
Janko Ferk: Gospod ambasador,
dragi Wolfgang Petritsch! Pred
letom dni si bil s knjigo o Tvo-
jem bivšem šefu Brunom Krei-
skem na bestsellerskih sezna-
mih v Avstriji in v Nemöiji. Pišeš
trenutno knjigo oziroma kaj Te
ob Tvoji zahtevni diplomatski
službi najbolj zaposluje? 

Petritsch: Najveöji del svojega
öasa sem kajpada zaposlen z
mojim delom kot avstrijski
zastopnik pri OECD v
Parizu, pri Organizaciji za
gospodarsko sodelovanje in
za razvoj. Trenutno ima
organizacija 34 ölanic, in
sicer najbolj razvite države
v Evropi, v Severni Ame -
riki, v Aziji in v Avstraliji.
Pred kratkim se je pridruži-
la Slo venija. 

Kaj tako rekoö te države delajo
v Parizu?

Petritsch: Industrializirane drž-
ave v Parizu koordinirajo
svoje politiöne strategije.
Gre za pravšnjo gospodars-
ko poslovanje in za trženje,
za bidäe, za pokojniške
sisteme, a tudi za razisko-
vanje in za izobrazbo.
PISA, ki jo sedaj pozna
domala vsak ölovek, je del
naše organizacije, sicer pa
tudi razvojna pomoö za
revne države.
Kaj je trenutno najbolj aktual-
no?

Petritsch: Ravno sedaj, sredi

najveöje krize po letu 1945,
je delo izredno zanimivo,
celo napeto. Za to delo ima
OECD približno 2500 viso-
ko kvalificiranih sodelav-
cev, ekonome, politologe
in druge znanstvenike, ki
so svetovalci vlad naših
ölanic. 

Kakšen je položaj Avstrije, ki je
– tako po prebivalstvu kakor po
geografiji – ena izmed najman-
jših ölanic?

Petritsch: Naše izkušnje so
važne in jih medseboj
izmenjujemo. Avstrija, na
primer, slovi po modelu
socialnega partnerstva, ki
rešuje probleme plaö in
zaposlitve z dogovarjanjem
med delodajalci in sindika-
tom. Naša nezaposlenost je
nizka in naše programe za
zaposlitev mladincev druge
države toöno študirajo.
Sploh premišljujemo, kak -
šen bo svet v desetih ali v
dvajsetih letih. Podpirajo
nas pa celo nobelovci
kakor Joseph Stiglitz.

Kakšen bo svet v enem ali v
dveh desetletjih?

Petritsch: Govorimo o novih
podobah gospodarske rasti,
o alternativnih energetskih

virih in o vprašanju, kakš-
na surovina bi lahko nado-
mestila olje. Seveda se pos-
vetujemo o klimi in o nje-
nih spremembah in o sed-
mih milijardah ljudi, pred -
vsem pa o milijardi, ki še
vedno gladuje. Vse to in
marsikaj drugega nas za po -
sljuje.

Vrniva se k izhodiüönemu vpra -
 šanju, h knjigi o Brunu Kreiske-
mu.

Petritsch: Da, sam sem bil pre-
seneöen, da je moja biogra-
fija o Kreiskemu, ki ima
veö kakor 400 strani, in ki
govori o öloveku, ki je že
dvajset let mrtev, tako
velik uspeh. Nikoli nisem
raöunal s tem, da se bo pro-
dalo veö kakor 20.000
knjig. Založba je morala
natisniti kar šest naklad! 

Knjiga je bila, kakor sem že re-
kel in rad ponavljam, veö ted-
nov na vrhu bestsellerskih sez-
namov. Kako si razlagaš veliki
uspeh?

Petritsch: Mislim, da je treba
videti uspeh v neki poveza-
vi. Ljudje si danes želijo
politiöni »leadership« in
avtentiöno politiko.
Kreisky je – ob vseh svojih

uspehih, a tudi ob neuspe-
hih – ostal ölovek. Ravno
mi na Koroškem smo to
leta 1972 ob postavljanju
dvojeziönih krajevnih
napisih doživeli. Bil je prvi
vladni šef, ki se je po letu
1955 pobrigal za dolžnost
republike, ki nikakor ni
bila popularna. Sicer se mu
je ponesreöilo, a kanclerji v
njegovem nasledstvu se
niso mogli izogniti teme.
Kreiskega je ta politiöni
neuspeh prizadel in žalostil
do konca življenja. 

Zasebno sva se o öloveku dok-
torju Brunu Kreiskem že pogo-
varjala. Prosim, na kratko ga
oznaöi za bralke in za bralce!

Petritsch: Konflikt o krajevnih
napisih je Kreiskega kar
dvojno prizadel – in to nas

vede globoko v njegovo
zasebno zgodovino.
Na eni strani je zaradi
lastne manjšinske izkušnje
kot Jud druge manjšine zelo
dobro razumel, imel je
soöutje. V tem vidim razla-
go za njegov angažma za
pravice Južnih Tirolcev, za
katere je šel celo pred OZN
v New York. Navsezadnje
je v pogajanjih z Italijo
dosegel vzgledno manjšins-
ko pravo. Kar velja za
nemškogovoreöe Južne Ti -
rolce, mora veljati tudi za
naše koroške Slovence, je
vedno znova rekel in tudi
tako menil.  
Na drugi strani se je
njemu, ki so ga nacisti zas-
ledovali, zaprli in pregnali
iz domovine, ob pogroms-
kem vzdušju na Koroškem
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Wolfgang Petritsch v pogovoru z bivüim generalnim sekretarjem OZN
Kofijem Annanom.  

Wolfgang Petritsch

»10. 10. 1972 se je 
Kreiskemu Koroüka 
zagnusila«

� Janko Ferk se je z vodjo avstrijskega predstavništva pri OECD v Parizu, z našim
rojakom Wolfgangom Petri tschem, pogovarjal o starih in o novih temah. 
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okrog 10. oktobra 1972 res
gabilo. Šovinistiöno sovra-
štvo je bilo zanj dokaz,
koliko bo treba še storiti,
preden bo Koroška dežela
civiliziranega stanja, demo-
kracije, in sploh del pravne
države.
Kaj äelim reöi? Osebnost
Bruna Kreiskega je bila
povsem demokratiöna, sve-
tovljanska, liberalna in
socialna. Bil je navdušen
bralec, resniöni homme a
lettres, ki je spoštoval pisa-
telje. Prav rad se je pogo-
varjal s Gerhardom Rot -
hom, s Petrom Turrinijem,
s Petrom Handkejem in z
drugimi pisateljicami in
pisatelji, raje kakor z marsi-
katerim partijskim funkcio-
narjem. Da je veökrat bil
slabe volje, da je bil do tega
in onega celo nepraviöen,
da ni znal prikriti svoje jeze
– vse to je res, a ga kaže v
svoji öloveönosti.   
Kreisky ni bil nadölovek,
nasprotno, in to je vedel –
veökrat je citiral Ulricha
von Huttena – bil je ölovek
v svojem protislovju (er
war ein Mensch in seinem
Widerspruch).

Bo Kreiskyjeva biografija pre-
vedena v slovenüöino?

Petritsch: To bi me osebno zelo
veselilo, a še ni ponudb.

Mogoöe se bo oglasila Mohorje-
va založba iz Celovca.

Petritsch: Morebiti bo knjiga
prevedena v svedüöino. Za
knjigo se zanima tudi neka
francoska založba in celo iz
Združenih držav Amerike
se je javil založnik. Knjiga
pa je naprodaj kot e-book
pri založbi Residenz in na
Amazonu. Žepna knjiga bo
sledila. 

Že lahko kaj poveš o Tvojem
naslednjem knjižnem projektu?

Petritsch: Ne govorim rad o
stvareh, ki še zorijo. Fas -
cinira pa me – sto let po
atentatu – tema Sarajevo.
Mogoöe se bom s tem vpra-
šanjem bavil: Kaj se je v
tem kratkem 20. stoletju
zgodilo? Tako rekoö v
Sarajevu Gavrila Prinöipa
in v Sarajevu Radova
Karadžiöa? V obeh pri-
merih – in kajpada vmes –
je Balkan pisal evropsko
zgodovino. In obakrat so
evropske sile v teh konflik-
tih igrale pomembno in
tudi problematiöno vlogo.
Kaj nas sarajevska zgodovi-
na lahko uöi? V öemer bi
evropska združitev, ki jo
tako radi pojmujemo kot
mirovni projekt, dejansko
doprinesla k spravi in k
prosperiteti – tudi in ravno
za Balkan.    

Univerza v Celovcu, na kateri si
v preteklem zimskem semestru
predaval, Te äeli tesneje vkljuö-
iti v svoje delo. Kako se boš
odzval na te izzive?

Petritsch: Univerza v Celovcu
me je zanimala od ustano-
vitve. Skoraj bi se znašel
kot mladi zgodovinar
poklicno ob Vrbskem je -
zeru. Profesor Schaus berger
je želel, da bi postal njegov
asistent. Ker se je odobritev
delovnega mesta asistenta
zavlekla, sem se odloöil za
Urad zveznega kanclerja. 
Kariera na univerzi me je
vedno fascinirala, na nek
naöin se še danes poöutim
kakor nesojeni profesor.
Morebiti pa za moje stare
dni lahko Univerzo v
Celovcu, ki jo imam za
posebno sreöo moje koroš-
ke domovine, lahko pod-
prem pri njeni važni nalogi
v okviru mojih možnosti.

Kdaj Te spet vidimo v naši
skupni koroški domovini?

Petritsch: V teh dneh bo v
založbah Drava in Heyn
izšla knjiga »Kårnten liegt
am Meer«. Domov, na
Koroško, pa pridem, kadar
le morem. 

Spoštovani gospod ambasador,
dragi Wolfgang! Najlepša hvala
za Tvoj öas in vse najboljše!

Biografija
Wolfganga Petritscha 
Ambasador doktor Wolfgang
Petritsch je bil rojen 26. avgu-
sta 1947 v Celovcu in je dvoje-
ziöno doraüöal v Glinjah pri Bo-
rovljah. Po maturi na
celovškem uöiteljiüöu je na du-
najski univerzi študiral zgodo-
vino, germanistiko, politologi-
jo in pravo. Leta 1972 je
promoviral z disertacijo o slo-
venskih študentih na Dunaju v
19. stoletju. Akademsko se je
izpopolnjeval v Los Angelesu
in v Ljubljani.
V letih med 1977 in 1983 je bil
tajnik kanclerja Bruna Kreiskega,
nazadnje zastopnik kabinet-
nega šefa, ko je kabinet vodil
poznejši minister Ferdinand
Lacina. 
Ko je bil avstrijski ambasa-
dor v Beogradu, je bil ime -
novan za prezentanta Evropske

skupnosti na Ko sovu in je bil na
mirovni konferenci za Kosovo
v Rambouilletu pri Parizu
glavni pogajalec Evropske
skupnosti. V letih med 1999 in
2002 je bil Visoki reprezentant
(High Re presentative) za Bosno in
Hercegovino. Nato je bil av-
strijski ambasador pri OZN v
Genfu. Danes je avstrijski am-
basador in vodja stalnega av-
strijskega predstavništva pri OECD
v Parizu.
Wolfgang Petritsch je objavil
nad dvajset knjig, biografija o
Kreiskemu je doslej najbolj
uspešna publikacija. Prejel je
vrsto nagrad, med drugim Ev-
ropsko nagrado za ölov öans-
ke pravice (2007), in je öastni
oböan mesta Borovlje (2008).
Na Univerzi v Celovcu je v
preteklih letih veökrat sodelo-
val kot predavatelj. Redno ga
vabijo na predavanja univerze
v ZDA.

Janko Ferk se je v Parizu sre -
öal z Wolfgangom Petrit-
schem in z njim napravil eks-
kluzivni intervju za Novice.


