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30 år etter Berlinmurens fall

å Berlin
Ingrid Brekke

– Livet vårt er delt i et før og et etter
Berlinmurens fall. Det som var før, snakker
vi knapt om, sier Sandy Bruschies (38).
idlig en ettermiddag kom foreldrene for å hente Sandy Bruschies (8) mens hun lekte med en
venninne. At beg ge kom
sammen, hadde knapt skjedd
før. Sandy var irritert.
Foreldrene sa at de skulle til farfaren for
å feire bursdag, men åtteåringen hadde
en vag følelse av at bursdagen var en annen tid på året. Likevel satte hun seg lydig
inn i familiens Trabant, den klassiske lille
DDR-bilen, sammen med foreldrene og
den fire år yngre broren.
Sandy skjønte snart at de ikke skulle til
farfaren. Da det mørknet, begynte foreldrene å gråte, noe hun aldri hadde opplevd før. De fortalte at familien skulle til
Vesten.
Foreldrene hadde sett på vesttysk TV
at mange DDR-borgere nå reiste ut av DDR
via daværende Tsjekkoslovakia. De jobbet
i landbruket og ønsket bedre fremtidsmuligheter for både seg selv og barna.
Dessuten hadde familien slektninger i
vest som ville hjelpe dem å finne seg til
rette.
Sandy hadde ikke fått med seg en eneste leke og hadde ikke sagt ordentlig adjø
til sin elskede storfamilie, mormor og morfar. Kanskje skulle hun aldri se dem igjen.
Sånn gikk det ikke. Familien kjørte fra
livet sitt i DDR 4. november 1989. Fem dager senere falt Berlinmuren.
9. november 1989 forandret alt: Berlin,
Tyskland, Europa.
Den kalde krigen sluttet. De drøyt 16
millioner innbyggerne i det kommunistiske diktaturet DDR ble satt fri. Endelig
skulle de leve som sine vesttyske søstre og
brødre: i et demokrati, med mulighet til å
reise nesten hvor som helst, med full
ytringsfrihet og med tilgang til alle tenkelige og utenkelige forbruksvarer.
I en fjernsynstale sommeren 1990, da
de to landene fikk samme valuta, lovet Helmut Kohl østtyskerne «blomstrende landskaper». Gjennom felles anstrengelse skulle det snart lønne seg å leve og å arbeide
for alle tyskere.
At det var øst som skulle endres og bli
som vest, var en selvfølge. Det kom bare
til å ta litt tid.
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Østtyske soldater
ser på hvordan
Muren plukkes
ned ved Brandenburger Tor. Bildet
er fra 11. november 1989.
Foto: Lionel
Cironneau, AP/
NTB scanpix

T

Fortsatt er sjefene fra vest
De vesttyske institusjonene overtok de østtyske. Bedrifter som lenge hadde sørget
for trygge arbeidsplasser, ble nå målt etter
markedsøkonomiske prinsipper. De aller
fleste kom til kort.
Tre tiår etter Berlinmurens fall er det
folk fra vest som har de fleste sjefsposisjonene. En rapport fra universitetet i Leipzig
i 2016 viste at østtyskerne selv bare utgjorde en tredjedel av sjefene i de 100 største
østtyske selskapene. I hele Tyskland er
bare 1,7 prosent av folk i topposisjoner østtyske, selv om de utgjør 17 prosent av befolkningen.
En debatt raser om hvorvidt østtyskere
bør kvoteres inn, ikke minst fordi en ny
generasjon har tatt ordet.
En av dem er Jana Hensel, forfatter, journalist og 13 år da Muren falt. Det som i begynnelsen også sett fra øst ble betraktet
som nødvendig fornyelse, førte til at øst-

Sandy Bruschies har engasjert
seg i nettverket «Tredje
generasjon øst». De preger nå
debatten i Tyskland om
forholdet mellom øst og vest
på en ny måte.
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Forskjeller
mellom øst og
vest i dag
Befolkning: Siden 1989/90 har
befolkningen i øst krympet
med to millioner mennesker.
Befolkningen i vest har derimot
økt med fem millioner.
Inntekt: Lønningene i øst er 82
prosent av lønningene i vest.
Billig: Samtidig er det billigere
å leve i øst. Når man måler hvor
stor prosent av husholdningsinntektene som går til mat,
klær og boutgifter, er det likt:
drøyt 53 prosent av inntekten
går til dette både i øst og vest.
Næringsliv: Ingen av selskapene som utgjør den såkalte
DAX-indeksen holder til i øst.
DAX-indeksen (Deutscher
Aktienindex) består av 30 store
tyske selskaper notert på
Frankfurt-børsen. Bare fire
østtyskere sitter i styrene til
disse 30 selskapene.
Størst omsetning: Blant de
500 selskapene i Tyskland med
størst omsetning, er bare 16
basert i øst. Det første ligger på
plass 99: Verbundnetz Gas i
Leipzig.
Kilder: Manager Magazin og DPA

tyskerne knapt deltok i avgjørelsene som
angikk dem selv. «Mange opplevde også
denne prosessen som en ydmykelse. De
opplevde at det ikke lenger var behov for
deres livserfaring og kunnskap», skriver
hun i Die Zeit.
Situasjonen som oppsto etter gjenforeningen, har etter 30 år bare forandret seg
marginalt. Maktstrukturene som da ble
etablert, var ingen overgangsløsning. De
satte seg fast, mener Hensel.
Også den mest berømte østtyskeren av
alle, Angela Merkel, har påpekt det samme: «Jeg merker at måten vi snakker om
øst på, har endret seg. Når vi i dag ser tilbake på 1989, er det mye klarere hvor krevende det var for oss østtyskere å bli kjent
med den nye verden. Dette året var et stort
brudd. Mange lider fortsatt i dag etter overgangen.»
Sosiologen Raj Kollmorgen er uenig med
Hensel. Også han mener at østtyskerne er
underrepresentert, men anslår at de har
fra 6 til 9 prosent av sjefsposisjonene i dag,
ikke 1,7 prosent. Og kvotering ville være
feil medisin, særlig fordi det er umulig å
fastslå hvem som skulle få fordel av det.
For hvem er egentlig østtysk?
Hvordan skal de som flyktet fra DDR før
Murens fall, kategoriseres, spør han. Eller
alle millionene som har vandret mellom

øst og vest senere? Er vesttyskere som flyttet østover, østtyske fra første dag eller først
etter fem år, tjue år eller aldri, spør Kollmorgen i Die Zeit.
– Østtyskerne ville det selv
Og hvem har egentlig skylden for forskjellene? Er det vesttyskerne som kastet seg
over bedrifter i øst? Politikere fra vest som
bare kjørte på?
Slike synspunkter høres ofte nå, men
sannheten er mer komplisert. De fleste
DDR-borgerne drømte om Vest.
– Østtyskerne ville det selv, påpeker
statsviteren Michael Lühmann, selv fra
Leipzig i øst, i et intervju med N-TV.
Han er enig i at det østtyske næringslivet ble ødelagt, men påpeker at innbyggerne selv knapt ville kjøpe produkter laget i øst etter 1990.
– Når østtyskerne leter etter hvem som
har skyld i dagens situasjon, leter de dessverre altfor sjelden hos seg selv, sier Lühmann.
At valutaunionen ble inngått så raskt,
og at gjenforeningen var et faktum etter
mindre enn et år, skyldtes også at man ville hindre fraflytting fra Øst. Folk flommet
vestover.
Dessuten hadde aldri noen bygget ned
et kommunistisk diktatur eller gjenforent
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Det delte
Tyskland
Etter andre verdenskrig ble
Tyskland delt mellom seiersmaktene. Den østlige delen
ble liggende bak jernteppet,
i Sovjetunionens interesseområde.

Mellom 140 og 240 mennesker døde i
forsøk på å flykte over Berlinmuren. Et
av de mest kjente ofrene er Peter
Fechter fra 1962. 18-åringen lå nesten
en time og skrek av smerte før soldatene hentet ham ut. Foto: AP/NTB scanpix

Kommunistisk: DDR
(Deutsche Demokratische
Republik) eller Øst-Tyskland var
et kommunistisk diktatur som
fulgte planøkonomiske
prinsipper og la sterke begrensninger på individenes
frihet.
Stormakt: Vest-Tyskland lå
under USAs, Storbritannias og
Frankrikes herredømme. De
fikk etter hvert utvikle seg til et
demokrati og til en økonomisk
stormakt.
Berlinmuren: Også hovedstaden Berlin ble delt i to. I 1961
bygget DDR Berlinmuren.
Øst-Berlin fortsatte å være
hovedstaden i DDR. Vest-Tyskland la sin hovedstad til Bonn.
Berlinmurens fall: 9. november 1989 falt Berlinmuren. Den
kommunistiske æraen i Europa
var over.
Gjenforent: Mindre enn et år
senere, 3. oktober 1990, ble
Tyskland gjenforent.

Foreldrene til Sandy Bruschies giftet
seg og døpte datteren samme dag.
Noen år senere bestemte de seg for å
gripe muligheten og dra til Vesten.
Foto: Privat
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I ly av natten 13. august 1961 ble Berlin skilt. Muren som det østtyske
kommunistregimet bygde, skulle bli stående i 28 år. Fram til 9. november
1989 hindret den folk i å flykte til Vesten.

to land før. Ingen visste hvordan det best
burde gjøres eller kunne forutse hvordan
det skulle gå.
AfD: – Det føles igjen som i DDR
En årsak til at øst-vest-debatten har forandret seg, er oppblomstringen til det høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD). I høstens tre delstatsvalg i øst
– i Brandenburg, Sachsen og senest i Thüringen – ble partiet nest størst. De gjør det
langt bedre her enn i vest.
AfD profilerer seg sterkt på å fremstille
østtyskerne som ofre.
Dagens Tyskland sammenlignes med
datidens DDR og fremstilles som et meningstyranni det gjelder å kjempe seg fri
fra.
«Den som i dag tenker «annerledes»,
blir like undertrykket som det Stasi en gang
sto for», står det på en av partiets valgkampsider.
Tidligere borgerrettsaktivister fra DDR
har protestert mot AfDs historieforfalskning. Historikeren Ilko-Sascha Kowalczuk sier til Tagesschau at en sammenligning mellom den gang og nå, er det bare

Forts. neste side "

De nye delstatene: De fem
østligste delstatene Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt,
Sachsen og Thüringen lå
tidligere i DDR og kalles
fortsatt ofte for «de nye
delstatene».

100
Tre tiår etter Berlinmurens fall
er det folk fra vest som har de
fleste sjefsposisjonene. En
rapport fra universitetet i
Leipzig i 2016 viste at østtyskerne utgjorde en tredjedel av
sjefene i de 100 største
østtyske selskapene. I hele
Tyskland er bare 1,7 prosent av
folk i topposisjoner østtyske,
selv om de utgjør 17 prosent
av befolkningen.
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de som aldri levde i DDR-diktaturet som
ville finne på å trekke – eller de som ikke
erkjenner at DDR faktisk var et diktatur.

Berlinmuren

Stemmer folk på AfD som hevn?
En ofte brukt forklaring på AfDs suksess i
øst er de brutale endringene på 90-tallet:
Arbeidsledigheten var høy, økonomien
dårlig.
Da Vest-Tyskland ble demokratisert etter andre verdenskrig, opplevde landet
samtidig et økonomisk mirakel, vekst og
fremgang. Men etter DDRs kollaps kom en
tung periode. Det var dårlig reklame for
det nye demokratiet.
En annen forklaring er manglende oppgjør med den historiske nazismen. Høyreekstremismen i DDR dukket nemlig ikke
opp av intet i 1989, den hadde vært synlig
i årevis.
For Sandy Bruschies representerer AfD
de samme holdningene hun selv ble møtt
med som barn i Vest-Tyskland.
Familien kom seg over grensene og fikk
rom på et mottak som tidligere hadde vært
militærkaserne.
Etter kort tid reiste de videre til morens
tante. Etter en måned hadde de sin egen
leilighet, foreldrene fikk jobber, og hun
begynte på en ny skole.
Hun glemmer aldri hvordan læreren
den aller første skoledagen ropte henne
opp til tavlen for å løse et regnestykke.
Matematikkundervisningen var en annen
i DDR. Hun kunne ikke løse problemet og
sto der til spott og spe.
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de er hinsides forestilling: to billioner euro, 20 billioner kroner, er beløpet som ofte nevnes. Det tilsvarer mer enn to oljefond.
Til tross for alle pengene som er brukt,
er området ikke blitt som i vest. Sammenligner man med de andre landene som var
kommunistiske diktaturer, stiller de tyske
borgerne i en egen divisjon.
Bare det å tilhøre det tyske sosialsystemet og være sikret et rettferdig rettsvesen
fremstår som en drøm for mange mennesker øst i Europa.

Mai 1945: Andre verdenskrig er
over. Berlin deles inn i flere sektorer.
1948-1949: Sovjetiske styrker
blokkerer all trafikk inn til Vest-Berlin. De allierte flyr inn forsyninger i
15 måneder.
1949: Vest-Tyskland (BRD) dannes
23. mai. Øst-Tyskland (DDR) dannes
7. okt. samme år.
1953: Et opprør blant DDRs bygningsarbeidere, slås ned av Den
røde arme (Sovjetunionens hær).
13. aug. 1961: Grensen mellom
Øst- og Vest-Berlin stenges.
Soldater starter å bygge en mur.
1963: USAs president John F.
Kennedy besøker muren. Kennedy
erklærer at han er «en berliner», og
vil beskytte folket i byen.
1973: Øst- og Vest-Tyskland
etablerer formelle diplomatiske
bånd.
1987: USAs president Ronald
Reagan besøker Berlin og ber
sovjetleder Mikhail Gorbatsjov, om
å rive muren.

Sandy Bruschies og lillebroren
da de fortsatt bodde i DDR.
Foto: Privat

September 1989: Ungarn åpner
sine grenser til Østerrike – tusenvis
av østtyskere flykter over til Vest-Europa.
Okt. 1989: Gorbatsjov besøker
Øst-Berlin og advarer lederne i DDR
mot å bremse reformene.
4. nov. 1989: Ca. en million østberlinere demonstrerer for demokrati.
Tre dager senere trekker den
østtyske regjeringen seg.
9. nov. 1989: Muren ble revet, og
jernteppet revnet. Året etter ble
Tyskland samlet.
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Bygg Muren opp igjen!
I barndommen følte hun seg som en innvandrer, uglesett og annerledes. Familien
Fra 1949 til 1961 flyktet ca. 2,5 millioner
Ca. 5000 mennesker
var de eneste fra DDR på sitt nye hjemsted.
mennesker til Vest-Tyskland via Berlin.
(573 politifolk) klarte
I juni 1961 økte antall flyktninger til 30.000
– Likevel var ingen nysgjerrige på hva
i måneden. I august 1961 startet byggingen
å flykte til Vest-Berlin
vi hadde opplevd eller stilte spørsmål om
av muren. Berlinmuren ble stående til
mens muren stod.
landet vi kom fra. Jeg var alltid en «Ossi»
9. november 1989.
Mellom 100 og 200
(en fra øst, ofte brukt nedsettende, red.
personer ble drept
anm.). Folk rundt meg klaget over at vi fra
ved muren.
DDR var late og snyltet på staten.
Alarm: Lyd- og bevegelsessensorer knyttet til
Andre kommentarer Sandy Bruschies
gjerdet.
ofte overhørte, var klager over at folk måtDDRHunder
Flomte betale mer skatt på grunn av gjenforesymbolet
Vakthunder
belysning
ningen, og slengbemerkninger om at Mu(Østi løpestreng.
Tyskland)
ren burde bygges opp igjen.
Miner
Selve flukttraumet ga henne panikkangst
Det skal
også ha
som voksen, og forholdet til foreldrene
vært lagt
led. Hun opplevde det som en befrielse å
BT-11 vaktut miner.
tårn: 302 slike
bo et par år i USA. Der var hun bare tysk,
tårn var satt opp
ingen «Ossi».
langs muren.
– I vest har folk forventet at vi med DDRAsfaltert
Snubletråd
bakgrunn skal være takknemlige og tilpaspatruljevei.
som utløste
ningsdyktige. Det er tatt som en selvfølge
lyssignal.
Jernbaneskinner
at vi ikke har noe å bidra med, mener Brusi kryss stopper
chies.
kjøretøy.
Hinterland-muren
Hun tror mange i øst nå stemmer på AfD
3–4 m høy betongmur
Trabant 601
med piggtråd.
som en slags hevn, en hevn for å ha blitt
Kubel patruljekjøretøy.
utdefinert og sett ned på i så mange år.
Men nå er det endring på gang. Hennes
Kontrollstripe
generasjon har kastet seg ut i samfunns6 meter bred kontrollKjøretøystripe med sand for
debatten, hun tilhører selv et nettverk kalt
felle
å
avsløre
fotavtrykk.
«Dritte Generation Ost», tredje generasjon
øst. Her snakker de som var barn da MuGrensemuren:
ren falt – og dermed vokste opp i to syste3 - 4 meter høy.
mer – om sine opplevelser. For eksempel
L-formet mur
måtte mange hjelpe sine foreldre å navii betong. Umulig
å få grep ved
gere i det nye, for dem ubegripelige vestklatring.
BRDlige systemet.
100 til 200 døde
symbolet
Bruschies stråler når hun snakker om
MPiKM(Vestrifle
den nye åpenheten.
Tyskland)
Radio
– Nå leser jeg artikler om temaer vi før
I dag er det bygd
bare snakket om internt i familier, og knapt
moderne bygg langs
Ca. 50 000
nok der. Vi er ikke lenger så underdanige.
store deler av murens
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tidligere trasé. Checkpoint
Charlie er gjort om til et museum
35 mm kamera om Berlinmuren.
Ammunisjon
Kikkert

Prisen for gjenforening
I 1989 var staten DDR i praksis konkurs.
Veier og bygninger hadde ikke vært vedlikeholdt på årevis. Gjenforeningen har kostet tyskerne og EU summer så enorme at

DDR-soldater
var stasjonert
langs muren.

KILDER: The Berlin Wall and the Intra-German Border 1961-89 av Gordon L. Rottman og Chris Taylor/NTB
GRAPHIC NEWS

Alt er endret
To land ble slått sammen. Alt forandret
seg for østtyskerne, mens knapt noe for
vesttyskerne.
– I vest er det bare postnumrene som er
skiftet, sier tidligere innenriksminister
Thomas de Maizière i en dokumentar.
Men til tross for uoppfylte drømmer –
kanskje går det egentlig ikke så verst? Arbeidsledigheten er lavere enn noensinne,
og selv om ikke storkonsernene holder til
i øst, er det utallige vellykkede bedrifter
som blomstrer, også av den høyteknologiske sorten.
– Når man ser på hva bedrifter og mennesker i øst har klart de siste 30 årene, er
det virkelig en suksesshistorie, sier Marcel
Fratzscher, leder for det tyske instituttet
for økonomiforskning (DIW) i en TV-dokumentar.
Livsløgnenes tid er over
Ikke alt kan skje på én gang. Det tar tid å
venne seg til å leve i en annen verden, til
å se fortiden tydelig.
Noe er i bevegelse, drevet frem av østtyskerne selv. Statsviteren Lühmann påpeker at det er svært komplisert og smertefullt å bryte med livsløgner.
– Men det kan fungere. På 60-tallet tok
Vest-Tyskland en slik vond debatt om egen
fortid.
Debatten rystet også den gangen partisystemet. Resultatet var at hele det vesttyske samfunnet ble gjennomgripende demokratisk og liberalt.
– Jeg tror at øst også trenger en slik debatt. Det hjelper i alle fall ikke å ta offerrollen, sier Lühmann.
Gleder seg over livet sitt
Sandy Bruschies har bodd i Berlin i mange
år, i den østlige delen.
– Jeg kan snakke min opprinnelige dialekt, jeg føler meg hjemme, sier hun.
Når moren lurer på om hun skal angre
på at hun slepte med seg ungene fra øst til
vest den dramatiske novembermåneden
i 1989, svarer Sandy alltid: – Det går så bra!
Jeg er glad for et liv der jeg kan bestemme
selv.
Å takle de enorme endringene har vært
beinhardt, særlig for dem som var middelaldrende og eldre da Muren falt. For
endel vil det nye Tyskland aldri helt føles
som deres land. Hva skulle alternativet
vært?
Bruschies er ikke i tvil om at det tross
alt er mest å glede seg over.
– Uansett hvor hard prosessen har vært,
har vi i alle fall tilpasset oss et samfunn
som er veldig, veldig bra, sier hun.
Likevel feirer hun aldri 9. november.
Hun opplever både denne dagen og 3. oktober, dagen da Tyskland markerer gjenforeningen, som hyklerske.
– Disse dagene er vi fra øst gode nok,
mens resten av året blir vi sett ned på. Min
personlige dag vil alltid være 4. november,
da familien min reiste til Vesten.
Se også kommentar på side 3

