%

58%

Wi´ksza równoÊç społeczna

54%

58%

Wi´cej miejsc pracy, mniejsze bezrobocie

39%

45%

Lepsza sytuacja gospodarcza

36%

45%

Kontrola banków i przedsi´biorstw prywatnych przez rzàd

26%

40%

èródło: Klaus Schroeder, Die veränderte Republik, Bayerische Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit, Monachium 2006
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èródło: Badanie Centrum Nauk Społecznych Berlin-Brandenburg 2010
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Wykres 3. Odpowiedê na pytanie: Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z funkcjonowania
demokracji w Niemczech? (w %)
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Nieco inaczej postrzegana jest równie˝ rola paƒstwa, mimo ˝e w obu cz´Êciach
Niemiec dominuje przekonanie, i˝ powinno ono byç opiekuƒcze. Podczas gdy
80% obywateli nowych krajów zwiàzkowych uwa˝a, ˝e do obowiàzków rzàdzàcych nale˝y zapewnienie pracy ka˝demu, kto chce pracowaç, w starych landach zdanie to podziela 62% mieszkaƒców. Według obywateli Niemiec wschodnich paƒstwo powinno dà˝yç do niwelowania ró˝nic w zarobkach (83%), w zachodniej cz´Êci RFN zgadza si´ z tym twierdzeniem 66% badanych. Oprócz tego
w nowych krajach zwiàzkowych znacznie popularniejsze jest przekonanie, ˝e
ceny powinny byç centralnie kontrolowane (85% badanych; w starych landach
– 73%). Istnienie nierównoÊci społecznych jest zdaniem 65% mieszkaƒców
landów zachodnich zjawiskiem pozytywnym. Z jednej strony odzwierciedla ono
nierówne uzdolnienia i pracowitoÊç poszczególnych jednostek, z drugiej natomiast działa motywujàco i zmusza do wi´kszych staraƒ w celu osiàgni´cia awansu społecznego. Natomiast 42% mieszkaƒców nowych krajów zwiàzkowych
uwa˝a, ˝e nierównoÊci społeczne sà niesprawiedliwe i jako takie negatywne24.
Obarczajàc paƒstwo odpowiedzialnoÊcià za standard ˝ycia, mieszkaƒcy landów
wschodnich sà du˝o mniej skłonni godziç si´ na ograniczenie własnej wolnoÊci/prywatnoÊci na rzecz paƒstwa, nawet jeÊli wymaga tego bezpieczeƒstwo narodowe. 40% z nich uwa˝a, ˝e paƒstwo nie powinno mieç prawa podsłuchiwaç
obywateli, nawet jeÊli celem inwigilacji jest zapobie˝enie potencjalnym zamachom terrorystycznym. Podobnà postaw´ prezentuje 26% obywateli starych
krajów zwiàzkowych25.
1.4. Zaanga˝owanie w działalnoÊç społecznà

Zaanga˝owanie w działalnoÊç społecznà i silne struktury społeczeƒstwa obywatelskiego stanowià jeden z najwa˝niejszych filarów niemieckiej powojennej
to˝samoÊci. Âwiadczy o tym m.in. sieç rozwini´tych w RFN instytucji zajmujàcych si´ kształceniem obywatelskim – federalna i lokalne Centrale Kształcenia
Obywatelskiego26 oraz waga, jakà przykłada si´ do promocji społeczeƒstwa
24

Por. Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften 2008, GESIS-Leibniz-Institut für
Sozial Wissenschaften, Kolonia 2008.
25
Ibidem.
26
Por. Raport Krystyny Ewy Sielawy-Kolbowskiej, Agnieszki Łady i Jarosława åwieka-Karpowicza,
Edukacja obywatelska w Niemczech i Polsce, Instytut Spraw Publicznych 2008.
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Wzrost o 4 punkty procentowe w latach 1999–2004; por. Thomas Gensicke, Bürgerschaftliches
Engagament in Deutschland, w: Aus Politik und Zeitgeschichte 12/2006.
28
Por. Horst Poldrack, Soziales Engagement im Ubruch. Zur Situation in den neuen Bundesländen,
ISAB-Institut für Sozialwissenschaftliche Analysen und Beratung, Kolonia 1993.
29
Głównie w ugrupowaniach, które działały pod dachem KoÊcioła ewangelickiego, np. Schwerter zu
Pflugscharen, Frauen für den Frieden, Grün-ökologisches Netzwerk Arche in der Evangelischen Kirche,
Neues Forum, Demokratie Jetzt, Demokratischer Aufbruch – sozial – ökologisch, Initiative „Frieden und
Menschenrechte“ itp. Pierwsze ugrupowania powstały ju˝ w 1956 roku, jednak najwi´cej z nich rozpocz´ło działalnoÊç w latach osiemdziesiàtych.
Por. m.in.: Heino Falcke, Unsere Kirche und Ihre Gruppen. Lebendiges Bekennen heute?, w: Detlef
Pollack (red.) Die Legitimität der Freiheit, Verlag Peter Lang, Frankfurt nad Menem 1990.
Por. Ulrike Poppe, Das kritische Potential der Gruppen in Kirche und Gesellschaft, w: Detlef Pollack
(red.): Die Legitimität der Freiheit, Verlag Peter Lang, Frankfurt nad Menem 1990.
Por. Erhart Neubert, Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989, Bundeszentrale für politische
Bildung, Bonn 2000.

Prace OSW

27

Według stereotypów utrzymujàcych si´ w postrzeganiu obu cz´Êci Niemiec,
struktury obywatelskie sà w starych krajach zwiàzkowych oczywistoÊcià, natomiast w nowych landach nadal nie funkcjonujà w sposób zadowalajàcy. Ma to
byç spowodowane wymuszonym zaanga˝owaniem Niemców wschodnich przed
zjednoczeniem głównie w działalnoÊç okołopaƒstwowà (np. harcerstwo, kluby
sportowe czy członkostwo w partii). Po pokojowej rewolucji brak przymusu
uczestnictwa w propaƒstwowych organizacjach miał ukazaç fasadowoÊç zaanga˝owania wi´kszoÊci mieszkaƒców nowych krajów zwiàzkowych, którzy wykształcili zachowania pasywne i od tej pory w wi´kszoÊci nie wykazujà zainteresowania działalnoÊcià społecznà28. AktywnoÊç wielu obywateli nowych krajów zwiàzkowych w stowarzyszeniach, jak równie˝ działalnoÊç nawet niewielkiej cz´Êci społeczeƒstwa NRD w opozycji demokratycznej29 przeczy temu
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obywatelskiego nie tylko wÊród młodzie˝y, ale i wÊród dorosłych. Z przeprowadzanych cyklicznie badaƒ opinii społecznej wynika, ˝e 70% społeczeƒstwa
całych Niemiec powy˝ej 14 roku ˝ycia ocenia si´ jako aktywne społecznie, czyli
anga˝uje si´ w działalnoÊç stowarzyszeƒ, organizacji pozarzàdowych itp. Z ka˝dym kolejnym sonda˝em takich osób jest wi´cej27. Dziedzinà, w którà anga˝uje
si´ najwi´ksza liczba obywateli Niemiec, jest działalnoÊç sportowa, nast´pnie
zwiàzana ze szkołà i przedszkolem, KoÊciołem, w koƒcu kulturà. Najszybciej
rozwijajàcà si´ dziedzinà jest działalnoÊç charytatywna. Najmniej osób anga˝uje si´ w polityk´ i działalnoÊç grup interesu, działalnoÊç dla osób starszych,
a tak˝e w ekologi´ i ochron´ zwierzàt. Te pola działalnoÊci i stopieƒ zainteresowania nimi sà równie popularne w starych i nowych krajach zwiàzkowych.

28

Cz´Êç 1. Społeczeƒstwo

przekonaniu. Jak wynika z badania AMB Generali-Studie30, procentowy udział
mieszkaƒców landów wschodnich w działalnoÊci społecznej wynosi 26,5%. Jest
to o dziesi´ç punktów procentowych mniej ni˝ w przypadku mieszkaƒców landów zachodnich. Powodów mniejszego zaanga˝owania mieszkaƒców landów
wschodnich mo˝na doszukiwaç si´ w ich odmiennej socjalizacji (dotyczy to
zwłaszcza starszego pokolenia) i słabo rozwini´tej tradycji działalnoÊci społecznej. Głównymi przyczynami sà jednak: brak wiary w mo˝liwoÊci wpływu
na rzeczywistoÊç poprzez osobiste zaanga˝owanie31 oraz wy˝szy ni˝ w zachodniej cz´Êci RFN poziom długoterminowego bezrobocia wpływajàcy na ogólne
zniech´cenie i wykształcenie postaw pasywnych.
Istotny podział pod wzgl´dem stopnia aktywnoÊci społecznej widoczny jest nie
tylko mi´dzy starymi i nowymi krajami zwiàzkowymi. W samych landach zachodnich bardzo wyraêne jest zró˝nicowanie na północ i południe. Podczas gdy
w południowych krajach zwiàzkowych procent osób zaanga˝owanych w stowarzyszeniach i grupach interesu, takich jak zrzeszenia studentów, zwiàzki zawodowe itp. wynosi ponad 45% (wyjàtkiem jest Kraj Saary), na północy jest to
poni˝ej 38% (a w Bremie i Hamburgu odpowiednio poni˝ej 24% i poni˝ej 31%).
Mo˝na zatem sàdziç, ˝e stopieƒ uczestnictwa w działaniach wykraczajàcych
poza prac´ zawodowà zale˝y od wielkoÊci i siły gospodarczej poszczególnych
krajów zwiàzkowych. Na terenie całej RFN zauwa˝alna jest ponadto znacznie
wi´ksza koncentracja aktywnoÊci społecznej w regionach niezurbanizowanych
lub w małych miastach ni˝ w du˝ych oÊrodkach miejskich. Dotyczy to obu cz´Êci
Niemiec i wynika z wi´kszego w przypadku wsi i niewielkich miast zakorzenienia w lokalnej wspólnocie, silniejszych wi´zi z religià i KoÊciołami32.
1.5. Sprzeczne wersje historii

Jednym z czynników b´dàcych konsekwencjà istnienia dwóch społeczeƒstw
niemieckich, a jednoczeÊnie utrwalajàcych ten podział, jest obecnoÊç dwóch
ró˝nych wersji historii w ÊwiadomoÊci mieszkaƒców landów zachodnich i daw-

30

Badanie „Engagement Atlas 09” przeprowadzone przez Fundacj´ Generali, Kolonia 2009.
Ibidem.
32
Por. Thomas Gensicke, Bürgerschaftliches Engagament in Deutschland, w: Aus Politik und Zeitgeschichte 12/2006.
31
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Jednym z najwa˝niejszych zało˝eƒ majàcych legitymizowaç istnienie NRD było
twierdzenie, ˝e jest ona paƒstwem „antyfaszystowskim” (w odró˝nieniu od RFN),
którego ojcowie zało˝yciele byli przeÊladowani i cierpieli w czasach nazizmu,
ale w koƒcu odnieÊli zwyci´stwo nad złem, by stworzyç nowy, lepszy Êwiat. Walka z faszyzmem jako główny filar to˝samoÊci paƒstwowej była wspierana licznymi badaniami i publikacjami o roli komunistycznego ruchu oporu. Obowiàzek stosowania marksistowskiej interpretacji historii skutkował zaniedbaniem
badaƒ nad Holocaustem jako konsekwencjà ideologii narodowosocjalistycznej.
JednoczeÊnie popularnoÊcià cieszyło si´ interpretowanie dojÊcia Hitlera do wła-

33

Por. Mary Fulbrook, Historical Theory, Routledge, Londyn 2002.
Por. Mary Fulbrook, German National Identity after the Holocaust, Polity, Cambridge 1999.
35
Por. Mary Fulbrook, Approaches to German contemporary history since 1945: politics and paradigms, w: Zeithistorische Forschungen 1/2004.
34
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Badania nad historià najnowszà prowadzone zarówno w Niemczech Zachodnich (w mniejszym stopniu), jak i w NRD (w stopniu znacznie wi´kszym) były
nara˝one na próby podporzàdkowania ich bie˝àcym celom politycznym. Kształt
konkretnych zało˝eƒ, koncepcji i interpretacji był ÊciÊle uwarunkowany zaanga˝owaniem badaczy po którejÊ ze stron sceny politycznej33. Sposób wyjaÊniania procesów czy wydarzeƒ historycznych miał dostarczaç uzasadnienia dla
takich, a nie innych decyzji politycznych34.
Paradoksalnie zarówno w Niemczech zachodnich, jak i wschodnich politycy
wykorzystywali histori´ w tym samym celu: miała ona legitymizowaç istnienie
ich paƒstw oraz dostarczaç u˝ytecznych interpretacji zakoƒczonej niedawno
wojny. Przy czym interpretacje te miały byç swego rodzaju rozgrzeszeniem
i pomagaç budowaç nowà „pozytywnà to˝samoÊç”. W obu paƒstwach niemieckich cele te realizowane były w odmienny sposób35.
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nej NRD. Wynika to cz´Êciowo z odmiennych procesów socjalizacji i ˝ycia
w ró˝nych systemach politycznych; cz´Êciowo zaÊ jest podtrzymywane przez
historyków w ró˝ny sposób interpretujàcych dzieje Niemiec po 1945 roku. Odmienne stanowiska w tej kwestii sà ÊciÊle zwiàzane z wyznawanymi poglàdami
politycznymi. W ciàgu minionych 20 lat nie udało si´ wypracowaç kompromisowej interpretacji powojennej historii Niemiec, a badacze z obu cz´Êci kraju
wcià˝ propagujà nieprzystajàce do siebie wersje.
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dzy przez pryzmat teorii walki klas – zwyci´stwo Hitlera miało byç zwyci´stwem bur˝uazji nad robotnikami (którzy po wojnie stworzyli NRD)36. Zawarty
implicite w takim podejÊciu poglàd, ˝e narodowy socjalizm jest ideologià bur˝uazji, spychał automatycznie na „bur˝uazyjnà” RFN całà odpowiedzialnoÊç za
II wojn´ Êwiatowà, etykietował jà jako miejsce schronienia nazistów, inkubator
faszyzmu i jednoczeÊnie rozgrzeszał „robotniczy” naród NRD z jakiejkolwiek
winy za niemieckie zbrodnie. Wydarzenia, które mogłyby w jakiÊ sposób zakłóciç spójny tok historycznej narracji, były pomijane, jak chocia˝by sojusz Hitlera
i Stalina na poczàtku wojny37.
W RFN tym samym celom słu˝yło interpretowanie historii III Rzeszy przez pryzmat teorii totalitaryzmu. W myÊl tej teorii całà odpowiedzialnoÊç za niedawne
zbrodnie ponosił Hitler i jego najbli˝si współpracownicy, a zwykli Niemcy nie
mieli wpływu na podejmowane decyzje. Powstałe pod koniec lat 40. wytłumaczenie było wygodnym usprawiedliwieniem amnezji społeczeƒstwa zachodnioniemieckiego, dotyczàcej jego roli i współodpowiedzialnoÊci za II wojn´ Êwiatowà. Wprowadzenie do j´zyka naukowego takich poj´ç jak „kumulatywna radykalizacja” (czyli proces zaostrzania polityki wobec ˚ydów) czy „rozkaz führera” pozwalało wiarygodnie opisywaç zbrodnie re˝imu, a jednoczeÊnie stwarzało
wra˝enie, jakoby zostały one dokonane nie przez konkretne osoby, ale przez
bezwolnà mas´ zmanipulowanà przez jednego człowieka. Konkretna interpretacja historyczna miała poprzez polityk´ bezpoÊredni wpływ na losy jednostek.
PopularnoÊç teorii totalitaryzmu i wynikajàce z niej podejÊcie do kwestii odpowiedzialnoÊci zwykłych obywateli za II wojn´ Êwiatowà przeło˝yły si´ na niepełnà
denazyfikacj´ i niskie wyroki dla zbrodniarzy hitlerowskich w latach 50. i 60.
Po zjednoczeniu w 1990 roku Niemcy stan´li przed szansà – którà historycy
uznali za koniecznoÊç – napisania jednej wersji historii powojennej, która byłaby
fundamentem to˝samoÊci zjednoczonego narodu. Poczàtkowe próby narzucenia
zachodniej interpretacji dziejów powojennych, w której miejsce było tylko dla
historii sukcesu RFN, a rola NRD byłaby sprowadzona do „przypisu o totalitaryzmie”, spełzły na niczym. Z oczywistych wzgl´dów taka wersja nie mogła zo-

36
37

Por. Kurt Pätzold (red), Verfolgung, Vertreibung, Vernichtung, Reclam, Lipsk 1983.
Ibidem.
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Jednym z argumentów zwolenników teorii totalitaryzmu jest teza o całkowicie
odmiennej genezie obu paƒstw niemieckich. Ma ona dowodziç, ˝e RFN od poczàtku była demokratyczna (a zatem mo˝e słu˝yç za mit zało˝ycielski zjednoczonych Niemiec), a NRD została utworzona jako marionetkowa dyktatura
sowiecka41. Zwolennicy tej tezy głoszà, ˝e RFN powstała jako kraj demokratyczny,
a zatem była drugà w dziejach Niemiec republikà – w przeciwieƒstwie do NRD,
która była „drugà dyktaturà na niemieckiej ziemi”. Kolejnym argumentem jest

38

Por. Jürgen Kocka, Vereinigungskrise, Zur Geschichte der Gegenwart, Vandenhoeck&Ruprecht,
Getynga 1995.
39
Por. Konrad H. Jarausch, Die Teile als Ganges erkennen, Zur Integration der beiden deutschen
Nachkriegsgeschichten, w: Zeithistorische Forschungen 1/2004.
40
Por. Mary Fulbrook, Approaches to German contemporary history since 1945: politics and paradigms, w: Zeithistorische Forschungen 1/2004.
41
Por. Henning Koehler, Deutschland auf dem Weg zu sich selbst. Eine Jahrhundertgeschichte,
Hohenheim Verlag, Stuttgart/Lipsk 2002.
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W du˝ym uproszczeniu mo˝na stwierdziç, ˝e o zwyci´stwo walczà dwa podejÊcia.
Reprezentujàcy pierwsze z nich konserwatywni oraz lewicowo-liberalni niemieccy historycy z zachodu uznajà NRD za paƒstwo totalitarne, niczym nieró˝niàce si´ od III Rzeszy39. Koncentrujà si´ oni na opisywaniu relacji władza–
–obywatele. Historycy ze wschodu reprezentujà raczej drugie podejÊcie, twierdzàc, ˝e NRD była suwerennym paƒstwem, któremu nie udało si´ wcieliç w ˝ycie słusznej idei. Zwolennicy tej opcji koncentrujà si´ na historii społecznej
i historii ˝ycia codziennego, zarzucajàc jej przeciwnikom przekłamywanie rzeczywistoÊci poprzez pomijanie doÊwiadczenia zwykłych ludzi ˝yjàcych w NRD40.
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staç zaakceptowana ani przez wschodnioniemieckie elity, ani przez wi´kszoÊç
obywateli nowych landów, poniewa˝ nie była to „ich” historia38.
Mimo upływu 20 lat sporu, którego zasadniczà osià jest odpowiedê na pytanie,
czy NRD była paƒstwem totalitarnym, czy nie – stanowiska grup reprezentujàcych dwa obozy pozostajà rozbie˝ne. Celem, jaki stawia przed sobà wielu niemieckich historyków, jest stworzenie jednej to˝samoÊci zjednoczonego narodu
niemieckiego poprzez wypracowanie jednej wersji historii powojennej. Jednak
zamierzenie to wydaje si´ wcià˝ dalekie od realizacji. Historia zamiast słu˝yç
za podstaw´ wspólnej ÊwiadomoÊci narodowej, cz´Êciej uzasadnia konkretne
stanowiska partii w rozmaitych kwestiach polityki bie˝àcej.

32

Cz´Êç 1. Społeczeƒstwo

nadanie paƒstwu przez ojców-zało˝ycieli RFN cech majàcych zakorzenienie
w niemieckiej tradycji politycznej i gospodarczej, podczas gdy na wschodzie
został narzucony re˝im zupełnie obcy tradycji. Wreszcie dla zwolenników teorii
totalitaryzmu charakterystyczne jest twierdzenie, ˝e NRD była paƒstwem separatystycznym, które podział Niemiec uznało za wieczny. RFN natomiast przewidziała w konstytucji procedur´ zjednoczenia.
W nowych krajach zwiàzkowych przewa˝a natomiast opinia, ˝e w 1949 roku
doszło do równoległego zało˝enia dwóch paƒstw i oba procesy były mało demokratyczne. W obu przypadkach paƒstwa zostały utworzone z inicjatywy sił
okupacyjnych, a Niemców nie pytano o zdanie. Mieszkaƒcy landów wschodnich
odpierajà argument o kontynuacji tradycji, mówiàc, ˝e chocia˝ obie konstytucje
w cz´Êci o prawach podstawowych nawiàzywały do konstytucji Weimarskiej,
to jednak w szczegółach bardzo ró˝niły si´ od oryginału. Z kolei w odpowiedzi
na zarzut o separatyzm przytaczajà wypowiedzi polityków wschodnioniemieckich, którzy wielokrotnie zapraszali RFN do przyłàczenia si´ do NRD42.
W toczàcym si´ sporze argumentem potwierdzajàcym, ˝e NRD była paƒstwem
bezprawia, pozbawionym poparcia społecznego, ma byç istnienie opozycji, represje polityczne i rozbudowany aparat bezpieczeƒstwa. Po zjednoczeniu wÊród
zachodnich historyków zajmujàcych si´ NRD ˝aden temat nie cieszył si´ takim
powodzeniem, jak opozycja i opór. Historycy ze wschodu zarzucajà takiemu
podejÊciu zbytnie uproszczenie i brak kontekstu. Taka wersja pomija bowiem
wi´kszoÊç społeczeƒstwa, która ani nie była w opozycji, ani nie reprezentowała
systemu komunistycznego. JednoczeÊnie historycy ze wschodu opisujàc powojennà histori´ Niemiec, coraz cz´Êciej porównujà dwa paƒstwa niemieckie, jakby były one zupełnie równoprawnymi re˝imami. Pojawiajà si´ wi´c sugestie, ˝e
metody działania Stasi w wi´kszoÊci były zupełnie normalne i niczym nie ró˝niły si´ od działania słu˝b zachodnich, natomiast ochrona granic NRD odpowiadała mi´dzynarodowym standardom43.
Odmienne wizje historii sprawiajà, ˝e wschód i zachód ró˝nià si´ w ocenie wydarzeƒ, które miały kluczowe znaczenie dla niemieckiej historii. Dla wi´kszoÊci

42

Por. Christoph Klessmann, Die doppelte Staatsgruendung. Deutsche Geschichte 1945–1955, Vandenhoeck&Ruprecht, Getynga 1991.
43
Por. Dietrich Staritz, Widerstand und Opposition, Dissidenz und Resistenz in der DDR, w: UTOPIE
kreativ (Nov./Dez.) 1998.
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Por. Thomas Koch, Ost-Identität. Anker-Anspruch-Anschlussmöglichkeiten, w: UTOPIE kreativ (Nov./
Dez.) 1998.
45
Por. Konrad H. Jarausch, Die Teile als Ganges erkennen, Zur Integration der beiden deutschen
Nachkriegsgeschichten, w: Zeithistorische Forschungen 1/2004.
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Du˝a cz´Êç niemieckich historyków uznaje swojà odpowiedzialnoÊç za kształtowanie współczesnej ÊwiadomoÊci historycznej obywateli. Przekonanie to mo˝na
zauwa˝yç nie tylko podczas kolejnych debat na temat muzeów i miejsc pami´ci
(Muzeum Holocaustu, Fundacja „Ucieczka, Wyp´dzenie, Pojednanie”), ale tak˝e
w apelach o okreÊlone podejÊcie warsztatowe podczas pisania niemiecko-niemieckiej historii po 1945 roku. Sugeruje to, ˝e nauka ma przynajmniej wspieraç
proces zjednoczenia45. Istnienie dwóch wersji historii jednak skutecznie temu
celowi zapobiega.
Wbrew pozorom dyskusje na temat interpretacji powojennej historii Niemiec
majà znaczenie nie tylko dla wàskiej grupy historyków i polityków. Lansowanie
tej czy innej wersji historii jest swego rodzaju ofertà dla obywateli, którzy mogliby si´ z nià uto˝samiaç bàdê etykietowaç innych. Od interpretacji historii
NRD zale˝à relacje mieszkaƒców wschodnich landów z ich rodakami ze starych
krajów zwiàzkowych. Przyznał to poÊrednio w jednym z wywiadów w 1994
roku szef Urz´du ds. Akt Stasi Joachim Gauck, mówiàc, ˝e „ludzie z NRD w krzywdzàcy dla nich sposób na zachodzie sà postrzegani jako szpicle i zdrajcy, a przecie˝ tak wielu odmawiało współpracy ze Stasi”. Istnienie dwóch wersji historii
sprawia te˝ powa˝ne trudnoÊci na drodze do stworzenia spójnej polityki historycznej w tym zakresie. Lansowanie jednej interpretacji oznacza automatycznie odrzucenie konkurencyjnej. Ryzyko jest takie, ˝e cz´Êç nie mogàc si´
uto˝samiç, po prostu jà odrzuci. Przykładowo, z poglàdem, ˝e NRD była paƒstwem bezprawia, zgadza si´ 28% mieszkaƒców nowych landów, przeciwko
takiej interpretacji jest 41%.
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mieszkaƒców starych krajów zwiàzkowych okres narodowego socjalizmu i rzàdów Hitlera jest decydujàcy dla dzisiejszego kształtu Niemiec. Tymczasem na
wschodzie przewa˝a poglàd, ˝e najwi´kszy wpływ na stan współczesnego paƒstwa i jego pozycji w Êwiecie wywarły budowa muru berliƒskiego i podział
Niemiec. JednoczeÊnie zbrodnie niemieckie podczas II wojny Êwiatowej odgrywajà w ÊwiadomoÊci wschodu drugorz´dnà rol´. Na pewno nie uznaje si´ ich
za czynnik, który wpłynàł znaczàco na kształt dzisiejszych Niemiec44.
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1.6. Zjednoczenie instytucji i wymiana elit
Jednà z wa˝nych konsekwencji zjednoczenia Niemiec był transfer instytucji,
nazywany przez niektórych politologów „strukturalnà kolonizacjà”46. Proces
ten polegał na przeniesieniu porzàdku prawnego Niemiec Zachodnich, stworzeniu nowych instytucji na wzór tych istniejàcych w starych krajach zwiàzkowych i reorganizacji administracji, sàdownictwa, szkolnictwa, instytucji gospodarczych systemu opieki społecznej i zdrowotnej, słu˝b mundurowych czy partii
politycznych. Wiàzało si´ to równie˝ z likwidacjà oÊrodków nieefektywnych
bàdê nieprzystawalnych do porzàdku prawnego zjednoczonej RFN. Zjednoczenie instytucji polegało równoczeÊnie na wymianie pracowników, zwłaszcza
wysokiego szczebla. Wi´kszoÊç osób zatrudnionych w instytucjach publicznych NRD do paêdziernika 1990 roku straciła prac´ lub została zdegradowana.
Na ich miejsce przyj´to pracowników przeniesionych ze starych krajów zwiàzkowych. Najwyraêniej proces ten widoczny był na przykładzie kadry naukowej
szkół wy˝szych, instytucji gospodarczych oraz słu˝b mundurowych.
1.6.1. Szkolnictwo wy˝sze
Pierwsze decyzje, które miały dopasowaç system nauczania wy˝szego NRD do
systemu Niemiec Zachodnich, zostały podj´te jeszcze podczas rzàdów Lothara
de Maiziere, premiera NRD od kwietnia do paêdziernika 1990 roku. W maju
1990 roku powstała wspólna (NRD–RFN) komisja ds. edukacji, która miała nadzorowaç łàczenie dwóch systemów szkolnictwa. Po powołaniu rzàdów lokalnych w pi´ciu nowych landach rozpocz´ła si´ rzeczywista przebudowa uniwersytetów. W lokalnych ministerstwach edukacji zostali zatrudnieni eksperci ze
starych krajów zwiàzkowych. Równie˝ na czele nowo utworzonych czy restrukturyzowanych wydziałów uniwersyteckich stawali profesorowie z Niemiec Zachodnich. Ich zadaniem było m.in. dostosowanie szkolnictwa wy˝szego
do standardów zachodnich, czyli np. nadzorowanie inwestycji oraz ocena kadry
akademickiej pod wzgl´dem niezale˝noÊci wobec dyktatury komunistycznej,
a tak˝e osiàgni´ç naukowych47. Celem tego procesu było dostosowanie proporcji

46

Por. Peter Christ, Ralf Neubauer, Kolonie im eigenen Land. Die Treuhand, Bonn und die Wirt schafts
katastrophe der fünf Bundesländer, Rowhlt Verlag, Berlin 1991.
47
Rosalind M. O. Pritchard, Reconstructing education: East German schools and universities after unification, Oxford 1999.
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Kobiety mogà pełniç w Bundeswehrze słu˝b´ wojskowà z bronià w r´ku od 2001 roku. WczeÊniej mogły jedynie pełniç słu˝b´ medycznà, pracowaç w wojskowej administracji lub orkiestrze Bundeswehry.
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1.6.2. Wojsko
Narodowa Armia Ludowa NRD (NVA) była uznawana za najlepiej wyposa˝onà
i wyszkolonà po Armii Radzieckiej sił´ zbrojnà bloku komunistycznego. W przeddzieƒ zjednoczenia Niemiec NVA liczyła 175 tys. ˝ołnierzy. Zgodnie z układem
zjednoczeniowym, który wszedł w ˝ycie 3 paêdziernika 1990 roku, NVA miała
automatycznie staç si´ cz´Êcià Bundeswehry. Dzieƒ wczeÊniej jednak Rainer
Eppelmann, minister obrony i rozbrojenia NRD de facto zdemobilizował armi´.
Ze słu˝by zostali zwolnieni wszyscy oficerowie od stopnia podpułkownika wzwy˝,
wszystkie kobiety poza pracujàcymi w wojskowej słu˝bie zdrowia48 oraz osoby
powy˝ej 55 roku ˝ycia. Do Bundeswehry przeszło (po zdegradowaniu o jeden
albo dwa stopnie) 3200 oficerów i podoficerów (spoÊród 36-tysi´cznej kadry
oficerskiej). WÊród niemieckich generałów i admirałów znajduje si´ tylko jeden
przedstawiciel nowych landów – Erika Franke, szef Sztabu Słu˝by Medyczno-Sanitarnej Bundeswehry. Do 2005 roku oficerowie NVA byli klasyfikowani przez
Ministerstwo Obrony jako ci, którzy „słu˝yli w obcym wojsku”, a obecnie jako
„słu˝àcy poza Bundeswehrà”. Nie mogà oni u˝ywaç oficjalnie swoich stopni wojskowych (np. „pułkownik w stanie spoczynku”; w odró˝nieniu od oficerów Wehrmachtu i Waffen SS), ani liczyç na paƒstwowy pogrzeb. Bundeswehra przej´ła
85 tys. samochodów wojskowych z przyczepami, ponad 1,2 miliona broni r´cznej,
295 tys. ton amunicji, ok. 4500 ton płynnego paliwa rakietowego, 2300 wozów
bojowych, 5 tys. systemów przeciwartyleryjskgich, przeciwrakietowych i przeciwlotniczych, ok. 700 samolotów bojowych i transportowych, a tak˝e 192 okr´tów
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wykładowcy–studenci do wzorów RFN (w NRD na jednego wykładowc´ przypadało znacznie mniej studentów ni˝ na zachodzie) oraz usuni´cie z instytucji
badawczych i naukowych osób współpracujàcych z re˝imem. W efekcie do 1994
roku zlikwidowano ponad 13 tys. stanowisk pracy na uniwersytetach, a kolejne
20 tys. osób odeszło z pracy wbrew swojej woli (w tym 5 tys. profesorów). Nast´pne 8 tys. naukowców straciło prac´, gdy˝ wydziały, na których pracowali,
zostały rozwiàzane (z tego 61% pochodziło z wydziałów prawa, ekonomii i nauk
społecznych, 23% z filologii i nauk humanistycznych). Skutki wymiany elit
szkół wy˝szych widoczne sà do dzisiaj. Obecnie na 88 rektorów uniwersytetów
niemieckich tylko trzech pochodzi z nowych krajów zwiàzkowych.
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wojennych. Wi´kszoÊç sprz´tu Narodowej Armii Ludowej została zniszczona
na podstawie Traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie49.
1.6.3. Dyplomacja, gospodarka, media i polityka
Po upływie dwudziestu lat od zjednoczenia Niemiec w elitach RFN nadal przewa˝ajà mieszkaƒcy starych krajów zwiàzkowych. Widaç to choçby na przykładzie dyplomacji – ˝aden z niemieckich ambasadorów nie pochodzi z landów
wschodnich. Przedstawiciele nowych krajów zwiàzkowych sà równie˝ znacznie mniej widoczni w gospodarce. ˚adna ze spółek wchodzàcych w skład indeksu
DAX nie jest kierowana przez prezesa pochodzàcego ze wschodu Niemiec.
W zarzàdzie Federalnego Zrzeszenia Niemieckiego Przemysłu na 54 członków
zasiada tylko jeden przedstawiciel nowych landów. Niemców ze wschodu nie
ma tak˝e wÊród redaktorów naczelnych wpływowych ogólnoniemieckich dzienników (wydawanych w starych krajach zwiàzkowych). W 29-osobowym zespole
wiadomoÊci pierwszego kanału niemieckiej telewizji ARD pracujà tylko dwie
osoby z nowych krajów zwiàzkowych, a w 34-osobowym zespole wiadomoÊci drugiego kanału ZDF – cztery. Podobna sytuacja ma miejsce w mediach lokalnych
nowych krajów zwiàzkowych. W samej Turyngii na dwudziestu redaktorów
naczelnych i prezesów wydawanych tam dzienników tylko trzech pochodzi
z landów wschodnich. JeÊli chodzi o partie polityczne, w zarzàdzie federalnym
CDU wÊród 62 polityków znalazło si´ a˝ 14 z landów wschodnich, w zarzàdzie SPD
zaledwie 4 wÊród 46 polityków, w zarzàdzie FDP – 5 na 48, Partii Zielonych –
2 na 6, w Partii Lewicy 9 na 44. W kolejnych rzàdach powoływanych po zjednoczeniu Niemiec zasiadło łàcznie 14 ministrów pochodzàcych z nowych krajów
zwiàzkowych (na 131) i 13 sekretarzy parlamentarnych (na 206).

Wszystkie liczàce si´ partie polityczne zabiegajà o potencjalnych wyborców na
wschodzie Niemiec. Âwiadczà o tym programy wyborcze partii – wszystkie
ugrupowania zasiadajàce w Bundestagu umieÊciły w programie zapisy poÊwi´cone wyłàcznie nowym krajom zwiàzkowym. Fragmenty te dotyczyły przede
wszystkim gospodarki landów wschodnich, systemu płac i ubezpieczeƒ spo-

49

Andrew Bickford, Soldiers, Citizens and the State: East German Army Officers in Post-Unification
Germany, w: Comparative Studies in Society and History, nr 51, Cambridge 2009.
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Por. Programy przed wyborami parlamentarnymi 2009 partii CDU/CSU, SPD, FDP, Partii Zielonych
i Partii Lewicy.
51
Istnienie urz´du pełnomocnika ds. nowych krajów zwiàzkowych przez wielu ich mieszkaƒców
odbierane jest jako zb´dne i krzywdzàce. Ich zdaniem wyodr´bnianie wschodu Niemiec w programach partii, a tak˝e szczególne zaanga˝owanie polityków wobec tego regionu podkreÊlajà tylko
wcià˝ istniejàce podziały w społeczeƒstwie.
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łecznych, nauki i rozwoju terenów wiejskich50. Ka˝da z frakcji parlamentarnych
ma równie˝ eksperta ds. rozwoju Niemiec wschodnich. O znaczeniu nowych
krajów zwiàzkowych dla poszczególnych partii Êwiadczy ponadto ustanowiony
w latach dziewi´çdziesiàtych urzàd pełnomocnika rzàdu federalnego ds. nowych
krajów zwiàzkowych (obecnie funkcj´ t´ pełni minister spraw wewn´trznych
Thomas de Maiziere). Rola pełnomocnika ma w du˝ej mierze charakter symboliczny, sprowadza si´ do koordynowania polityki rzàdu wobec wschodu Niemiec,
głównie poprzez nadzorowanie przepływu Êrodków finansowych przeznaczanych na modernizacj´ gospodarki i wspieranie tworzenia miejsc pracy w innowacyjnych bran˝ach, takich jak zielone technologie czy przemysł chemiczny,
a tak˝e współpracy z ministrami spraw wewn´trznych krajów zwiàzkowych51.

2. System polityczny 20 lat po zjednoczeniu Niemiec
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2.1. Ró˝nice we frekwencji wyborczej
a zmiany struktury społecznej Niemiec wschodnich
W ostatnich latach mo˝na zaobserwowaç na obszarze całych Niemiec malejàcà
frekwencj´ wyborczà. Zmniejszajàce si´ zainteresowanie udziałem w wyborach
dotyczy przede wszystkim wyborów do Parlamentu Europejskiego i w nieco
mniejszym stopniu wyborów do parlamentów krajów zwiàzkowych. Najwi´kszym zainteresowaniem obywateli RFN cieszà si´ elekcje do Bundestagu. Malejàca frekwencja wyborcza wynika nie tyle z niezadowolenia z systemu politycznego Niemiec, ile ze słabnàcego zainteresowania obywateli politykà, z post´pujàcej indywidualizacji społeczeƒstwa i zmiany pojmowania sfery politycznej52.
Istotnà przyczynà jest równie˝ zanikanie tradycyjnych elektoratów partii w zachodniej cz´Êci RFN i malejàca zdolnoÊç partii politycznych dotarcia do wyborców.
Problem ten jest wyraêniejszy w nowych krajach zwiàzkowych. W porównaniu
z pierwszymi wyborami po zjednoczeniu Niemiec frekwencja wyborcza spadła
tam Êrednio o 22 punkty procentowe w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
o 21 pp. w wyborach do parlamentów krajów zwiàzkowych oraz o 10 pp. w wyborach do Bundestagu. W starych krajach zwiàzkowych spadki te sà mniejsze
– odpowiednio o 15, 16 i 6 punktów procentowych. Jednak zarówno na wschodzie,
jak i na zachodzie frekwencja zdecydowanie przekracza 50% (patrz: Tabela 3).
Tabela 3. Frekwencja podczas wyborów do Bundestagu w latach 1990–2009
Frekwencja
w całej RFN

Frekwencja w starych
krajach zwiàzkowych
i Berlinie Zachodnim

Frekwencja w nowych
krajach zwiàzkowych
i Berlinie Wschodnim

1990

77,8%

78,6%

74,5%

1994

79%

80,5%

72,6%

1998

82,2%

82,8%

80%

2002

79,1%

80,6%

72,8%

2005

77,7%

78,5%

74,3%

2009

70,8%

72,3%

64,8%

Rok
wyborów

èródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bundestagu
52

Według socjologów, wczeÊniej jako polityczne okreÊlało si´ członkostwo w partiach politycznych,
dzisiaj w tym kontekÊcie coraz cz´Êciej wymienia si´ tak˝e działalnoÊç społecznà.
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2.2. Społeczeƒstwo wobec partii politycznych:
członkostwo i wzory zachowaƒ wyborczych
Dominujàcymi partiami w starych i nowych krajach zwiàzkowych sà chadecja
i socjaldemokracja. W nowych krajach zwiàzkowych od lat najwi´kszym poparciem cieszy si´ CDU, chocia˝ wyborcom w landach wschodnich przypisuje si´
m.in. brak przywiàzania do wartoÊci religijnych, podkreÊlanie znaczenia bezpieczeƒstwa socjalnego i paƒstwa opiekuƒczego. Sà to wartoÊci odmienne od
typowych zało˝eƒ chadecji, a zbie˝ne z programem socjaldemokratów. Mimo
to od pierwszych wyborów w zjednoczonych Niemczech w 1990 roku do wyborów w 1998 roku CDU otrzymywała na wschodzie znacznie wi´ksze poparcie
ni˝ SPD. Wynikało to z pozytywnych skojarzeƒ z chadecjà jako siłà, która przyczyniła si´ do zjednoczenia Niemiec, a tak˝e z mo˝liwoÊci szybszego utworzenia
struktury partyjnej na wschodzie dzi´ki strukturom dawnej opozycji demokratycznej w NRD53. Socjaldemokraci natomiast nie mogli nawiàzaç do tradycji
53

BezpoÊrednià konsekwencjà zjednoczenia Niemiec było przyłàczenie partii politycznych Niemiec
wschodnich (w owym momencie składajàcych si´ w wi´kszoÊci ze skonsolidowanych ju˝ w ramach
tworzenia bloków przedwyborczych wielu mniejszych ugrupowaƒ) do ich zachodnioniemieckich
odpowiedników. Dotyczyło to wi´kszoÊci partii w nowych krajach zwiàzkowych. Obecnie istniejà
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Na spadek frekwencji wyborczej w nowych krajach zwiàzkowych wpływa
w du˝ym stopniu zmieniajàca si´ struktura demograficzna tej cz´Êci Niemiec.
Od czasu zjednoczenia nast´puje znaczna emigracja młodych i dobrze wykształconych osób (zwłaszcza kobiet) do landów zachodnich i za granic´ w celach zarobkowych. Proces ten w połàczeniu z mniejszà ni˝ w starych krajach zwiàzkowych dzietnoÊcià i imigracjà spoza RFN, przekłada si´ bezpoÊrednio na szybsze
ni˝ w Niemczech zachodnich starzenie si´ społeczeƒstwa. Wyjazd najaktywniejszych i najlepiej wykształconych osób sprawia, ˝e pozostała cz´Êç społeczeƒstwa Niemiec wschodnich składa si´ w du˝ej mierze z osób starszych, o ni˝szym poziomie edukacji, mniej przedsi´biorczych i gorzej radzàcych sobie na
rynku pracy. Sà to cz´sto osoby niezadowolone z sytuacji w Niemczech i przekonane o małej wadze swoich głosów w wyborach. Odbija si´ to po cz´Êci na ni˝szej
ni˝ na zachodzie frekwencji wyborczej, wpływa równie˝ na przychylniejszy
odbiór poglàdów radykalnych i poparcie dla idei i ugrupowaƒ skrajnie prawicowych i lewicowych.
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opozycyjnej i w przeciwieƒstwie do CDU musieli zmierzyç si´ z konkurencjà
politycznà – PDS, spadkobierczynià komunistycznej partii SED, która tak˝e dà˝yła do zdobycia lewicowego elektoratu. Po pora˝ce wyborczej CDU w 1998 roku
na terenie całych Niemiec ten układ sił uległ czasowemu przesuni´ciu na korzyÊç SPD, która jednak drastycznie straciła poparcie wskutek uchwalonych
w roku 2003 radykalnych reform paƒstwa opiekuƒczego Agenda 201054.
Na zachodzie RFN, w odró˝nieniu od nowych krajów zwiàzkowych, przez lata
dominowały silne elektoraty zwiàzane z liniami podziału społeczeƒstwa na tzw.
obóz mieszczaƒski i lewicowy. Robotnicy głosowali tradycyjnie na socjaldemokratów, natomiast Êrodowiska mieszczaƒskie – na chadecj´. Te podziały znajdowały odzwierciedlenie na mapie Niemiec. W zale˝noÊci od struktury społecznej
cz´Êç krajów zwiàzkowych opowiadała si´ wyraênie za jednà z dwóch dominujàcych opcji politycznych. Obecnie w zachodniej cz´Êci Niemiec ró˝nice mi´dzy
obozami politycznymi si´ zacierajà. Zanikajà tradycyjne elektoraty – w krajach
zwiàzkowych przez wiele lat rzàdzonych przez socjaldemokratów zwyci´˝ajà
chadecy i odwrotnie. Chadecja wprawdzie nadal dominuje na południu Niemiec, jednak nie jest ju˝ na tyle silna, by sprawowaç rzàdy samodzielnie i jest
zmuszona do tworzenia koalicji. Na wyniki wyborów landowych wpływa te˝
kondycja partii na poziomie federalnym. Do osłabienia SPD przyczyniły si´ długoletnie wewn´trzne walki mi´dzy poszczególnymi „frakcjami” partii oraz spory
o przywództwo. Najwa˝niejszà rol´ odegrały jednak odwa˝ne, aczkolwiek sprzeczne z tradycyjnym programem partii wspomniane ju˝ reformy Agenda 2010,

dwie partie polityczne wywodzàce si´ z opozycji demokratycznej w NRD – Neues Forum i Deutsche
Soziale Union. Oba ugrupowania nie odgrywajà jednak ˝adnej roli w polityce RFN, a działalnoÊç
Neues Forum ogranicza si´ jedynie do działalnoÊci regionalnej. Przykłady Bündnis 90, która została
przyłàczona w 1993 roku przez zachodnioniemieckà Parti´ Zielonych, a tak˝e PDS, która po połàczeniu z zachodnioniemieckim ruchem protestu WASG utworzyła w 2007 roku Parti´ Lewicy, dowodzà,
˝e realny wpływ na tworzenie przez nie polityki mo˝liwy jest dopiero po zjednoczeniu z istniejàcymi ju˝ wczeÊniej siostrzanymi ugrupowaniami bàdê dzi´ki charyzmatycznym politykom ze starych
krajów zwiàzkowych. Po przej´ciu struktury organizacyjnej partii zachodnioniemieckich i połàczeniu
z politykami ze starych krajów zwiàzkowych wi´kszoÊç przedstawicieli opozycji demokratycznej wycofała si´ z aktywnego udziału w polityce i nie odgrywa znaczàcej roli w zjednoczonych Niemczech.
54
Agenda 2010 to obowiàzujàcy od roku 2005 pakiet reform rzàdu SPD/Partia Zielonych zakładajàcy
m.in. zmniejszenie Êwiadczeƒ paƒstwowych w ramach systemu opieki społecznej i rynku pracy.
Reformy wprowadziły np. zmian´ zasad wypłacania zasiłków dla bezrobotnych, mniejszà ochron´
przed zwolnieniami, zmniejszenie kosztów okołopłacowych, zwi´kszenie wydatków z bud˝etu na
edukacj´ czy podniesienie wieku emerytalnego.
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Wykres 4. Głosy oddane przez wyborców SPD na inne partie w wyborach do Bundestagu
w 2009 roku

èródło: Infratest Dimap 2009
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Cechà wspólnà sytuacji politycznej obu cz´Êci Niemiec jest spadek poparcia dla
najwi´kszych partii, mimo utrzymywania przez nie pozycji dominujàcej na tle
pozostałych ugrupowaƒ. Obok przyczyn takich jak zmniejszajàce si´ zainteresowanie politykà w społeczeƒstwie, indywidualizacja i rozpad tradycyjnych
Êrodowisk zawodowych i społecznych, wpływ na ten proces majà tak˝e programy partii, nieadekwatne do aktualnych problemów i potrzeb wyborców.
Powodem malejàcej popularnoÊci najwi´kszych ugrupowaƒ politycznych jest
równie˝ otwieranie si´ na nowe elektoraty, co cz´sto spotyka si´ z krytykà,
a nawet sprzeciwem elektoratu tradycyjnego. Szczególnie wyraênie widaç to
na przykładzie SPD, która traci najwi´cej wyborców na rzecz innych partii
(patrz: Wykres 4). Skorzystały na tym głównie Partia Zielonych i Partia Lewicy,
ale i chadecja, która m.in. dzi´ki temu okazała si´ w wyborach do Bundestagu
w 2009 roku najsilniejszà partià we wszystkich krajach zwiàzkowych z wyjàtkiem Brandenburgii i Bremy.

Cz´Êç 2. System polityczny

których wynikiem był rozłam socjaldemokracji i powstanie ruchu protestu
WASG. Po fuzji WASG ze wschodnioniemieckà PDS powstała Partia Lewicy –
najgroêniejszy rywal SPD na lewej stronie sceny politycznej.
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Najwi´ksze ró˝nice, jeÊli chodzi o krajobraz partyjny, dotyczà popularnoÊci
mniejszych partii politycznych w obu cz´Êciach RFN. Ró˝nice te wynikajà m.in.
z inaczej przebiegajàcej socjalizacji55 w nowych i starych krajach zwiàzkowych,
odmiennego stopnia identyfikacji z bie˝àcà politykà i akceptacji pracy kolejnych
rzàdów oraz zadowolenia z poziomu ˝ycia. W społeczeƒstwie landów wschodnich cz´Êciej ni˝ na zachodzie Niemiec wyst´pujà nastroje radykalne. Wynika
to z negatywnych doÊwiadczeƒ i nastrojów społecznych w nowych krajach
zwiàzkowych, nieco innej struktury demograficznej, ró˝nic w poziomie wykształcenia i skali bezrobocia (patrz: rozdział 3.4). Wyrazem tego jest znacznie
wi´ksza popularnoÊç w nowych landach tzw. partii protestu, zarówno lewicowych, jak i prawicowych (Partii Lewicy, radykalnie prawicowych NPD i DVU)56.
Z kolei w starych krajach zwiàzkowych wi´kszym zaufaniem wyborców cieszà
si´ małe partie zabiegajàce o elektorat miejski – dobrze wykształcony, dbajàcy
o swobody obywatelskie i liberalizm gospodarczy (Partia Zielonych, FDP, Partia
Piratów – patrz: Mapy 1 i 2).

55

Rozumianej jako nabywanie systemu wartoÊci oraz kształtowanie postaw społecznych i politycznych pod wpływem rodziny, szkoły, grupy rówieÊniczej, partii politycznych itd.
56
Według ekspertów partie radykalnej prawicy rekrutujà swój elektorat głównie spoÊród osób młodych i słabo wykształconych.
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èródło: Federalna Komisja Wyborcza 2009
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Mapa 1. Procentowy rozkład głosów oddanych na Parti´ Lewicy w wyborach
do Bundestagu w 2009 roku
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Mapa 2. Procentowy rozkład głosów oddanych na FDP w wyborach
do Bundestagu w 2009 roku

èródło: Federalna Komisja Wyborcza 2009
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Edith Ulrich, Politisch zweigeteilt?, w: Bürger im Staat, 4/2000, Stuttgart.
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W Niemczech zachodnich zdecydowanie wi´cej członków majà dwa najwi´ksze
ugrupowania – chadecja i socjaldemokracja (patrz: Tabela 4). Ró˝nice mi´dzy
liczbà działaczy tych partii na wschodzie i zachodzie RFN nie sà jednak tak drastyczne jak w przypadku Partii Zielonych i FDP, których około 80% członków
pochodzi z zachodnich krajów zwiàzkowych. Ciekawym przypadkiem sà prawicowe i lewicowe partie protestu, w których członkostwo rozkłada si´ nierównomiernie w obu cz´Êciach RFN. Wbrew powszechnie przyj´tej opinii i popularnoÊci partii radykalnej prawicy wÊród wyborców w nowych krajach zwiàzkowych,
wi´kszoÊç członków NPD, b´dàcej obecnie najsilniejszà partià radykalnej prawicy, pochodzi z landów zachodnich. Przewag´ pod wzgl´dem liczby działaczy na
wschodzie ma natomiast Partia Lewicy wywodzàca si´ w cz´Êci z postkomunistycznej PDS. Członkowie Partii Lewicy w niemal 90% wywodzà si´ z landów
wschodnich. W nowych landach liczba członków tej partii niewiele odbiega od
liczby członków CDU i SPD. Partia Lewicy jest drugà po chadecji partià w nowych krajach zwiàzkowych tak˝e pod wzgl´dem liczby zwolenników. Zdobyła
ona na wschodzie Niemiec pozycj´ istotnej siły politycznej, swoistej partii masowej. Tak du˝a popularnoÊç Partii Lewicy wynika w du˝ej mierze z jej tradycji
nawiàzujàcych do czasów NRD. Jest to równie˝ jedyna ogólnoniemiecka partia
polityczna postrzegana przez mieszkaƒców landów wschodnich jako rozumiejàca ich potrzeby i nie negujàcà ich dokonaƒ sprzed zjednoczenia Niemiec.
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Ró˝nice w krajobrazie politycznym wynikajà te˝ z braku zakorzenienia zachodnioniemieckich partii politycznych w nowych landach. Przede wszystkim jednak wi´kszoÊci z nich nie udało si´ dotrzeç do szerokich Êrodowisk wyborców
i stworzyç stabilnego elektoratu. Szczególnie wyraênie widaç to na przykładzie
FDP i Partii Zielonych. Programy tych partii oparte na kwestiach ekologii, liberalnej gospodarki czy ochrony wolnoÊci obywatelskich rozmijajà si´ z oczekiwaniami mieszkaƒców nowych landów, niezadowolonych ze standardu ˝ycia
i dotkni´tych lub zagro˝onych bezrobociem. Wyjàtkiem wÊród mniejszych partii
zało˝onych w starych krajach zwiàzkowych sà partie radykalnie prawicowe.
Jest to jednak w du˝o wi´kszym stopniu zasługa ich skutecznej strategii pozyskiwania elektoratu poprzez wykorzystywanie frustracji i niezadowolenia z sytuacji gospodarczej i aktualnej polityki Niemiec ni˝ odzwierciedlenie poparcia
dla ideologii neonazistowskiej57.

Tabela 4. Członkowie partii politycznych w roku 2006

Członkowie
z Niemiec wschodnich w ogólnej liczbie członków partii

CDU/CSU

SPD

FDP

Partia
Zielonych

Partia
Lewicy/PDS

NPD

8,56%

6,89%

19,59%

14,46%

89,88%

37,46%

èródło: Klaus Schroeder, Die veränderte Republik, Bayerische Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit, Monachium 2006
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2.3. Nastroje radykalnie prawicowe
Powszechnie przyj´te jest zało˝enie, ˝e w nowych krajach zwiàzkowych du˝à
popularnoÊcià cieszy si´ ideologia radykalnej prawicy. Ma to wynikaç z niedojrzałoÊci politycznej mieszkaƒców nowych krajów zwiàzkowych oraz ich niezadowolenia z przebiegu transformacji ustrojowej. W przypadku osób młodych,
które na wschodzie Niemiec sà najwi´kszà grupà skłaniajàcà si´ ku ideologii
neonazistowskiej58, zainteresowanie ruchami radykalnej prawicy spowodowane
jest wysokim w tej grupie społecznej bezrobociem i poczuciem braku perspektyw. Âwiadczy o tym struktura zawodowa wyborców ugrupowaƒ radykalnej
prawicy na wschodzie Niemiec – sà to głównie pracownicy fizyczni, osoby, których miejsce pracy jest zagro˝one oraz bezrobotni59. Sà to zatem grupy, które
czujà si´ zaniedbane przez główne partie polityczne, niezadowolone z własnej
sytuacji ˝yciowej i jako takie podatne na hasła populistyczne głoszone przez
ugrupowania radykalnej prawicy. Ugrupowania te potrafià wykorzystaç ów negatywny potencjał na swojà korzyÊç, dostosowujàc program polityczny do frustracji i l´ków osób czujàcych si´ ofiarami transformacji. Zaanga˝owanie w ruchy
radykalnie prawicowe jest w wi´kszym stopniu wyrazem protestu wobec polityki tzw. du˝ych partii ni˝ konsekwencjà rzeczywistej identyfikacji młodzie˝y
Niemiec wschodnich z ideologià radykalnej prawicy. Na popularnoÊç ultraprawicy w landach wschodnich, zwłaszcza wÊród młodzie˝y, wpływa równie˝
pr´˝nie rozwijajàca si´ scena muzyczna propagujàca treÊci neonazistowskie60.
58

W landach zachodnich sympatycy ideologii radykalnej prawicy to przede wszystkim osoby starsze,
w nowych landach to głównie młodzie˝ i młodzi doroÊli.
59
Według zestawienia opublikowanego w roku 2007 przez bawarskà Central´ Kształcenia Politycznego.
60
Raport Urz´du Ochrony Konstytucji 2009.
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Podstawa ideologiczna Êrodowisk neonazistowskich, opierajàca si´ na nastrojach antydemokratycznych, antysemickich i ksenofobicznych jest wspólna dla
starych i nowych krajów zwiàzkowych. Istotne ró˝nice mi´dzy wschodem i zachodem RFN dotyczà przede wszystkim rozło˝enia akcentów w tej ideologii
oraz stopnia koncentracji Êrodowisk radykalnej prawicy i ich struktury. W zachodniej cz´Êci Niemiec kapitał polityczny zbijany jest w głównej mierze na
hasłach antycudzoziemskich i antyislamskich (prym wiodà w tym ugrupowania
PRO Deutschland czy lokalne PRO NRW i PRO Köln w Nadrenii Północnej-Westfalii). Retoryka ta nie sprawdza si´ w tym samym stopniu w nowych krajach
zwiàzkowych, gdzie odsetek imigrantów jest znacznie mniejszy ni˝ w starych
landach. Na wschodzie Niemiec pojawiajà si´ wprawdzie równie˝ hasła wrogie
cudzoziemcom, jednak dotyczà one przede wszystkim rynku pracy. Ugrupowa-

61

Członkowie partii ultraprawicowych, zwłaszcza tych reprezentowanych w gremiach lokalnych,
rzadziej uciekajà si´ do aktów przemocy, poniewa˝ ryzykowaliby tym samym utrat´ wiarygodnoÊci
jako przedstawiciele „normalnej” partii.
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Nowe kraje zwiàzkowe plasujà sie wysoko w sporzàdzanych cyklicznie przez
Federalny Urzàd ds. Ochrony Konstytucji (Bundesverfassungsschutz) statystykach
dotyczàcych aktów przemocy popełnianych przez neonazistów w poszczególnych landach. Jednak przest´pczoÊç umotywowana ideologià neonazistowskà
to problem dotykajàcy całych Niemiec (patrz: Wykres 5). WÊród trzech krajów
zwiàzkowych o najwy˝szej przest´pczoÊci tego typu znajdujà si´ dwa landy zachodnie – Nadrenia Północna-Westfalia i Dolna Saksonia. Jest to zwiàzane z du˝à
aktywnoÊcià w tych regionach ugrupowaƒ głoszàcych hasła antyislamskie,
mobilizujàce mieszkaƒców przeciw budowie meczetów. Oba te kraje zwiàzkowe
zamieszkane sà przez bardzo du˝à liczb´ imigrantów (Nadrenia Północna-Westfalia jest landem o najwi´kszej ich liczbie), a ugrupowania radykalnie prawicowe
działajàce na tym terenie prowadzà agresywnà kampani´ przeciw cudzoziemcom. Z kolei przest´pczoÊç na tle politycznym w nowych krajach zwiàzkowych
wynika z wi´kszej ni˝ na zachodzie liczby niezorganizowanych formalnie neonazistów61 oraz wi´kszej aktywnoÊci zachodnioniemieckich przedstawicieli Êrodowisk neonazistowskich na terenie landów wschodnich po zjednoczeniu Niemiec. Sà to zazwyczaj członkowie subkultury, nieoficjalnie wspieranej przez
partie NPD i DVU, nieformalnych organizacji, takich jak zrzeszenia uczniowskie
i studenckie, kluby sportowe, Êwietlice itp.
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Wykres 5. Przest´pczoÊç na tle neonazistowskim w poszczególnych krajach zwiàzkowych

èródło: Raport Federalnego Urz´du ds. Ochrony Konstytucji 2009

nia ultraprawicowe Êwiadomie modyfikujà programy umieszczajàc w nich coraz
wi´cej elementów lewicowych (m.in. ochrona rynku pracy, daleko idàca kontrola gospodarki przez paƒstwo, polityka prorodzinna i społeczna) w odpowiedzi na oczekiwania potencjalnych wyborców. Lokalnie dochodzi nawet do bezpoÊrednich nawiàzaƒ do re˝imu NRD i rehabilitacji komunistycznej partii SED62.

62

Takie sformułowania znalazły si´ m.in. w ulotce grupy saksoƒskich socjalistów NPD w Saksonii.
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Du˝à rol´ w powi´kszeniu kapitału politycznego partii NPD i DVU na wschodzie
Niemiec odegrały reformy zmniejszajàce opiekuƒczà rol´ paƒstwa, tzw. Agenda
2010, wprowadzone przez rzàd SPD i Partii Zielonych oraz wynikajàce z tych
reform m.in. ograniczenia wypłat zasiłków dla bezrobotnych. Wi´kszoÊç osób
niezadowolonych z takiej polityki socjaldemokratów przeniosła głosy wyborcze
na PDS, jednak cz´Êç zasiliła szeregi zwolenników partii radykalnie prawicowych.
Nie mo˝na zaobserwowaç podobnego trendu w starych krajach zwiàzkowych.

63

Âwiadczy o tym m.in. dysproporcja w liczbie publikacji czy akcji społecznych przeciwko ideologiom
radykalnym. Centrale Kształcenia Obywatelskiego poÊwi´cajà wiele wykładów i seminariów tematyce majàcej uczuliç społeczeƒstwo na zagro˝enia płynàce ze strony ruchów ultraprawicowych.
Marginalnie traktowana jest natomiast przez nie tematyka zwiàzana z radykalnà lewicà.
64
Mianowana w 2009 roku minister ds. rodziny Kristina Schröder (CDU) jako pierwsza uj´ła w swoim
programie kwesti´ zwalczania ekstremizmu lewicowego, jednak plany te sà mało konkretne.
65
Wzrost o ponad 50 punktów procentowych w latach 2008–2009.
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Ârodowiska radykalnie prawicowe postrzegane sà w RFN ze wzgl´dów historycznych jako groêniejsze dla ładu społecznego kraju ni˝ Êrodowiska ultralewicowe. Te równie˝ znajdujà si´ pod obserwacjà Federalnego Urz´du ds. Ochrony
Konstytucji, jednak sà znacznie mniej zbadane i rzadziej stanowià obiekt zainteresowania ekspertów i Êrodowisk zajmujàcych si´ kształceniem obywatelskim63. Mniejsze zainteresowanie mediów i polityków64 działalnoÊcià radykalnej
lewicy tworzy wra˝enie bagatelizowania czy nawet nieoficjalnego przyzwolenia
na takà działalnoÊç, jako na mniej szkodliwà ni˝ zaanga˝owanie w Êrodowiska
neonazistowskie. Tymczasem, jak wynika z dorocznych raportów Federalnego
Urz´du ds. Ochrony Konstytucji, Êrodowiska ultralewicowe wykazujà rosnàcy
potencjał przemocy65. DziałalnoÊç radykalnej lewicy koncentruje si´ w wi´kszym stopniu na zachodzie Niemiec, co wynika z wi´kszego zainteresowania
reprezentowanymi przez nià hasłami w bogatszych krajach zwiàzkowych. Stàd
czołowà pozycj´ pod wzgl´dem liczby aktów przemocy na tle ultralewicowym
majà landy zachodnie. Berlin jako stolica paƒstwa i siedziba najwy˝szych urz´dów paƒstwowych stanowi tu wyjàtek. Najbogatszy wschodni kraj zwiàzkowy
– Saksonia plasuje si´ dopiero na szóstym miejscu (patrz: Wykres 6).
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2.4. Nastroje radykalnie lewicowe
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Wykres 6. Przest´pczoÊç na tle ultralewicowym w poszczególnych krajach zwiàzkowych

èródło: Raport Federalnego Urz´du ds. Ochrony Konstytucji 2009

Najwa˝niejszà rol´ wÊród zorganizowanych ugrupowaƒ radykalnej lewicy
w Niemczech odgrywa Partia Lewicy, powstała w 2007 roku w wyniku fuzji PDS
i WASG66. Na wschodzie PDS była ju˝ wczeÊniej partià dominujàcà na lewej
stronie sceny politycznej i nie zmieniła swojej pozycji po zjednoczeniu z WASG.
Ukonstytuowanie si´ Partii Lewicy, reprezentujàcej szerokie spektrum przekonaƒ,
zmusiło wi´kszoÊç ugrupowaƒ działajàcych na terenie starych landów (m.in.
66

Partia Lewicy jest partià niejednorodnà, podzielonà na wiele frakcji. W jej skład wchodzà m.in.
Lewica Antykapitalistyczna, Platforma Komunistyczna, Lewica Socjalistyczna, Frakcja Reformatorska,
Lewica Emancypacyjna, Forum Socjalizm Demokratyczny.
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Federalny Urzàd ds. Ochrony Konstytucji zarejestrował w 2009 roku 20 mi´dzynarodowych grup
trockistów o łàcznej liczebnoÊci 1600 osób.
68
Zało˝ona w 1968 roku w Essen i liczàca 4000 członków w roku 2009. W wyborach do Bundestagu
2009 roku kandydowała tylko w Berlinie i zdobyła 0,1% głosów.
69
Raport Federalnego Urz´du Ochrony Konstytucji 2009.
70
Zało˝ona w 1982 roku w Gelsenkirchen i liczàca 2000 członków w 2009 roku. W wyborach do Bundestagu zdobyła 0,1% głosów.
71
Według Raportu Federalnego Urz´du ds. Ochrony Konstytucji 2009.
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Ekstremizm lewicowy charakteryzuje si´ znacznie ni˝szym stopniem organizacji ni˝ ekstremizm prawicowy. Reprezentowany jest głównie przez tzw. Êrodowiska autonomiczne. Charakter działalnoÊci ultralewicowej jest podobny w obu
cz´Êciach RFN. Ârodowiska skrajnie lewicowe koncentrujà si´ w du˝ych miastach, cechuje je skłonnoÊç do przemocy. Według Federalnego Urz´du ds. Ochrony
Konstytucji jest to około 6600 osób w całych Niemczech. Za główne zagro˝enie
wynikajàce z ich działalnoÊci Urzàd uznaje skłonnoÊç do popełniania ci´˝kich
przest´pstw, w tym podpaleƒ, podczas których mo˝e dojÊç do zagro˝enia zdrowia
i ˝ycia osób postronnych. Zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie Niemiec
mo˝na wyró˝niç cztery główne przesłanki ideologiczne Êrodowisk ultralewicowych: zwalczanie ekstremizmu prawicowego i antykapitalizm, sprzeciw wobec
globalizacji, antymilitaryzm i sprzeciw wobec kontroli obywateli przez paƒstwo71.
Ârodowiska te cieszà si´ popularnoÊcià głównie wÊród młodych ludzi w zachodnich krajach zwiàzkowych, z podobnych powodów co ugrupowania ultraprawicowe wÊród młodzie˝y w landach wschodnich – wyra˝ajà bunt i niezadowolenie z osobistej sytuacji, ale tak˝e z funkcjonowania systemu politycznego.
W przeciwieƒstwie do ruchów radykalnej prawicy Êrodowiska lewicowe dysponujà powa˝nym zapleczem intelektualnym. W odró˝nieniu wi´c od prawicy
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frakcj´ trockistów67, Niemieckà Parti´ Komunistycznà DKP68) do współpracy
z nià i oficjalnego jej poparcia. Ponadto pojawienie si´ powa˝nej konkurencji
politycznej przekłada si´ na utrat´ poparcia pozostałych ugrupowaƒ, spory o ich
kierunek programowy, a nawet problemy finansowe zwiàzane ze zmniejszeniem
liczby członków69. Jedynà partià zachowujàcà dystans wobec Partii Lewicy jest
Marksistowsko-Leninowska Partia Niemiec70, ugrupowanie o charakterze marginalnym, działajàce głównie na poziomie gmin zachodnioniemieckich (do roku
2009 miała swoich przedstawicieli w radach kilku gmin w Nadrenii PółnocnejWestfalii i Badenii-Wirtembergii). Tak˝e i ona jednak od czasu powstania Partii
Lewicy traci członków – w 2009 roku 13% wzgl´dem roku 2008.
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ekstremistycznej w działalnoÊç ultralewicowà anga˝ujà si´ osoby lepiej wykształcone i o wy˝szych aspiracjach.
Najbardziej zauwa˝alnymi kierunkami aktywnoÊci jawnych i niejawnych Êrodowisk ultralewicowych72 sà działalnoÊç antyglobalizacyjna oraz antynazistowska.
Na wschodzie Niemiec najcz´stszym przejawem działalnoÊci radykalnej lewicy
jest zwalczanie ekstremizmu prawicowego. Du˝a koncentracja niezorganizowanych Êrodowisk neonazistowskich oraz ich demonstracje stajà si´ cz´sto
przyczynà brutalnych starç obu stron (patrz: Tabela 5). W ostatnim roku wyraêna
stała si´ dysproporcja liczby aktów przemocy popełnianych przeciwko sobie
wzajemnie przez Êrodowiska radykalnej prawicy i lewicy. Podczas gdy liczba
przest´pstw na tym tle w Êrodowisku neonazistowskim zmalała, wÊród przedstawicieli radykalnej lewicy wyraênie wzrosła. Tendencja ta wpisuje si´ w odnotowywanà przez Federalny Urzàd ds. Ochrony Konstytucji rosnàcà radykalizacj´ lewicy, m.in. w zwiàzku z kryzysem gospodarczym i wynikajàcà z niego
wrogoÊcià wobec instytucji finansowych i ich przedstawicieli.
Tabela 5. Akty przemocy przedstawicieli radykalnej prawicy wobec przedstawicieli
radykalnej lewicy i odwrotnie
Działania ultraprawicy

Działania ultralewicy

2008

2009

2008

2009

0

2

3

0

322

251

220

304

Podpalenia

5

5

20

19

Spowodowanie eksplozji ładunku wybuchowego

0

0

0

2

24

29

54

59

Zakłócenie ruchu kolejowego, lotniczego,
morskiego czy ulicznego

1

0

6

4

Pozbawienie wolnoÊci

1

1

0

1

Napad rabunkowy

4

4

12

22

Szanta˝

1

2

2

2

Stawianie oporu podczas zatrzymania przez policj´

0

6

25

55

358

300

342

468

Usiłowanie zabójstwa
Uszkodzenia ciała

Zakłócenie spokoju publicznego

Łàcznie

èródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu Federalnego Urz´du ds. Ochrony
Konstytucji 2009
72

Rozró˝nienie takie wprowadza raport Federalnego Urz´du ds. Ochrony Konstytucji, który ocenia
działalnoÊç niejawnà jako du˝o niebezpieczniejszà.
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Wykres 7. PKB per capita w nowych krajach zwiàzkowych w latach 1991–2009
w stosunku do PKB per capita w starych landach (w %)

èródło: Raport rzàdu Niemiec na temat jednoÊci Niemiec z 2010 roku
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Mimo transferu Êrodków finansowych, jakie nowe kraje zwiàzkowe otrzymywały
i nadal otrzymujà na odbudow´ gospodarki, jej stan oraz koszty ˝ycia w landach
wschodnioniemieckich nadal znaczàco odbiegajà od sytuacji w starych krajach
zwiàzkowych. W zało˝eniu przyj´tym podczas pracy nad traktatem zjednoczeniowym dofinansowanie Niemiec wschodnich miało przeło˝yç si´ na utworzenie
du˝ej liczby miejsc pracy, modernizacj´ infrastruktury i wreszcie na wyrównanie
poziomu ˝ycia w obu cz´Êciach Niemiec w ciàgu dwudziestu lat. W momencie
zjednoczenia PKB per capita w NRD był równy 44% PKB per capita w ówczesnej
RFN. Obecnie ró˝nica ta znacznie zmalała. W 2010 roku PKB w nowych krajach
zwiàzkowych to 70% PKB w starych landach (patrz: Wykres 7). W pierwszych latach transformacji tempo rozwoju gospodarczego nowych krajów zwiàzkowych
dorównywało, a nawet przekraczało poziom zachodnioniemiecki. W latach
1990–1996 PKB nowych krajów zwiàzkowych rósł znacznie szybciej ni˝ PKB starych krajów zwiàzkowych. Działo si´ tak głównie dzi´ki szybkiemu rozwojowi
bran˝y budowlanej wskutek dotacji na modernizacj´ infrastruktury landów
wschodnich oraz ulg podatkowych dla inwestycji w nieruchomoÊci. Doprowadziło to do nadmiernej poda˝y na rynku nieruchomoÊci, a po zniesieniu ulgi budowlanej do załamania si´ tego sektora. To z kolei, obok innych czynników, przeło˝yło si´ na trwałe załamanie wzrostu gospodarki nowych krajów zwiàzkowych.
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3. Gospodarka

Scenariusz zakładajàcy mo˝liwoÊç dogonienia w ciàgu zaledwie dwudziestu lat
zachodniej gospodarki przez gospodark´ wschodnioniemieckà, tworzàcà si´ właÊciwie od zera w nowej rzeczywistoÊci, okazał si´ nie do zrealizowania. Obecnie
najbardziej optymistyczna prognoza zakłada osiàgni´cie przez nowe kraje
zwiàzkowe co najwy˝ej 80% poziomu produkcji przemysłowej landów zachodnich w momencie wygaÊni´cia wypłat Êrodków z drugiego pakietu solidarnoÊciowego w 2019 roku. Całkowite zrównanie poziomów nie jest przewidywane
przed upływem 50 lat.
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3.1. Subwencjonowanie nowych krajów zwiàzkowych
W pierwszym okresie transformacji Êrodki finansowe przeznaczone na modernizacj´ gospodarki i infrastruktury wschodnioniemieckiej płyn´ły z pi´ciu ró˝nych êródeł (patrz: Wykres 8). Obok Êrodków federalnych w postaci m.in. pakietów solidarnoÊciowych i asygnowanych przez bogatsze landy zachodnie w ramach wyrównywania ró˝nic mi´dzy krajami zwiàzkowymi, były to Êrodki unijne
przyznawane nowym krajom zwiàzkowym od 1991 roku. Wi´kszoÊç Êrodków
była i nadal jest asygnowana z bud˝etu federalnego w ramach tzw. odbudowy
wschodu Niemiec (Aufbau Ost73).
Pierwszym êródłem finansowania w latach 1990–1994 był Fundusz Niemiecka
JednoÊç (Fonds Deutsche Einheit), powołany w celu wypełnienia przez RFN
zobowiàzaƒ wynikajàcych z umowy paƒstwowej z NRD z 18 maja 1990 roku
oraz uregulowania wypłaty Êrodków na wsparcie Niemiec wschodnich. W okresie,
kiedy działał fundusz, wypłacono łàcznie 82,2 mld euro, z czego prawie 49 mld
pochodziło z zaciàgni´tych kredytów, a prawie 34 mld – z dotacji z bud˝etów
federalnego i landowych.

73

Inwestycje finansowe majàce na celu odbudow´ i rozwój gospodarki oraz instytucji wschodu Niemiec.
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èródło: Instytut Badaƒ nad Gospodarkà w Halle (IWH) 2009

Fundusz zastàpiły pakiety solidarnoÊciowe, które w zało˝eniu miały przyczyniç
si´ do wyrównania infrastruktury obu cz´Êci RFN. Pierwszy pakiet solidarnoÊciowy, obowiàzujàcy w latach 1995–2004, opiewał na sum´ ok. 105 mld euro.
Liczne przypadki wykorzystania Êrodków z tego pakietu niezgodnie z ich przeznaczeniem (a wi´c nie na rozbudow´ infrastruktury, tylko np. na emerytury
i renty wynikajàce ze specjalnych funduszy NRD) wywołały ostrà krytyk´ pod
adresem landów wschodnich ze strony władz gmin zachodnioniemieckich.
Landy zachodnie bowiem, mimo ˝e same borykały si´ z trudnoÊciami bud˝etowymi, musiały dokładaç si´ do dofinansowania modernizacji nowych krajów
zwiàzkowych. Podczas debaty nad utworzeniem drugiego pakietu solidarnoÊciowego pojawiły si´ nawet propozycje opracowania mechanizmu sankcji dla
landów wydajàcych Êrodki niezgodnie z ich przeznaczeniem. Według obliczeƒ
instytucji odpowiedzialnej za przyznawanie Êrodków federalnych na cele
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Wykres 8. Ârodki finansowe netto wypłacane nowym krajom zwiàzkowym, z wyjàtkiem
wsparcia z UE (w mld euro)
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szczególne74 w roku 2003 Meklemburgia-Pomorze Przednie wykorzystała 71,3%
dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, Saksonia-Anhalt – 66,6%, Brandenburgia
– 54,8% i Turyngia – 32,5%. Berlin natomiast całoÊç dopłaty wykorzystał niezgodnie z jej celem. Jedynym krajem zwiàzkowym, który stosował si´ do wytycznych, była Saksonia75. Mimo to w roku 2001 Bundestag przegłosował przedłu˝enie programu i uchwalił drugi pakiet solidarnoÊciowy, który wszedł w ˝ycie
w 2005 roku i b´dzie obowiàzywał do roku 2019. Do tego czasu w ramach pakietu bud˝et federalny przeznaczy na rozwój wschodnich landów 156,5 mld euro.
Według szacunków Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà w Halle, całkowita kwota
dotacji dla gospodarki wschodnioniemieckiej wyniosła w latach 1990–2009 ok.
1,3 bln euro. Wi´kszoÊç tych dotacji przekazana została na cele zwiàzane z politykà społecznà. Inwestycje wspomagajàce modernizacj´ gospodarki stanowiły
natomiast około 10% całoÊci dotacji76.
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez rzàd RFN w pierwszym raporcie
o stanie jednoÊci niemieckiej z 1997 roku, landy wschodnie otrzymały w latach
1994–1999 kwot´ 13,64 mld euro w ramach europejskich funduszy strukturalnych. W latach 1996–2008 do kasy nowych krajów zwiàzkowych wpłyn´ły ok.
23 mld euro na modernizacj´ rolnictwa (co stanowi 34% wszystkich Êrodków
przyznanych RFN w tym okresie). Z funduszy strukturalnych wpłyn´ło w tym
czasie ponad 18 mld euro. Do koƒca 2013 roku nowe kraje zwiàzkowe otrzymajà łàcznie 16,5 mld euro z unijnych funduszy strukturalnych, w tym m.in.
1,5 mld na rozbudow´ infrastruktury i ok. 1,3 mld na o˝ywienie rynku pracy
i edukacj´.
Wiele decyzji wprowadzonych w ˝ycie po zjednoczeniu Niemiec w celu rewitalizacji gospodarki landów wschodnich, np. szybka reforma walutowa, modernizacja przemysłu i prywatyzacja, okazało si´ mniej skutecznych, ni˝ zakładano.
Nie tylko nie doprowadziły one do zrównania poziomu ˝ycia w starych i nowych krajach zwiàzkowych, ale w dodatku oznaczały znacznie wy˝sze, ni˝ si´
74

Sonderbedarfs – Bundesergänzungszuweisung (SoBEZ), przyznaje Êrodki finansowe krajom zwiàzkowym, których mo˝liwoÊci finansowe pozostajà mimo dopłat wyrównawczych mi´dzy landami na
poziomie poni˝ej 99,5% Êrednich mo˝liwoÊci wszystkich landów. Dopłata wynosi 77,5% tej ró˝nicy.
75
Klaus Schroeder, Die veränderte Republik, Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit,
Monachium 2006.
76
Raport Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà w Halle z 2008 roku.
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M.in.: Klaus Schroeder, Die veränderte Republik, Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit, Monachium 2006; Franziska Augstein, DDR: Treuhandanstalt. Ausverkauf der Republik, Süddeutsche Zeitung, 11.11.2009. Tez´ t´ potwierdzajà równie˝ eksperci Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà
w Halle oraz Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà w Dreênie.
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spodziewano, koszty społeczne. Dotyczyło to zwłaszcza gwałtownego wzrostu
stopy bezrobocia, w tym bezrobocia długoterminowego. Bardzo kontrowersyjnym Êrodkiem okazała si´ np. prywatyzacja wschodnioniemieckich przedsi´biorstw przez Urzàd Powierniczy ds. Prywatyzacji utworzony w 1990 roku przez
Rad´ Ministrów NRD. Instytucja ta miała w zało˝eniu prywatyzowaç du˝e
przedsi´biorstwa wschodnioniemieckie. Załamanie si´ gospodarki paƒstw byłego bloku wschodniego, a w konsekwencji brak zleceƒ z Europy Wschodniej
(b´dàcej wczeÊniej głównym partnerem handlowym owych przedsi´biorstw),
w połàczeniu z wymianà marki NRD na mark´ zachodnioniemieckà po kursie
1:1 doprowadziło do powa˝nych kłopotów dobrze dotàd prosperujàcych zakładów. Prywatyzacja i przekształcenie wi´kszoÊci przedsi´biorstw, zwłaszcza fabryk, były konieczne równie˝ ze wzgl´du na przestarzałe wyposa˝enie i poziom procesów technologicznych z reguły odbiegajàcy od standardów zachodnioniemieckich. DziałalnoÊç Urz´du Powierniczego dotyczyła ponad oÊmiu tysi´cy firm, w których łàcznie pracowało ok. 4 mln osób. Urzàd prywatyzował
równie˝ grunty rolne (ok. 2,5 mln ha), majàtek Urz´du Bezpieczeƒstwa NRD,
a tak˝e cz´Êç nieruchomoÊci nale˝àcych wczeÊniej do wojska oraz majàtek partii
politycznych. Szczególnie trudna dla mieszkaƒców nowych krajów zwiàzkowych okazała si´ prywatyzacja przemysłu takich bran˝, jak: maszynowa, energetyczna, spo˝ywcza, budowlana. DziałalnoÊç Urz´du Powierniczego polegała
na rozbijaniu kombinatów na mniejsze jednostki i nast´pnie sprzedawaniu ich
zainteresowanym inwestorom. Kryterium wyboru inwestora cz´sto nie była
oferowana cena zakupu, a raczej tempo transakcji77. Zatrudnienie w Urz´dzie
znaleêli głównie pracownicy ze starych landów. Poniewa˝ wysokoÊç otrzymywanych przez nich prowizji zale˝ała równie˝ od tempa sprzeda˝y przedsi´biorstw, dla wi´kszoÊci z nich priorytetem stało si´ jak najszybsze zbycie
wschodnioniemieckich firm. Okazało si´ to okazjà do przejmowania po wzgl´dnie
niskiej cenie firm we wschodnich Niemczech przez osoby prawne ze starych
krajów zwiàzkowych. Niejednokrotnie konsekwencjà było szybkie zamykanie
tych przedsi´biorstw. Dochodziło równie˝ do oszustw – doprowadzania firm
do bankructwa krótko po ich przej´ciu przez inwestora zachodnioniemieckiego
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i pobraniu przez niego subwencji na o˝ywienie przedsi´biorstw na wschodzie
kraju78. Do dziÊ wi´kszoÊç firm majàcych siedzib´ w nowych krajach zwiàzkowych nale˝y do inwestorów zachodnioniemieckich lub zagranicznych. Zmianie
uległa natomiast kadra mened˝erska – obecnie wi´kszoÊç stanowisk kierowniczych zajmujà osoby pochodzàce z nowych landów.
Po rozwiàzaniu Urz´du Powiernicznego w 1994 roku pozostał dług w wysokoÊci
ok. 100 mld euro, wynikajàcy m.in. ze wspierania produkcji zakładów oraz ze
zobowiàzaƒ płacowych przedsi´biorstw wschodnioniemieckich. Dług ten przejàł
fundusz amortyzacji obcià˝eƒ spadkowych (Erblastentilgungsfonds) powołany
w ramach pierwszego federalnego pakietu solidarnoÊciowego. Poszczególne kompetencje Urz´du Powierniczego ds. Prywatyzacji przej´ły mniejsze instytucje,
takie jak Urzàd Federalny ds. Specjalnych wynikajàcych ze zjednoczenia (BvS),
Towarzystwo NieruchomoÊci Urz´du Powierniczego (TLG Immobilien GmbH)
i Spółka ds. u˝ytkowania i zarzàdzania gruntami (BVVG).

3.2. Poziom ˝ycia w starych i nowych krajach zwiàzkowych
Wskaêniki ekonomiczne wskazujà na skok, jakiego dokonały nowe kraje zwiàzkowe w stosunku do stanu z 1990 roku pod wzgl´dem m.in. wysokoÊci PKB per
capita, wysokoÊci zarobków, efektywnoÊci pracy, wydajnoÊci produkcji czy nawet
zmniejszenia stopy bezrobocia. W roku 2000 PKB nowych krajów zwiàzkowych
wynosił około 117% PKB Niemieckiej Republiki Demokratycznej w 1989 roku.
W latach 2000–2009 PKB wzrósł w landach wschodnich o 19%, natomiast
w landach zachodnich o 16% (patrz: Wykres 9).

78

Jednym z najbardziej znanych przykładów celowej działalnoÊci na szkod´ wschodnioniemieckich
przedsi´biorstw było przej´cie przez ówczesnego właÊciciela stoczni Vulkan w Bremie, Friedricha
Hennemanna stoczni w Wismarze i Stralsundzie, a tak˝e fabryki silników Diesla w Rostocku w 1992
roku w celu dofinansowania upadajàcej stoczni w Bremie. W 1995 roku po raz pierwszy pojawiły si´
wobec zarzàdu koncernu zarzuty wykorzystania dotacji unijnych przeznaczonych na odbudow´
wschodnioniemieckich stoczni w wysokoÊci ok. 430 mln euro niezgodnie z celem. Konsekwencjà były
procesy przeciw członkom zarzàdu koncernu Vulkan AG oraz proces odszkodowawczy, jaki Urzàd
Powierniczy wytoczył przedsi´biorstwu.
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Mimo to inne paƒstwa byłego bloku wschodniego, np. Polska rozwijały si´ szybciej ni˝ niemieckie landy wschodnie. Z wyjàtkiem pierwszych lat po transformacji, dynamika wzrostu PKB Polski była dwukrotnie wy˝sza ni˝ nowych krajów zwiàzkowych RFN (patrz: Wykres 10).
Wykres 10. Dynamika PKB nowych krajów zwiàzkowych i Polski w latach 1992–2009 (w %)

èródło: Zestawienie własne na podstawie danych krajowych urz´dów statystycznych i Głównego
Urz´du Statystycznego
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Wykres 9. PKB w starych i nowych krajach zwiàzkowych w latach 1991–2009 (w mld euro)

Wy˝sza ni˝ w starych krajach zwiàzkowych jest w nowych landach dynamika
eksportu. Wynika to z faktu, ˝e produkcja wschodnich krajów zwiàzkowych nastawiona jest głównie na rynek wewn´trzny. Według rzàdu federalnego wydajnoÊç produkcji w landach wschodnich wynosi obecnie 79% wydajnoÊci w landach
zachodnich79. Dla porównania w roku 1989 było to 25% (patrz: Wykres 11).
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Wykres 11. WydajnoÊç produkcji w starych i nowych krajach zwiàzkowych
w latach 1991–2008

èródło: Raport Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii 2010

Ró˝nica dzielàca obie cz´Êci Niemiec wynika m.in. z dotowania niekonkurencyjnych gał´zi przemysłu na wschodzie oraz z odmiennej struktury bran˝owej
gospodarki starych i nowych krajów zwiàzkowych. Do zrównania poziomu
ekonomicznego Niemiec wschodnich i zachodnich niezb´dna b´dzie zmiana
profilu gospodarki nowych krajów zwiàzkowych. Obecnie, chocia˝ w nowych
landach ulokowane sà oddziały zachodnioniemieckich firm, sà to jednostki odpowiadajàce jedynie za produkcj´ przetwórczà. Centra innowacji i badaƒ nad
nowymi technologiami mieszczà si´ nadal w starych krajach zwiàzkowych, co
obni˝a konkurencyjnoÊç przedsi´biorstw wschodnioniemieckich. Wszystkie te
czynniki wpływajà na ni˝szy dochód na głow´ mieszkaƒców landów wschodnich. Wykres 12 ilustruje zmiany w rozkładzie dochodu na gospodarstwo domowe w obu cz´Êciach RFN i stopniowy wzrost zamo˝noÊci mieszkaƒców
79

Według dorocznego raportu rzàdu federalnego o stanie jednoÊci niemieckiej z 2009 roku.
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nowych krajów zwiàzkowych, mimo ˝e ró˝nica wobec poziomu landów zachodnich pozostaje bardzo du˝a.

èródło: Federalny Urzàd Statystyczny

Z porównania zadłu˝enia poszczególnych landów widaç, ˝e bud˝ety nowych
krajów zwiàzkowych sà mniej zadłu˝one ni˝ bud˝ety landów zachodnich. I tak
najbardziej zadłu˝onym krajem zwiàzkowym w 2008 roku była Brema, przed
Berlinem, Hamburgiem i Krajem Saary. Wyłàczajàc Berlin80, b´dàcy ze wzgl´du
na status stolicy paƒstwa landem szczególnym, najbardziej zadłu˝onym wschodnioniemieckim krajem zwiàzkowym (i piàtym w skali całych Niemiec) jest
Saksonia-Anhalt. Z kolei Saksonia jest zaraz za Bawarià drugim w kolejnoÊci
landem o najni˝szym zadłu˝eniu81. Fakt, ˝e w czołówce najbardziej zadłu˝onych
krajów zwiàzkowych znajdujà si´ landy zachodnioniemieckie, wynika w du˝ej

80

Ju˝ przed zjednoczeniem Niemiec Berlin Zachodni uzale˝niony był od dotacji z bud˝etu federalnego
i nie miał rozwini´tej struktury przemysłowej.
81
Według szacunków Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.
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Wykres 12. Âredni dochód roczny gospodarstwa domowego (w euro)
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mierze z obcià˝eƒ finansowych, jakie stare kraje zwiàzkowe ponoszà na rzecz
modernizacji wschodu RFN.
Rozwój gospodarki i mniejsze ni˝ na zachodzie Niemiec zadłu˝enie nie przekładajà si´ jednak na zrównanie poziomu płac i zamo˝noÊci w starych i nowych landach czy te˝ na trwałe zmniejszenie bezrobocia na wschodzie Niemiec.
Liczba osób pozostajàcych bez stałego zatrudnienia i pobierajàcych zasiłek dla
bezrobotnych od lat utrzymuje si´ w nowych krajach zwiàzkowych na stałym
poziomie i jest prawie dwukrotnie wy˝sza ni˝ stopa bezrobocia w landach
zachodnich82. Ogromne ró˝nice widaç równie˝ w stopniu zamo˝noÊci. Podczas
gdy oszcz´dnoÊci zgromadzone przez mieszkaƒców starych krajów zwiàzkowych wyniosły w 2007 roku Êrednio ponad 100 tys. euro netto, w nowych krajach
zwiàzkowych było to ok. 31 tys. euro83 na osob´. Ró˝nica ta jest szczególnie wyraêna w grupie najstarszych obywateli (patrz: Wykres 13) landów wschodnich
i zachodnich.
Wykres 13. Oszcz´dnoÊci zgromadzone w starych i nowych krajach zwiàzkowych w 2007
roku (w euro; na jednego mieszkaƒca)

èródło: Raport Niemieckiego Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà (DIW) 2009

82

Zgodnie z danymi Federalnego Urz´du Pracy, bezrobocie w maju 2010 roku wyniosło 12,1% w landach wschodnich i 6,6% w landach zachodnich.
83
Joachim R. Frick, Markus M. Grabka, Gestiegene Vermögensungleichheit in Deutschland, Niemiecki
Instytut Badaƒ nad Gospodarkà, Berlin 2009.
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Ârednia wysokoÊç emerytur wypłacanych w nowych landach przewy˝sza wysokoÊç emerytur, jakie otrzymujà mieszkaƒcy starych krajów zwiàzkowych. Dla
m´˝czyzn jest to 1043 euro na wschodzie i 967 euro na zachodzie, natomiast dla
kobiet 669 i 468 euro84. Te ró˝nice sà konsekwencjà m.in. dłu˝szego czasu aktywnoÊci zawodowej w byłej NRD, co jest szczególnie widoczne w przypadku kobiet.

84

Dane z 2008 roku.
Np. cena biletu kolejowego, nowego samochodu czy usług telekomunikacyjnych; por. Rupert
Kawka, Regionale Preisunterschiede in den alten und neuen Ländern, w biuletynie ifo Dresden
Berichtet 2/2010 drezdeƒskiego oddziału Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà w Monachium.
86
Por. Biuletyn Niemieckiego Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà nr 51-52/2009, Berlin.
87
Dane według „Atlasu Biedy 2009” obrazujàcego geograficzne rozmieszczenie obszarów RFN najbardziej dotkni´tych biedà, opublikowanego przez Parytetowy Zwiàzek Socjalny.
85
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Z perspektywy obywatela starych krajów zwiàzkowych ˝ycie w nowych landach
mo˝e wydawaç si´ łatwiejsze, zwa˝ywszy na ni˝sze ni˝ na zachodzie RFN ceny
wielu usług i produktów. W rzeczywistoÊci ró˝nica ta nie jest tak wysoka, jak
si´ powszechnie uwa˝a – ceny na wschodzie Niemiec sà ni˝sze o ok. 5,6% ni˝
na zachodzie, a koszt wielu usług i produktów jest podobny85. Na wschodzie
Niemiec mniej kosztujà: nieruchomoÊci, czynsz, nauka jazdy, przejazd taksówkà,
usługi rzemieÊlnicze czy składka na ubezpieczenie zdrowotne. Z kolei ceny energii elektrycznej i gazu sà w nowych krajach zwiàzkowych wy˝sze ni˝ w starych. Według wyliczeƒ portalu konsumenckiego Toptarif, ró˝nice cen energii ulegajà jednak zmniejszeniu – w 2008 roku wynosiły przeci´tnie 6,5%, a w roku
2010 ju˝ 4,9% – poprzez nierównomierne podwy˝ki cen pràdu w obu cz´Êciach
Niemiec. Ró˝nice w cenach sà cz´Êciowo kompensowane przez ró˝nice płac –
płace w nowych krajach zwiàzkowych sà ni˝sze ni˝ w starych landach. W 2008
roczny dochód, jakim dysponowało przeci´tne gospodarstwo domowe na wschodzie Niemiec był ni˝szy o 16% w stosunku do dochodu na zachodzie, czyli Êrednio o 3500 euro86. Po uwzgl´dnieniu ró˝nic siły nabywczej dochodów (mniejszej
na wschodzie RFN) okazuje si´, ˝e ubóstwem zagro˝onych jest 19,5% mieszkaƒców w nowych landach i 12,9% w starych landach87. Jednak tak˝e w tym
przypadku widoczne sà ró˝nice mi´dzy bogatszym południem i biedniejszà
północà obu cz´Êci Niemiec.

Cz´Êç 3. Gospodarka

3.3. Zadłu˝enie gospodarstw domowych i koszty ˝ycia
na wschodzie i zachodzie RFN
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Mimo mniejszego stopnia zamo˝noÊci, zadłu˝enie przeci´tnego bud˝etu domowego mieszkaƒca nowych krajów zwiàzkowych utrzymuje si´ na stabilnym poziomie około połowy kwoty zadłu˝enia mieszkaƒców starych landów. Według
danych z 2007 roku Êrednie zadłu˝enie gospodarstwa domowego Niemiec
wschodnich wyniosło 9477 euro, natomiast w przypadku Niemiec zachodnich
było to 20815 euro88. Przyczynà tego nierównomiernego rozkładu zadłu˝enia sà
wy˝sze koszty ˝ycia w starych krajach zwiàzkowych, w tym znacznie wy˝sze
ceny nieruchomoÊci, b´dàce głównym powodem zaciàganych kredytów. I tak
najdro˝sze nieruchomoÊci znajdujà si´ w najbardziej rozwini´tych zachodnich
południowych krajach zwiàzkowych. Zgodnie z szacunkami tygodnika Stern
w latach 2007–2008 cena za metr kwadratowy mieszkania w Monachium wynosiła Êrednio 3190 euro. W powiecie Güstrow (Meklemburgia-Pomorze Przednie)
metr kwadratowy kosztował natomiast 470 euro.

3.4. Poziom wykształcenia i migracje jako czynnik determinujàcy
rozwój landów wschodnich i zachodnich
Poziom wykształcenia nie przekłada si´ w wystarczajàcym stopniu na wysokoÊç
zarobków obywateli landów wschodnich. Z mikrospisu powszechnego przeprowadzonego w 2005 roku przez Federalny Urzàd Statystyczny wynika, ˝e wi´cej
mieszkaƒców nowych ni˝ starych krajów zwiàzkowych w wieku 30–60 lat ma
Êwiadectwo ukoƒczenia Realschule, pozwalajàce na kontynuacj´ nauki w Gymnasium i podejÊcie do egzaminu maturalnego, a nast´pnie podj´cie studiów.
W starych krajach zwiàzkowych najwi´ksza liczba obywateli ma jednak Êwiadectwo ukoƒczenia szkoły głównej, po której mo˝na podjàç kształcenie zawodowe. Mimo zauwa˝alnego wzrostu liczby absolwentów szkół Êrednich w nowych
krajach zwiàzkowych w latach 1998–2007 (o 10 punktów procentowych), liczba
osób posiadajàcych matur´ jest na wschodzie Niemiec nadal znacznie ni˝sza ni˝
na zachodzie (Êrednio o 124 tys. wi´cej mieszkaƒców starych krajów zwiàzko-

88

Jak wynika z badania „Panel Społeczno-Ekonomiczny” (SOEP) przeprowadzanego cyklicznie przez
Niemiecki Instytut Badaƒ nad Gospodarkà (DIW), ró˝nica w poziomie zadłu˝enia gospodarstw
domowych w nowych i starych krajach zwiàzkowych utrzymuje si´ na stabilnym poziomie, mimo
wzrostu Êredniego zadłu˝enia badanych gospodarstw w obu cz´Êciach RFN.
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Za: Federalnym Urz´dem Statystycznym.
Raport na zlecenie programu informacyjnego Tagesschau pierwszego programu telewizji niemieckiej ARD z 3 paêdziernika 2009 roku.
91
Np. Magdeburg, stolica Saksonii-Anhalt, w 2009 roku po raz pierwszy od zjednoczenia Niemiec
zarejestrował dodatnie saldo migracji. Spodziewane jest utrzymanie si´ tej tendencji w latach
nast´pnych.
90
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Wy˝szy poziom wykształcenia nie gwarantuje w nowych krajach zwiàzkowych
zarobków równych z tymi w landach zachodnich (choç ich wysokoÊç roÊnie
wraz z kwalifikacjami). Znaczna cz´Êç osób dobrze wykształconych emigruje
zatem do starych krajów zwiàzkowych. Dotyczy to szczególnie grupy dobrze
wykształconych młodych Niemców – ponad 60% emigrantów wewnàtrz kraju
ma poni˝ej 30 lat. W grupie tej przewa˝ajà kobiety, co w długofalowej perspektywie oznacza mniejszà dzietnoÊç i znacznie szybsze starzenie si´ społeczeƒstwa
na wschodzie ni˝ na zachodzie Niemiec. Szacuje si´, ˝e około dwóch milionów
osób przeniosło si´ od czasu zjednoczenia Niemiec do landów zachodnich.
W przypadku wschodnich krajów zwiàzkowych liczba nowych mieszkaƒców
landów nie kompensuje liczby osób, które wyjechały (patrz: Wykres 14). Problem
ten dotyczy szczególnie Saksonii-Anhalt (spadek liczby ludnoÊci o 15,6% w latach
1991–2008), ale wyst´puje we wszystkich wschodnich krajach zwiàzkowych.
Emigracja w najmniejszym stopniu wyraêna jest w Brandenburgii i Berlinie.
We wschodniej cz´Êci RFN wyst´puje zró˝nicowanie skali i kierunku emigracji,
zale˝nie od tego, czy sà to tereny miejskie czy wiejskie oraz od stopnia rozwoju
gospodarczego danego miejsca. W dobrze rozwijajàcych si´ miastach, b´dàcych
oÊrodkami przemysłu, kultury, ale i ˝ycia akademickiego, zaobserwowaç mo˝na mniejszy spadek ludnoÊci ni˝ w obszarach wiejskich dajàcych niewielkie
szanse na rozwój zawodowy90. Te pozytywne przykłady nie odnoszà si´ do
wszystkich wi´kszych miast w nowych landach, jednak w ostatnim czasie
coraz cz´Êciej mo˝na zaobserwowaç t´ korzystnà dla rozwoju nowych krajów
zwiàzkowych tendencj´91.
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wych koƒczy co roku szkoł´ Êrednià, zdobywajàc Êwiadectwo maturalne)89. Zbli˝ona jest natomiast liczba osób z wykształceniem wy˝szym lub wy˝szym zawodowym. Z kolei wi´cej osób przerywa edukacj´ szkolnà na wschodzie ni˝ na
zachodzie RFN: odpowiednio 9,6% do 7,4%.
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Wykres 14. Zmiany liczby ludnoÊci w niemieckich krajach zwiàzkowych w latach 1991–2008

èródło: Dane landowych urz´dów statystycznych

Mo˝na si´ spodziewaç, ˝e nierównomierny rozwój terenów miejskich i wiejskich w obu cz´Êciach Niemiec, tak˝e pod wzgl´dem liczby ludnoÊci, umocni si´
w najbli˝szych latach. Wraz ze wzrostem atrakcyjnoÊci oferty uniwersytetów
w nowych krajach zwiàzkowych prawdopodobnie zwi´kszy si´ te˝ zjawisko
imigracji z landów starych. W konsekwencji przeło˝y si´ to na szybszy rozwój
wybranych oÊrodków w najlepiej prosperujàcych rejonach wschodnich Niemiec i na zwi´kszenie dysproporcji w poziomie ˝ycia mi´dzy nimi a słabiej rozwini´tymi obszarami na wschodzie.

3.5. Opieka przedszkolna i szkolnictwo
Nowe kraje zwiàzkowe, ze wzgl´du na swojà histori´ i zacofanie gospodarcze
wzgl´dem starych landów, uwa˝ane sà za rejon niemajàcy do zaoferowania nic
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Wi´kszoÊç wschodnich krajów zwiàzkowych nie ujednoliciła równie˝ systemu
szkolnictwa z tym obowiàzujàcym na zachodzie Niemiec. Nadal obowiàzuje
dwustopniowy podział szkół ponadpodstawowych na Gymnasium (po czwartej
klasie szkoły podstawowej – Grundschule) oraz na Mittelschule i Regelschule
(do których dzieci trafiajà po przedłu˝onej do pi´ciu lat edukacji podstawowej).
Zdaniem ekspertów model ten nie dzieli dzieci na lepsze i gorsze na wczesnym
etapie edukacji, jak ma to miejsce w landach zachodnich i umo˝liwia słabszym
uczniom łatwiejsze nadrobienie zaległoÊci (na zachodzie dzieci najcz´Êciej po
czwartej klasie wybierajà rodzaj szkoły ponadpodstawowej). Mi´dzy innymi
dzi´ki temu szkoły wschodnich krajów zwiàzkowych regularnie osiàgajà lepsze

92

W zestawieniach oferty opieki nad dzieçmi w poszczególnych krajach zwiàzkowych pierwszy
zachodni land – Hamburg – plasuje si´ dopiero na 7. miejscu.
93
Badanie Niemieckiego Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà (DIW) z 2002 roku.
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W landach wschodnich jest znacznie wi´ksza oferta instytucjonalnej opieki nad
dzieçmi92, b´dàca jeszcze pozostałoÊcià systemu opieki z czasów NRD. Po zjednoczeniu Niemiec zdecydowano si´ na pozostawienie tego dobrze funkcjonujàcego modelu. Rola opieki nad małymi dzieçmi i ich kształcenia podkreÊlana jest
przez polityków federalnych w kontekÊcie integracji (tak˝e j´zykowej) imigrantów. ˚łobki i przedszkola wschodnioniemieckie podawane sà ponadto przez
kolejnych ministrów ds. rodziny jako przykład wzorowo funkcjonujàcych placówek, które przyczyniajà si´ do aktywizacji zawodowej kobiet. W starych krajach zwiàzkowych około 4% dzieci ucz´szcza do ˝łobka, a 75% do przedszkola,
w landach wschodnich liczby te wynoszà odpowiednio 14% i 85%93. Ró˝nice dotyczà równie˝ czasu, na jaki dzieci oddawane sà do ˝łobków i przedszkoli. Podczas gdy w Niemczech zachodnich preferowane sà miejsca przyjmujàce dzieci
na pół dnia (80% rodziców oddaje dzieci tylko na przedpołudnia), w nowych
krajach zwiàzkowych ponad 70% wybiera oÊrodki pracujàce całodniowo.
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atrakcyjnego, a jedynie czerpiàcy z wzorców zachodnioniemieckich i przejmujàcy sprawdzone tam rozwiàzania. Tymczasem istniejà obszary funkcjonujàce
w landach wschodnich lepiej ni˝ na zachodzie kraju. Zaliczajà si´ do nich m.in.
opieka ˝łobkowa i przedszkolna, szkolnictwo podstawowe i Êrednie oraz szkolnictwo wy˝sze.
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wyniki w mi´dzynarodowym badaniu umiej´tnoÊci uczniów PISA94. Sukcesy
uczniów szkół nowych landów skłaniajà odpowiedzialnych za szkolnictwo ministrów starych krajów zwiàzkowych do rozwa˝ania ewentualnej reformy systemu oÊwiaty na zachodzie Niemiec95.
Coraz bardziej atrakcyjne, tak˝e dla studentów ze starych krajów zwiàzkowych,
stajà si´ ponadto wschodnioniemieckie uniwersytety i szkoły wy˝sze. Ich zaletà
jest nie tylko brak opłat za studia, choç stanowi to podstawowà motywacj´ do
podj´cia studiów w nowych krajach zwiàzkowych przez studentów ze starych
landów96. Szkoły wy˝sze na wschodzie wyprzedzajà uczelnie zachodnioniemieckie tak˝e pod wzgl´dem wyposa˝enia, mo˝liwoÊci indywidualnego kontaktu z wykładowcami (co na przepełnionych szkołach wy˝szych w starych krajach zwiàzkowych bywa trudne), jak równie˝ oferty nauczania interdyscyplinarnego. KorzyÊci te w roku akademickim 2006/2007 dostrzegło 7800 studentów
z zachodnich krajów zwiàzkowych. Jest to wprawdzie nadal znacznie mniejsza
liczba ni˝ liczba studentów z landów wschodnich przenoszàca si´ na studia na
zachód RFN (13700), jednak zauwa˝alne sà stałe tendencje wzrostowe w obu
tych grupach97. Jak si´ okazuje, dla maturzystów z nowych krajów zwiàzkowych decydujàcych si´ na podj´cie studiów w starych landach kluczowe sà: renoma szkoły, atrakcyjnoÊç miejsca, w jakim si´ znajduje oraz oferta kierunków
studiów. W przypadku studentów ze starych krajów zwiàzkowych podejmujàcych nauk´ w Niemczech wschodnich głównà rol´ odgrywa wspomniany ju˝
wczeÊniej brak opłat za studia (płatnych w wi´kszoÊci zachodnich krajów
zwiàzkowych), ale tak˝e wyposa˝enie szkół wy˝szych oraz koszty utrzymania.
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W 2008 roku pierwsze miejsce wÊród landów niemieckich zaj´ła Saksonia.
Przykładem jest minister kultury Badenii-Wirtembergii, Helmut Rau (CDU), który zlecił badanie porównawcze osiàgni´ç uczniów saksoƒskich Mittelschule i uczniów Bawarii-Wirtembergii w porównywalnym wieku.
96
Zgodnie z obowiàzujàcà od 2006 roku reformà federacji, kompetencje dotyczàce szkolnictwa wy˝szego nale˝à cz´Êciowo do federacji (w zakresie dopuszczania kandydatów na studia i przyznawania
stopni akademickich), a w wi´kszoÊci do kraju zwiàzkowego, w którym znajduje si´ konkretna szkoła
wy˝sza. O wprowadzeniu bàdê zniesieniu opłat za studia decydujà parlamenty krajów zwiàzkowych.
97
Por. Christoph Heine, Studienanfänger in den alten und neuen Ländern. Gründe der Hochschulwahl
und Bewertungen der Hochschulregionen West- und Ostdeutschlands, na zlecenie Hochschul –
Informationssystem GmbH 2008.
95
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W 2009 roku wypowiedê ministra transportu Petera Ramsauera (CSU) sugerujàcego koniecznoÊç
wsparcia finansowego dla rozbudowy autostrady A1 i obwodnicy Kolonii zamiast dofinansowywania
landów wschodnich wywołała burzliwà dyskusj´ w Niemczech. Wielu oponentów zarzucało ministrowi ch´ç rozp´tania „debaty zazdroÊci” i gr´ najgorszymi instynktami ludzkimi, jednak wypowiedê Ramsauera spotkała si´ równie˝ z zauwa˝alnym poparciem polityków zachodnich krajów
zwiàzkowych.
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Zdecydowanà korzyÊcià, jakà nowe kraje zwiàzkowe uzyskały po zjednoczeniu
Niemiec, jest modernizacja infrastruktury. Według obliczeƒ Instytutu Badaƒ nad
Gospodarkà w Halle, 67% ogólnej sumy Êrodków w latach 1991–2009 na wsparcie transformacji gospodarki landów wschodnich przeznaczono właÊnie na odnowienie infrastruktury, zwłaszcza drogowej, ale i np. telekomunikacyjnej oraz
na renowacj´ budynków. W momencie zjednoczenia, według szacunków przedstawionych w rzàdowym raporcie, jedynie 43% dróg làdowych w Niemczech
wschodnich nadawało si´ do nieograniczonej eksploatacji, a ok. 17% sieci kolejowej w Niemczech wschodnich było zniszczone. W nowych krajach zwiàzkowych odbudowano bàdê zbudowano dotychczas ok. 2000 km dróg głównych
oraz sieç dróg kolejowych, na co przeznaczono prawie 30 mld euro. W latach
1991–2009 subwencje na rozbudow´ i modernizacj´ dróg kolejowych na terenie całych Niemiec wyniosły 69 mld euro, z czego 29 mld przeznaczono dla
nowych krajów zwiàzkowych. Z kolei w rozbudow´ i remont dróg głównych
w całych Niemczech zainwestowano ok. 88,3 mld euro, w tym 32 mld w landach wschodnich. Zwa˝ywszy na fakt, ˝e obszar nowych krajów zwiàzkowych
jest znacznie mniejszy, efekty inwestycji w modernizacj´ infrastruktury widaç
znacznie szybciej ni˝ w przypadku landów zachodnich. W nowych krajach
zwiàzkowych przewa˝ajà wyremontowane dworce kolejowe, odnowione miasta
czy Êwietnie utrzymana i zorganizowana sieç dróg. W starych krajach zwiàzkowych natomiast infrastruktura jest nadal w du˝ej cz´Êci przestarzała i wymaga
modernizacji. Sytuacja ta, w połàczeniu z pogarszajàcà si´ wskutek Êwiatowego
kryzysu finansowego kondycjà wielu zachodnioniemieckich gmin, wywołuje
coraz cz´Êciej sprzeciw polityków i mieszkaƒców landów zachodnich. Domagajà
si´ oni zaprzestania finansowania renowacji i rozbudowy infrastruktury na
wschodzie Niemiec i wykorzystania zaoszcz´dzonych w ten sposób Êrodków na
modernizacj´ zachodu98. Postulaty te odrzucane sà przez polityków nowych kra-
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3.6. Infrastruktura

jów zwiàzkowych jako wskazujàce na brak solidarnoÊci mi´dzy mieszkaƒcami
obu cz´Êci RFN. Ze wzgl´du na negatywne nastawienie wielu polityków i wyjàtkowo trudnà sytuacj´ niemieckich finansów publicznych nie nastàpi prawdopodobnie przedłu˝enie wypłacania Êrodków w ramach pakietów solidarnoÊciowych, mimo ˝e według oceny ekspertów, nowe kraje zwiàzkowe nie b´dà
w momencie wygaÊni´cia drugiego pakietu w 2019 roku w pełni samowystarczalne.

70

Cz´Êç 3. Gospodarka

3.7. KorzyÊci ze zjednoczenia Niemiec dla obu cz´Êci kraju
W dyskursie publicznym dominuje poglàd, ˝e jedynym beneficjentem dotacji,
płynàcych m.in. z bud˝etu federalnego i bud˝etów krajów zwiàzkowych, sà landy
le˝àce na wschodzie Niemiec. Przekazy medialne kreujà zachodnie kraje zwiàzkowe na bezinteresownych płatników wspierajàcych rozwój wschodu Niemiec
kosztem modernizacji własnych obszarów. Niewàtpliwie dofinansowanie i Êrodki
przekazywane od czasu zjednoczenia Niemiec z bud˝etu federalnego i bud˝etów landowych przyczyniły si´ do rozwoju w nowych krajach zwiàzkowych innowacyjnych bran˝ gospodarczych99, w których wschodnia cz´Êç RFN przoduje:
technologii solarnej i wiatrowej. Na uwag´ zasługujà zwłaszcza skoncentrowane
w Saksonii, Turyngii i Saksonii-Anhalt centra technologii solarnej zaliczajàce si´
jednoczeÊnie do najwi´kszych pracodawców w tym regionie. Przedsi´biorstwa
i instytucje badawcze zwiàzane z bran˝à energetyki słonecznej zatrudniajà
w nowych krajach zwiàzkowych ok. 10 tys. pracowników i produkujà ponad
75% łàcznej sumy modułów solarnych wytwarzanych w całych Niemczech. Eksperci najwa˝niejszych niemieckich instytutów badaƒ nad gospodarkà sà zgodni,
˝e bran˝e te mogà staç si´ w przyszłoÊci siłà nap´dowà wschodnioniemieckiej
gospodarki. Zaznaczajà jednak, ˝e du˝à rol´ w sukcesie przedsi´biorstw skupionych wokół technologii słonecznych odgrywajà Êrodki wypłacane w ramach
drugiego pakietu solidarnoÊciowego. Nie jest pewne, czy firmom tym uda si´
utrzymaç swojà pozycj´ po wygaÊni´ciu programu w 2019 roku.

99

Sà to przedsi´biorstwa tworzone od poczàtku do koƒca w nowych krajach zwiàzkowych, a nie jak
w wi´kszoÊci innych bran˝ – poddostawcy dla zachodnioniemieckich koncernów-matek.
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Dofinansowanie poszczególnych bran˝ gospodarki wschodu przyniosło tak˝e
przedsi´biorstwom zachodnioniemieckim wymierne korzyÊci. Dotyczy to przede
wszystkim firm, które skorzystały na działalnoÊci Federalnego Urz´du Powierniczego ds. Prywatyzacji. Wielu zachodnioniemieckich inwestorów (ale tak˝e
inwestorów zagranicznych) skorzystało ponadto na wypłacanej z bud˝etu paƒstwa dotacji inwestycyjnej (Investitionszulage) w wysokoÊci 6% wartoÊci inwestycji (w formie odpisu od podatku przysługujàcego ustawowo wszystkim inwestorom w nowych krajach zwiàzkowych). W pierwszym okresie transformacji
dotyczyło to m.in. bran˝y bankowej i budowlanej, obecnie dofinansowanie
ograniczone jest do przemysłu i bran˝y usługowej. Eksperci podkreÊlajà, ˝e dotacje te (równie˝ w ramach pakietów solidarnoÊciowych) stanowià powa˝ny
argument dla inwestorów do przenoszenia swoich siedzib na teren nowych
krajów zwiàzkowych lub zakładania tam nowych firm. W wi´kszoÊci sà to jednak
tylko filie zachodnioniemieckich koncernów specjalizujàce si´ w produkcji podzespołów – centra innowacji nadal pozostajà w starych krajach zwiàzkowych,
co negatywnie wpływa na mo˝liwoÊci szybszego wzrostu gospodarczego
nowych landów.
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W pierwszych tygodniach po zjednoczeniu w Niemczech panowało przekonanie, ˝e wreszcie „zrosło si´ to, co do siebie przynale˝y”100. Kanclerz Helmut Kohl
zapowiadał powstanie w ciàgu 3–4 lat od połàczenia si´ dwóch paƒstw niemieckich „kwitnàcych krajobrazów” w nowych krajach zwiàzkowych. RzeczywistoÊç
okazała si´ bardziej skomplikowana. Proces zrastania si´ Niemiec wschodnich
i zachodnich okazał si´ trudniejszy i dłu˝szy, a jego koszty zarówno finansowe,
jak i społeczne, przerosły nawet najbardziej pesymistyczne prognozy. DwadzieÊcia lat po wejÊciu w ˝ycie traktatu zjednoczeniowego Niemcy nie osiàgn´ły
jeszcze pełnej jednoÊci. Nadal istniejà gł´bokie podziały mi´dzy starymi a nowymi krajami zwiàzkowymi. Dotyczy to przede wszystkim warstwy mentalnej:
Niemcy z obu cz´Êci kraju cz´sto wcià˝ nie uwa˝ajà si´ za przedstawicieli jednego narodu, co widaç na przykładzie wzajemnych stereotypów, ró˝nic w zachowaniu, ale i kwestii tak zasadniczych jak rozumienie i interpretacja historii
dwóch paƒstw niemieckich do 1989 roku (np. spór o to, czy NRD była paƒstwem
bezprawia). Prowadzi to do utrwalenia podziału społeczeƒstwa, widocznego
m.in. wÊród elit politycznych i w mediach, które bardzo powoli otwierajà si´ na
przedstawicieli nowych krajów zwiàzkowych. Istniejàce wcià˝ ró˝nice w sposobie postrzegania samych siebie i swojej sytuacji ˝yciowej sà widoczne tak˝e
w odmiennych zachowaniach wyborczych i preferencjach partyjnych. W nowych
krajach zwiàzkowych frekwencja wyborcza jest ni˝sza ni˝ w landach zachodnich, mniej popularne sà FDP i Partia Zielonych, a wi´cej zwolenników znajdujà
partie radykalnej prawicy i Partia Lewicy. Przez dwadzieÊcia lat nie udało si´
tak˝e zniwelowaç ró˝nic w poziomie rozwoju gospodarczego landów wschodnich i zachodnich, choç w południowych nowych krajach zwiàzkowych zakorzeniły si´ ju˝ oÊrodki przemysłu (Turyngia, Saksonia, Saksonia-Anhalt), analogicznie do najsilniejszych pod tym wzgl´dem południowych landów zachodniej cz´Êci kraju. Ârodki transferowane z bud˝etu federalnego i krajów zwiàzkowych, a tak˝e dotacje unijne przyczyniły si´ jednak do zauwa˝alnej poprawy
stanu gospodarki i infrastruktury w nowych krajach zwiàzkowych. W niektórych przypadkach mo˝na nawet mówiç o dysproporcji na niekorzyÊç starych

100

„Jetzt muss zusammenwachsen, was zusammengehört“ – słowa wypowiedziane przez Willy’ego
Brandta 10.11.1989 roku przed Bramà Brandenburskà w Berlinie.
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Zało˝enie, ˝e dwa ró˝ne paƒstwa stanà si´ jednym organizmem w ciàgu dwóch
dekad, było z gruntu bł´dne. Pomijano fakt, ˝e zjednoczyç miało si´ kilkanaÊcie
krajów zwiàzkowych z historycznie ukształtowanymi ró˝nicami rozwojowymi.
Rolnicza północ i bardziej uprzemysłowione południe od dawna charakteryzowały si´ ró˝nym stopniem rozwoju gospodarczego, przynale˝noÊcià religijnà,
a nawet j´zykiem. Wraz z kolejnymi pokoleniami i migracjami wewnàtrz kraju
ró˝nice mi´dzy mentalnoÊcià Niemiec wschodnich i zachodnich rozumianych
jako dwa osobne bloki b´dà zacieraç si´ coraz bardziej. Pozostanà jednak ró˝nice regionalne, niekwestionowane przez nikogo, postrzegane jako oczywiste
i naturalne zarówno w starych, jak i nowych krajach zwiàzkowych. Nowe
pokolenie Niemców nie pami´ta innego kraju ni˝ zjednoczona RFN. Byç mo˝e
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Po upływie dwudziestu lat od zjednoczenia postrzega si´ je znacznie bardziej
realistycznie, ni˝ miało to miejsce w 1990 roku. Nikt nie oczekuje ju˝ natychmiastowych rezultatów. Dominuje poglàd, ˝e zmiany b´dà trwały jeszcze bardzo
długo i ˝e nie da si´ przewidzieç daty ich zakoƒczenia. Towarzyszy temu rozczarowanie cz´Êci Niemców oczekujàcych spektakularnych efektów. Paradoksalnie taka zmiana podejÊcia mo˝e jednak mieç pozytywny wpływ na zjednoczenie
dwu społeczeƒstw. Z dzisiejszej perspektywy, po uwzgl´dnieniu zmian, jakie
zaszły w sferze gospodarczej i politycznej, to właÊnie podziały w społeczeƒstwie
wydajà si´ najwi´kszym wyzwaniem w kontekÊcie pełnego zjednoczenia Niemiec. Zrastanie si´ społeczeƒstw starych i nowych krajów zwiàzkowych wymaga
du˝ego wysiłku i wra˝liwoÊci zwłaszcza od Niemców zachodnich, b´dàcych
niejako społecznoÊcià „przyjmujàcà” nowych członków. Du˝a cz´Êç Niemców
wschodnich jest bowiem rozgoryczona brakiem doceniania ich osiàgni´ç w ró˝nych dziedzinach ˝ycia sprzed upadku muru berliƒskiego. Otwarcie si´ na współobywateli z landów wschodnich oznacza dopuszczenie ich do pełnego udziału
w ˝yciu społecznym i politycznym kraju. Sprowadza si´ to zatem do zwi´kszenia
obecnoÊci Niemców wschodnich – jako przedstawicieli mieszkaƒców nowych
krajów zwiàzkowych – w ogólnoniemieckich mediach, kierownictwie partii
politycznych, zwiàzków zawodowych i grup interesu.
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landów, których sieci dróg làdowych, kolejowych, dworce itp. wymagajà modernizacji. Podsumowujàc zmiany, które zaszły po zjednoczeniu Niemiec, nie mo˝na
równie˝ pominàç faktu, ˝e dofinansowanie rozwoju gospodarki landów wschodnich miało wymierne korzyÊci dla przedsi´biorstw zachodnioniemieckich.

ich wejÊcie w dorosłe ˝ycie przyczyni si´ do ewolucji postrzegania zjednoczenia dwóch paƒstw niemieckich i pozwoli spojrzeç na zmiany nast´pujàce w ramach tego procesu jako na coÊ pozytywnego.

74

Podsumowanie

Marta Zawilska-Florczuk
Artur Ciechanowicz

Prace OSW

OÂRODEK STUDIÓW
WSCHODNICH
IM. MARKA KARPIA
OÊrodek Studiów Wschodnich
(OSW) jest instytucjà eksperckà
zajmujàcà si´ monitorowaniem
oraz analizà sytuacji politycznej,
gospodarczej i społecznej w Rosji,
na Kaukazie i w Azji Centralnej,
w paƒstwach Europy Ârodkowej
i Wschodniej, w Niemczech oraz
na Bałkanach.
OSW powstał w 1990 roku i jest
w całoÊci finansowany z bud˝etu
paƒstwa. W 2006 roku OÊrodkowi
nadano imi´ zało˝yciela – Marka
Karpia.
Odbiorcami naszych opracowaƒ
sà przede wszystkim instytucje
paƒstwowe: Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów, Kancelaria
Prezydenta RP, ministerstwa
i agencje rzàdowe, a tak˝e Sejm
i Senat RP.
Szczególnie aktywnie włàczamy si´
w dyskusj´ dotyczàcà polityki
wschodniej Unii Europejskiej,
wyzwaƒ dla bezpieczeƒstwa
energetycznego oraz procesów
transformacji politycznej
i społeczno-gospodarczej sàsiadów
Polski.
Znaczna cz´Êç naszych publikacji
dost´pna jest na stronie
internetowej osw.waw.pl

SERIE WYDAWNICZE
Punkt Widzenia – krótkie opracowania
analityczne prezentujàce opinie naszych
ekspertów na aktualne tematy; wydawane
w j´zyku polskim i angielskim.

Prace OSW – du˝e opracowania
analityczne poÊwi´cone wa˝nym procesom
politycznym, społecznym i gospodarczym
zachodzàcym na obszarze zainteresowania
OSW; wydawane w j´zyku polskim
i angielskim.

Raport OSW – prezentacja wyników
realizowanych projektów badawczych.

NEWSLETTERY OSW
Tydzieƒ na Wschodzie –
tygodniowy biuletyn analityczny
dotyczàcy obszaru Rosji, Ukrainy,
Białorusi, Kaukazu i Azji Centralnej
(wersja angielska: EASTWEEK)

BEST OSW – tygodniowy biuletyn
analityczny dotyczàcy obszaru krajów
bałtyckich, Europy Ârodkowej, Niemiec
oraz Bałkanów (wersja angielska:
CEWEEKLY)

Komentarze OSW – w tej serii
publikujemy analizy o najistotniejszych
wydarzeniach z obszaru naszego
zainteresowania w pogł´bionej formie
(wersja angielska: OSW Commentary)
Newslettery OSW sà dost´pne
w bezpłatnej prenumeracie

