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קורץ יכולתי". כמיטב לעשות משתדל אני ומאז אינטגרציה, לענייני מדינה למזכיר להתמנות ההזדמנות את קיבלתי 24 "בגיל

 כיהנתי כבר האחרונות בשנים גדולה. אחריות אליו
 צעיר אמנם אני מדינה. כמזכיר כן ולפני חוץ, כשר

ממשלה". בעבודת ניסיון שנות כמה לי יש אבל מאוד,

 בקנדה, טרודו ג׳סטין באוסטריה, נבחרת אתה
 שצעירים לנו ומספרים בצרפת. מקרון עמנואל

בפוליטיקה. מתעניינים לא
 מתעניינים לא שהצעירים לתפיסה שותף לא "אני

 חושב אני מפוליטיקה. להם שנמאס או בפוליטיקה
 אולי נדושים. וממפלגות מפוליטיקאים להם שנמאס

כש צעירים. פוליטיקאים יותר היום שיש הסיבה זו
במע צעירים. לשלהב אפשר אחרת, דברים עושים

 רבים, קולות לקבל הצלחנו האחרונה הבחירות רכת

מהצעירים". בעיקר
אחרת"? דברים "לעשות זה מה

 לא במפלגה חברות פנקסי שהיום, חושב "אני
 באופן מצביעים לא צעירים בירושה. יותר עוברים

 יש לאנשים הוריהם. בחרו שבהן למפלגות אוטומטי
 רוצים לא הם ובצדק. מפוליטיקאים, חדשות דרישות

 פוליטיקאים אלא מלמעלה, שמושלים פוליטיקאים
 פוליטיקה ויוצרים האנשים עם דעות שמחליפים

 בשורות בישיבה העיקרית משימתה את רואה שלא
 של וחסכוני מודרני בניהול אלא בטקסים, הראשונות

שירותים". ובהענקת המדינה
לפוליטיקה? אותך הביא מה

 ומתישהו ,15 מגיל כבר בפוליטיקה ״התעניינתי
להש גם אלא פוליטיקה, על לקרוא רק לא רציתי

 לארגון הצטרפתי הפוליטי. השיח על פעיל באופן פיע
 רק רציתי לא העם׳. ׳מפלגת מפלגתי, של הצעירים

 יותר מאוחר בעשייה. להשתתף גם אלא חבר, להיות
 ההזדמנות את קיבלתי 24 בגיל הארגון. לראש הפכתי

 אני ומאז אינטגרציה, לענייני מדינה למזכיר להתמנות
שקיבלתי". בתפקידים יכולתי כמיטב לעשות משתדל

ובגרמ באוסטריה שמבונה למה שייף אתה
 יותר רוצה שלא הדור החשבון", סגירת "דור ניה

 אתה והנה, לשואה. עמו של האחריות על לשמוע
ולהתמו לישראל היהודית, לקהילה קשור מאוד

קרה? זה איך הנאצי. העבר עם דדות
 לענייני מדינה כמזכיר שלי הראשונים בימים "כבר

 היהודית הקהילה עם חזק קשר בניתי אינטגרציה,
 אני איתה, הדעות החלפת את מאוד הערכתי בווינה.
בי הזה. מהדו־שיח ללמוד מה הרבה לנו שיש מרגיש

 טובה בצורה שמאורגן היהודי, הספר בבית גם קרתי
 קשרי לי יש אחרים. ספר לבתי דגם להיות ויכול

 בקהילה שרבים יודע ואני בקהילה, רבים ידידות

הבחירות. במערכת מאסיבי באופן בנו תמכו
 היה תמיד איתה שלי הקשר לישראל, הקשור "בכל

 כמחויבות. רבה במידה זה את רואה אני מאוד. טוב
 קשר על לשמור מחייבת שלנו ההיסטורית האחריות

 להעלות מאור השתדלתי חוץ כשר ישראל. עם חזק
 רק העמקנו לא חרשה. לדרגה ישראל עם הקשר את
 הממשלות, בין והכלכליים הפוליטיים הקשרים את

 השאר בין המדינות, אזרחי בין הקשרים את גם אלא
 נכונה, ררף זו צעירים. לחילופי תוכנית באמצעות

בה". להמשיך רוצה ואני
 במערכת הותקפת הזה הטוב הקשר בגלל דווקא

אנטישמי. באופן גב האחרונה, הבחירות
 התורמים, אחד כלפי זה. אחרי שעקבתי "מובן

נא הופנו שלנו, הבחירות במערכת כספית שתמך
 לדברים הבנה שום לי אין ביותר. מהנוראיות צות

אנטי של סוג כל כלפי סובלנות אפס נגלה הללו.

באוסטריה. שמיות
 אני ובאירופה. באוסטריה מקום אין "לאנטישמיות

 מצער שבאופן ישנה, אנטישמיות על רק לא מדבר
מיובאת". חדשה, אנטישמיות על גם אלא קיימת, עדיין

 חלק בנראה היה ישראלי פוליטי שיועץ העובדה

אותך? אכזבה הזו האנטישמית מהמערכה
 לטל רבה בביקורתיות מתייחם שאני "העובדה
 לכך אלא הישראלי, למוצאו קשורה לא זילברשטיין

 בניהול מלוכלכות מאוד עבודה שיטות לו שיש
 dirty^ את לאוסטריה הביא הוא בחירות. מערכות

campaigning,מקום כלל לו להיות אמור שלא דבר ׳ 
 שהעסיקו אלה אלא בכך, האשם הוא לא בארצנו.

הסוציאל־דמוקרטית". המפלגה - אותו
 ובקהילה בישראל הרגישות את מבין אתה

 החופש, למפלגת ביחס באוסטריה היהודית
שלך? בממשלה שיושבת

 שלי האחריות זאת זה. את מכבד אני "בהחלט.
 ראש את מעריך מאוד אני החששות. להפגת לפעול

 מאוד אני איתו. חברי קשר לי יש נתניהו, הממשלה
הקיימים". הספקות את להסיר שאוכל מקווה

זאת? לעשות מתכוון אתה איך

יש עם טובים קשרים טיפוח באמצעות "ראשית,
 ואני שיחות, אנהל אני היהורית. הקהילה ועם ראל

לשכנע. נוכל שלנו העבודה שבאמצעות מקווה
 הראשונים הם הזאת הממשלה של היסוד "קווי

 באופי ברור באופן שמכירים אוסטריה של בהיסטוריה
 לצאצאי להציע למטרה לנו שמנו ישראל. של היהודי

אוס אזרחות בהשגת הקלות הנאצים של הקורבנות
 ההיסטוריה שבגלל לכך חזקה מודעות לי יש טרית.
 בה. לעמוד רוצה ואני גדולה, אחריות לנו יש שלנו
ביטוי". לכך נותנים ממשלתי של היסוד קווי

 הכרה על רק לא לראשונה מדברים היסוד קווי
אוס מדיניות זו אשמה. על גם אלא באחריות,

חדשה? טרית
בא להורות כרי מרי רב לזמן נזקקה "אוסטריה

הנאצי לטרור הנאצי, למשטר הקשור בכל שמתה

 השתדלתי חוץ "בשר
 התשר את להעלות

 לדרגה ישראל עם
 ןנו7העמ לא חדשה.

 החשרים את דק
 והכלכליים הפוליטיים

 אלא .,הממשלות בין
 בין החשרים את גם

 בין ,המדינות אורחי
 באמצעות השאר

 לחילופי תוכנית
נכונה" דרך וו צעירים.

 את מבין אתה
 בישראל הרגישות

 למפלגת ביחס
 שיושבת החופש,

 תך? משל מ ב
 מכבד "בהחלט.אני

 האחריות ואת וה. את
 להפגת לפעול שלי

 מאוד אני החששות.
 נתניהו, את מעריך

 שאוכל מחווה ואני
הטפחות" את להסיר



 מאוחר. מאוד התרחשה באשמה הזאת ההכרה ולשואה.
 בעניין. ברור מאוד להיות שלי הדור של המשימה זו

שלנו". היסוד בקווי זה את כללנו לכן
 פיפוח לאנשלום, שנה 80 יצוינו הכאה כשנה

 פוך לקבור הזדמנות תהיה זו האם לרייך. אוסטריה
 הראשון הקורכן היתה שאופטריה הטענה את פוך
הנאצים? של

דב הרבה אצלנו קרו האחרונות השנים "בעשרות
 גדלה מודעות כיום יש לאל. תודה לכה בהקשר רים

 חשוב קודמים. דורות בקרב גם לאשמתנו, לאחריות
 שתי בהתאם. לפעול גם אלא באשמה, להודות רק לא

 למאבק מיוחדת אחריות לנו שיש הן מכך הנגזרות
ישראל". כלפי מיוחדת מחויבות לנו ויש באנטישמיות,

כעו אחרים כמקומות גם באנטישמיות תיאבקו
המופלמי? כעולם למשל, - לם

 מקומות על לדבר צריך לא אבל כולו, "בעולם
 השפעה לך יש שבהם במקומות לפעול אלא אחרים,
 בעולם אנטישמיות על להתלונן אפשר אי גדולה.

 באירופה. אנטישמיות ויותר יותר שיש מכך ולהתעלם
מרגי לא יהודים שבהן מדינות יש האירופי באיחוד

לקבל. שאסור דבר זה בטוחים. שים
 אנשים באמצעות לאוסטריה, ייבא הפליטים "גל

 התופעה כלפי חדשה. אנטישמית השיבה מסוימים,
ואנח סובלנות, אפס של מדיניות להיות צריכה הזאת

תר באוסטריה היהודית שהקהילה כדי הכל נעשה נו
 הקהילה רצון. משביעי חיים לנהל ותוכל בטוחה גיש
מדינתנו". של השוב חלק היא הזו

 אום־ בין היחסים את להעמיק מתכוון אתה איך
לישראל? טריה

 עם אינטנסיבי יותר קשר רוצים אנחנו "ראשית,
 לישראל. חזקים שותפים להיות רוצים אנחנו ישראל.
הכל היחסים את ולחזק להרחיב רוצים אנחנו שנית,
 ומודרנית, חדשנית מאוד מדינה היא ישראל כליים.
 נרחבים. יותר מחילופים להרוויח רק יכולים אנחנו

 שתוכנית רוצה אני האישית. ברמה קשרים ושלישית,
 שלמרות כך שאפשר, כמה עד תורחב הנוער חילופי

 נוכל האוסטרית, בהיסטוריה שהיו החשוכים הצדדים
לקשר". חזק בסיס בעתיד לבנות

 למילת הפכה ציונות אירופה, של רכים בחלקים
הציונות? עם כלשהי בעיה לך יש גנאי.

 מאוד קשורה הציונות של ההיסטוריה "לא.
 שום לי אין הרצל. של דמותו באמצעות לאוסטריה,

 של קברו על זר הנחתי לכן הוא. נהפוך זה, עם בעיה
 היה הרצל תאודור בישראל. האחרון בביקורי הרצל

גדול". אוסטרי
 לגיטימית ביקורת בין הגבול עובר לדעתך, היכן,

 ביקורת לבין ישראלית ממשלה של מדיניות על
ישראל? על אנטישמית

מדי כלפי ביקורת ברור. הגבול עקרוני, "באופן
 היא אנטישמיות לגיטימית. תמיד כמובן, היא, ניות
 של במקרה סובלנות. שום כלפיו לגלות שאין דבר

 ביקורת מאחורי מסתתרות קרובות לעיתים ישראל,
 לכן ואנטישמיות. קדומות דעות לגיטימית־לכאורה

 מדויק. באופן ולהתנסח הדברים, את היטב לבחון יש
חשוב". מאוד זה

 השוותה קנייסל, קארין בממשלתך, החוץ שרת
 "דם של לאידיאולוגיה הציונית האידיאולוגיה בין

 האומרים יש לנאצים. כלל בדרך שנקשרת ואדמה",
אנטישמית. עמדה שזו

 באולפן למדה בישראל, התגוררה "היא
חב הרבה לה יש בירושלים. העברית ובאוניברסיטה

 אנטישמיות לה לייחס שניתן חושב לא אני אז שם, רים
 ישירות. אותה שאל מספרה, הציטוטים לגבי כלשהי.

 טוב פרו־ישראלית. מאוד עמדה לה שתהיה יודע אני
יהיה". שכך ונכון

 הרבה ידעו לישראל אוסטריה בין היחסים
 ופעת האחרונות, השנים 30ב־ ומורדות עליות

מפל יטרי החרמת של אפשרות על שוב מדברים
מישראל אותך עדכנו שלך. בממיטלה החופש גת

כזה? בחרם
 מעריך מאוד אני נתניהו. עם מאוד טוב קשר לי "יש
 ביותר. הקרובה בהזדמנות בישראל אותו ואבקר אותו,

בווינה. ישראל שגרירת עם מצוין קשר גם לי יש
בי מביע לא אני ישירות. אותי שמעדכנים "מובן

 כמטלה זאת רואה אלא ישראל, כלפי כלשהי קורת
 בידינו. יעלה שזה ומקווה החששות, את להפריד שלנו
זאת". לעשות נתאמץ מקרה, בכל

 החופש, מפלגת ומנהיג הקנצלר סגן לתחושתך,
 בראשות מקודמו שונה שטראסה, היינץ־פריסטיאן

היידר? ירג המפלגה,
 אנטישמיות נגד פעל תמיד שטראכה "בהחלט.

האח בשנים כאלה. מקרים כשהיו מפלגתו, בשורות
ישראל". עם טוב קשר ליצור התאמץ גם הוא רונות

 לא שישראל לפך סיבה שום רואה אינך כלומר,
החופש? מפלגת שרי עם כקשר תהיה
 אני, החלטה. כל נכבד אנחנו ישראל. של החלטה "זו

להב כדי שקיימים, הספקות את להפיג אשתדל מצירי,
יש אוסטריה כקנצלר המדינות. בין מצוינים יחסים טיח

 בכך אלא ישראל, עם טובים בקשרים רק לא עניין לי
ישראל". של ברית ובעלת שותפה תהיה שאוסטריה

ישראל? כבירת בירושלים מכירים לא אתם למה
 אופן בשום היתה לא באו״ם בעניין שלנו "ההצבעה

בע דבקים אנחנו ארה״ב. נגד או ישראל נגד הצבעה
ירו עתיד כי שקובעת האירופי, האיחוד של מדתו
הצדדים". שני בין ישיר במו״מ להיקבע חייב שלים

 היו בעניין. מאוחדת אירופית עמדה אין אבל
 לבטל הטורקית ביוזמה תמכו שלא באיחוד מדינות

האמריקנית. ההחלטה את
 שהעבירה מהאיחוד מדינה אין בעת בה אך "נכון,

לירושלים". שגרירותה את כה עד
 לעשות הראשונה תהיה לא אוסטריה כלומר,

זאת.
"לא".
השנייה? אולי

(צוחק)

• • •
שמעמי רבים דברים קרו האחרונים בחודשים

 לדעתך, האירופי. האיחוד של עתידו את בספק דים
עתיד? לאיחוד יש

 באופן לתרום שלי הדור של המשימה זו "בהחלט.
 לאירופה זקוקים אנחנו יתחזק. שהאיחוד לכך פעיל
 להיות כדי משותפת, והגנה ביטהון ולמדיניות חזקה

לכך". לתרום רוצים אנחנו העולמית. בזירה שחקנים
לאירופה? שייך האסלאם האם

 האיחוד במדינות רבים. מוסלמים חיים "באירופה
הפו לאסלאמיזם אבל שכך. וטוב דת, חופש נהוג
 בכך ניאבק אנהנו באירופה. מקום אין בפירוש ליטי

 להבטיח מניעה, באמצעות גם - מוחלטת בנחישות
 וגם צעירים, ויותר יותר לפתות יוכלו לא שקיצונים
 אצלנו תהיה לא המשטרתית. העבודה חיזוק באמצעות

 פוליטי, אסלאמיזם וכלפי טרור כלפי סובלנות שום
הזה". לטרור הבסיס את שמעניק
 לאיחוד שייפת טורקיה לתפיפתך, האם,

האירופי?
 זה באיחוד. מקום שום אין לטורקיה "לתפיסת־,

 מא־ באופן שם מופרות אדם שזכויות בעייתי מאוד
מכך". להתעלם אסור ולאיחוד סיבי,
סנקציות? עליהם יטיל שהאיחוד אפשרות יש

טור עם יחסינו טיב את להבהיר עלינו "ראשית,
 אבל איתה, יציב פעולה לשיתוף זקוקים אנחנו קיה.

 באיחוד. חברה כמדינה ולא שכנות; ׳הוזה במסגרת
לאיחוד". צירופה על המו״מ להפסקת פועל אני לכן

 והגי־ לקליטה שניתנות הגירות שיש אומר היית
לקליטה? ניתנות שאינן רות

 שיש לאינטגרציה כאחראי מניסיוני יודע "אני
 כאלה ויש קלות, ביתר מצליחה שקליטתם מהגרים

 אנשים אלינו כשבאים במיוחד יותר. קשה שקליטתם
אפג כמו - לחלוטין שונות תרבויות בעלות מחברות

האינט ואז התיכון, במזרח אחרות ממדינות או ניסטן,
 קליטתם מאשר גדול יותר הרבה אתגר מהווה גרציה

מהאיחוד. או שכנות ממדינות שמהגרים אנשים של
 חוקית. הבלתי ההגירה את לעצור חייבים "אנחנו

באר לאנשים הסיוע את להרחיב היא שלנו המטרה
 במרכז אנשים הגבלה ללא לקלוט לא אבל צותיהם,
 שהמברי־ לכך יגרום זה לעבוד. יכול לא זה אירופה.

 ובאירופה באוסטריה שהבעיות כסף, יותר ירוויחו חים
 מרעב - לאירופה בדרך ימותו אנשים ושיותר יתגברו,
 לעמוד יכולים לא אנחנו בים. מטביעה או ומצמא
• הללו״. הדברים לנוכח ידיים בחיבוק
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בק אלדד היום" "ישראל כתב □u בפגישה באירופה". מקום אין בפירוש הפוליטי "לאסלאמיזם

קנייסל קארין החוץ שרת

 שלי החוץ "שרת
 ,בישראל התגוררה

 באולפן למדה
 ובאוניברסיטה

 בירושלים. העברית
 חברים הרבה לה יש

 חושב לא אני אך שם,
 לה לייחס שניתן

 כלשהי. אנטישמיות
 לה שתהיה יודע אני

 פרו־ישראלית. עמדה
יהיה" שבך ונבון טוב

 ייבא הפליטים "גל
 באמצעות לאוסטריה,

 מסוימים, אנשים
 אנטישמית חשיבה
 התופעה בלפי חדשה.
 להיות צריבה הךאת
 ואנחנו סובלנות, אפס

 בדי הבל נעשה
 היהודית שהחהילה
 תרגיש באוסטריה

 חיים ותנהל בטוחה
רצון" משביעי

 של היסוד "חווי
 הם ממשלתי

 בהיסטוריה הראשונים
 שמכירים האוסטרית

 באופי ברור באופן
 ישראל. של היהודי

 למטרה לנו שמנו
 לצאצאי להציע

 הנאצים חורבנות
 בהשגת החלות

 יש אוסטרית. אךרחות
גדולה" אחריות לנו


