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Det talade ordet gäller

Bäste Lars G Josefsson,
Bäste Ralph-Georg Tischer,
Sehr geehrter Herr Mayrhuber,
Bästa medlemmar och gäster,
Det gläder mig att vara här idag och för andra gången tala på Tysk-Svenska
Handelskammarens årsmöte. I år träffas vi på SkyCity Hall på Arlanda flygplats, en plats
som är en utmärkt symbol för världen som den ser ut idag: Här lyfter vi mot nya mål eller
kommer hem med nya idéer.
Mot denna bakgrund passar det utmärkt att årets gästföredrag hålls av Wolfgang
Mayrhuber, koncernchef för Deutsche Lufthansa AG. Lufthansa är ett av världens mest
framgångsrika flygbolag som trots de senaste årens turbulens och minskad försäljning
inom flygindustrin har lyckats bra.
Jag vet inte om Ni kom hit med A 380, eller om det tyska fotbollslandslaget behöver planet
i Sydafrika? Hur som helst gläder vi oss åt att flygningen har fått en ny dimension.
Den internationella finanskrisen har trätt in i ett nytt skede under de senaste veckorna och
månaderna. Nu handlar det om länders kreditvärdighet och eurons stabilitet. Tyskland har
i samarbete med sina partner i eurozonen och EU samt Internationella Valutafonden tagit
sig an utmaningen.
Förbundsregeringen har i de tyska skattebetalarnas intresse insisterat på vad Anglosaxarna
kallar ”due diligence”, vilket betyder att ingen blank check har utfärdats vare sig för
räddningspaketet för Grekland och inte heller för skyddsnätet för euron.
Men vi har också visat att Tyskland är att lita på när det gäller. Vi står upp för euron, den
gemensamma marknaden och det europeiska projektet, den Europeiska unionen.

-2I början av denna månad uppmärksammade vi den Europeiska unionens ursprung: Den 9
maj var det 60 år sedan Frankrikes utrikesminister Robert Schuman räckte ut en hand till
ett politiskt, moraliskt och ekonomiskt förstört Tyskland. I fokus stod en gemensam
välfärdsgrund i Europa, men det handlade också om en vision för Europas framtid, om det
europeiska projektet.
Projektet var framgångsrikt redan innan den tyska och den europeiska återföreningen för
20 år sedan och alldeles särskilt därefter.
Projektet kommer att gå stärkt ur den nuvarande krisen.
Enligt min övertygelse har har man insett detta tydligare i Sverige än i många andra länder.
Ni svenskar må ha kommit sent, men idag är Ni exemplariska européer. Och Ni har
benägenheten att inte hetsa upp Er. Enbart för detta förtjänar Ni ett stort tack.
Apropå tack så skulle jag hjärtligt vilja tacka Er, bäste Lars G Josefsson, och Tysk-Svenska
Handelskammarens styrelse. Ni leder detta företag med stort engagemang, personlig insats,
klokhet och vidsynthet. Jag tackar även Ralph-Georg Tischer, Karl-Heinz Gössling und
alla medarbetare vid Handelskammaren.
Och jag tackar er alla för er uppmärksamhet.

