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ום בזמן ובמרחב(, ומצבו הנוכחי בספרות . תאור נושא המחקר )כולל תיח1
 ההיסטורית

   

 נושא המחקר 

שכן הן מייצגות  ,נושא מרתק מהוות 20-בראייתי, תולדות הגרמנים הסודטים במאה ה

 אירופאית המודרנית. חבל הסודטים מסמל עבורי צומתמרכז וסמוס של ההיסטוריה המיקרוק

הונגרית, הגרמנית -פגשו ההיסטוריה האוסטרונבו שכן  אירופאית,מעניינת בהיסטוריה המרכז 

שהמאבק בין הלאומים השונים בא גם לידי ביטוי בסוגית  נההי חשובהוהצ'כוסלובקית. הנקודה ה

, המדינה מצד שניצ'כיה פיצויים ו/עים מצ'כוסלובקיהצד אחד, הגרמנים הסודטים תובמהפיצויים: 

חידושו של המחקר צ'כית מסרבות בכל תוקף לענות לדרישותיהם. דהיינו, /צ'כוסלובקיתוהחברה ה

דרך  ,סכסוך בין נרטיבים לאומיים ובין זהויות היסטוריות שונות שלהלן הינו בכך שהוא בוחן

 הפריזמה של תביעות פיצוים.  

 

העבר שמתנהל בין הגרמנים הבניית תיאורית הפיצויים כדי לנתח את המאבק על מדוע נבחרה 

הצדדים את האופן בו ם? תיאורית הפיצויים מאפשרת לנו לחשוף צ'כי/םצ'כוסלובקיהסודטים ובין ה

בכדי  , שהפכה לשפה משפטית בשנים האחרונות,ים "בשפת השואה"משתמשהמעורבים בסכסוך 

 הופכותוהשואה  ה, נוצר מצב בו מלחמת העולם השנייכך הגלובליזציהלזכות בלגיטימציה. בעידן 

. בתוך כך, האירופיים לאומיםההקולקטיבים של  ת( בזיכרונוpoints of referenceלנקודות משען )

וכבעלי זכות לדרישת  כ"קורבנות" של "העבר הטראומטי" את עצמם הלאומים השונים נוטים להציג

        ורי שחוו. פיצויים עבור העוול ההיסט

 

 המחקר מבנהוהקווים המתודולוגים 

 על הפיצויים. בהסתמך תיאוריתדדוקטיבי ונקודת המוצא שלו הוא הדיון בסוגית -המחקר הינו עיוני

 שלושהלחולק יהמחקר  דיון זה, דרישות הפיצויים של הגרמנים הסודטים ינותחו באופן אמפירי.

תולדות הגרמנים הסודטים ב יעסוקפיצויים, הפרק השני ה תתיאוריידון ב: הפרק הראשון חלקים

ינותחו תביעות הפיצויים של הגרמנים הסודטים במסגרת שיח  השלישי פרקובעשרים, במאה ה

 הקורבנות.    

 

 א. הפרק הראשון

המצב הפוליטי . אלפייםהפיצויים אשר התפתח בשנות ה שיחיתוח התיאורטי של ניוקדש לפרק זה 

ידי הנאצים )עובדי הכפייה למשל( -שנרדפו על שונותהוביל לכך שקבוצות  1989ת לאחר שנבאירופה 

 בעקבותהעלו תביעות חדשות נגד ממשלת גרמניה ונגד ממשלות ומוסדות אירופאים אחרים. במקביל, 

ברחבי  את קולם עיםימשמ ם שוניםייהיסטור ותשל עוולקורבנות  יותר ויותרתהליך הגלובליזציה, 

תשלומי החברה המואשמת בפשע מ ,ועדין דורשים ,. הם דרשוהעבדים בארה"ב למשל( )צאצאי םולעה

המקורית  איבד את משמעותוכתוצאה מכך, המושג "פיצויים"  .עבור סבלםהכרה מתן ופיצויים 
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(Wiedergutmachung/reparations) , שילומים עבור ניצולי השואה ול אישיים פיצוייםדהיינו

 . מושג רחב יותרונהפך ל ,ישראל תבמדינקליטתם 

 

עומדים  ,אחדצד מ: השונים על ההבחנה בין הסוכנים ההיסטוריים תהפיצויים מבוסס תיאורית

עומדים  מצד שני,ו ,והכרה תובעים פיצוייםהעוול היסטורי מסוים של קורבנות )וצאצאיהם( ה

ספית( את או כ/ולפצות )סמלית ויהם הפושעים )וצאצאיהם( שאמורים לקבל אחריות על מעש

 תיאוריתשלושת החוקרים הבולטים ביותר בתחום אשר דנים בהיבטים השונים של הקורבנות. 

שפרסם  ,(Barkan)ברקן  ראלעזאמריקאי -הישראליהפיצויים הינם ההיסטוריון וחוקר התרבות 

 The Guilt of Nations: Restitution and Negotiating Historicalאת הספר  2000בשנת 

Injustices , הפילוסופית האוסטרלית ינה תומפסון(Thompson) ,את  2002שנת שהוציאה לאור ב

 והסוציולוג Taking Responsibility for the Past: Reparation and Historical Justiceספרה 

 Politics and the Past: On את הספר 2003שנת שפרסם ב, (Torpey)ג'ון טורפיי  האמריקאי

Repairing Historical Injustices   ספר האת  2006ובשנתMaking Whole What Has Been 

Smashed: On Reparations Politics . 

 

ומה הפיצויים  ת תיאוריתברכואלמנטים מ מאיזהבשלב זה של המחקר ישאלו השאלות הבאות: 

תשלומי , החזרת הרכוש הגנוב, "קורבנות"כ או המנוצלים ת הנרדפיםסוגיית הכרכגון  משמעותם

, המחקר יבחן את זאת ועוד. דומהוכ דות היסטוריות, הקמת ועפיצויים, מעשי פיוס סמליים

 ,בפרט ,התוא יםהמרכיב יםאלמנטבו ,בכלל ,הפיצויים תיאוריתבההיבטים הבעייתיים הכרוכים 

תן לדרוש יקורבנות של פשע היסטורי, השאלה האם נ/קושי בזיהוי המדויק של פושעיםה ,כדוגמת

 ב בעברול רכוש גנערבים, סוגיית הבעלות החוקית היסטורי שהתרחש לפני דורות  עוולים עבור פיצו

 תיאוריתהדבר החשוב ביותר ב, יפרדוקסאלבאופן ש ,הטענה המרכזית תהא .דומהוכ הרחוק

כלי בידי סימבולי, כ םמימוש אלאהשונות, של התביעות  הקונקרטי םמימוש ואיננהפיצויים 

    . בקרב הציבור הרחב שנגרם להם היסטוריהעוול ה אודות ""האמת תשמעהקורבנות לה

 

: ההבחנה בין שני רה בספרות המקצועיתרם נחקטש סוגיהגם יעלה המחקר  שלהלן,מעבר לשאלות 

-מכנים את ה ,. לעתיםWiedergutmachung-לעומת ה Lastenausgleich,-של פיצויים, ה דגמים

,Lastenausgleich המגורשים  םהיובינ) ם השנייהלעוהגרמניים ממלחמת ה םנפגעישה הכספים

 םמצוקתם החומרית וקליטותיהכדי להקל על  ממשלת גרמניה קיבלו( הגרמניים מחבל הסודטים

שניהם מפצים על , למשל)ם יהם קווי דמיון ביניקיימ אמנם, .Wiedergutmachungבשם  ,בגרמניה

כך  שונים של פיצויים. מודליםשני מדובר בעל בפוכי  ,ןוטעזה יבקש למחקר  אולםרכוש( בדן או

 -השילומי בעוד ש .ילגמרהזהות העצמית של המעורבים בשני המקרים הינה שונה  למשל,

Wiedergutmachung לשעבר הפושעיםנציגי ו היהודיים הקורבנותבין ומתן  שאמ הינם תוצאה של ,
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לעצמם כקורבנות המתייחסים  דדיםשני צבין ומתן  שאמשל  פרי תוצאה הינו Lastenausgleich-ה

 -של הלדגם הפיצויים כלל ם ואתאינו  Lastenausgleich-במובן זה, ה המלחמה.

Wiedergutmachungידי מי שמכיר בעצמו כאחראי -, שכן הוא איננו נשען על מודל לפיצוי הקורבן על

  .לעוול

 

הלב ומת תשבכדי לזכות ש נה,היWiedergutmachung -ה תיאוריתאחת ההשלכות הבעייתיות של 

 תעימותהליך זה כרוך בשכן  .נותקורבכ להציג את עצמם יםחייב התובעיםולקבל הכרה, הציבורית 

תביעות הפיצויים של הגרמנים , בפרקים הבאים של המחקר, לפיכךפרשנות היסטורית.  סביב

על שהמאבק  יטעןהמחקר  .שיח הקורבנות הנוכחי בגרמניה ובאירופהבמסגרת ינותחו  סודטיםה

 מאבק על מעמד הקורבןהינו , צ'כיה/ממשלת צ'כוסלובקיהבין בין הגרמנים הסודטים והפיצויים 

  .העשריםמרכז אירופה במאה  תולדות ה שלרטצימאבק על האינטרפ ובאופן כללי ,במהותו

 

 . הפרק השניב

 ים, ולפיכךהעשרהבנת תביעות הפיצויים של הגרמנים הסודטים כרוכה בהבנת תולדותיהם במאה 

 אשל הגרמנים הסודטים הי זהותםש ,הנחת המחקר הינה. לנושא זה יוקדשפרק השני של המחקר ה

 . העשריםה תוצאה של שינויים בקונסטלציות הפוליטיות במרכז אירופה במא

 

שלזיה מורביה ו האזור דובר גרמנית בבוהמיה, הינוחבל הסודטים , ניתן לראות כי ממעוף הציפור

הגדירו את עצמם  אלו יםגרמנבזמן המונרכיה ההבסבורגית, מתקופת ימי הביניים. וד עטרית האוס

כתוצאה  (Deutschmähren). "של מורביהכ"גרמנים ו (Deutschböhmen) "גרמנים של בוהמיה"כ

בוהמיה, מורביה ושלזיה  ם הראשונהולעים הפוליטיים במרכז אירופה בסוף מלחמת הוימהשינ

להגדרה  םזכות תהכר נגד איכ למחואהצ'כוסלובקית החדשה. כדי  המדינהחלק מל הפכוהאוסטרית 

 "גרמנים סודטים" ,שם חדשבעצמם ל קראוה ימורבו עצמית, הגרמנים של בוהמיה

(Sudetendeutsche)  חבל הסודטים"ולמולדם"  (Sudetenland) .עשרים והשלושיםשנות המהלך ב 

פתחו  גרמנים הסודטיםהכך,  בתוךדטים התחזקו. הקשרים בין ברלין וחבל הסו של המאה העשרים,

תמכו באופן גובר  השלושים( ומאמצע שנות לעם הגרמני ים"שייכה") Volksdeutsche -זהות חדשה כ

קונסטלציה  נוצרהם השנייה לעובסוף מלחמת ה גרמניה הנאצית.ידי לחבל הסודטים  בסיפוח

מיליון גרמנים גורשו שלושה כ ,בעלי הבריתובהסכמת  צווי בנשתחת : במרכז אירופה חדשהפוליטית 

   הפכו למגורשים.נהסודטים  הגרמנים מולדתם.הצ'כים והסלובקים מ ידי-לע

 

אך חשוב לציין שרק בשנים האחרונות על תולדותיהם של הגרמנים הסודטים. קיימת ספרות ענפה 

 חלק ביןה לעוהפשיתוף על  ,באופן ביקורתי ,התפרסמו בגרמניה ובצ'כיה מחקרים היסטוריים הדנים

. הבולט מבין המחקרים האלה הינו ספרו של ההיסטוריון הגרמני הנאצים וביןים הסודטים מהגרמנ

 Nationalsozialistische Judenverfolgung im בשם ,2006משנת  (Osterloh)יורג אוסטרלו 
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Reichsgau Sudetenland 1938-1945ב"רייך  יםחבל הסודטברדיפת היהודים , אשר עוסק ב

  .השלישי"

 

 . הפרק השלישי 3

סוף באופן אמפירי.  בחלק האחרון של המחקר ינותחו תביעות הפיצויים של הגרמנים הסודטים

תן להגש את התנאים, עבור הגרמנים הסודטים, לראשונהיצרו מה הקרה ונפילת מסך הברזל המלח

בוצת הלחץ של הגרמנים צ'כיה. רשימת הדרישות של ק/תביעות ממשיות נגד צ'כוסלובקיה של

הן בגרמניה והן באוסטריה, אשר פועלת , Sudetendeutsche Landsmannschaft (SdL)-ה הסודטים,

ומהקהילות האירופאית  מהממשלה הצ'כית יםתובע הגרמנים הסודטים, תחילה .הינה מגוונת

קיה. בנוסף, הם בזמן גירושם מצ'כוסלובהם את ביטול צווי בנש והכרת הסבל הנגרם ל והבינלאומית

דורשת מהקהילה  SdL-ה, דורשים מצ'כיה את חזרת הרכוש הנגזל מהם תחת צווי בנש. יתר על כן

 לחבל הסודטים.  ובולשלהגדרה עצמית  תםבזכולהכיר הבינלאומית 

 

לידי ביטוי במקרה של הגרמנים הסודטים.  ההפיצויים בא תיאוריתמטרת הפרק הינה לבחון כיצד 

 תיאוריתבאיזה נקודות קיימת התאמה בין יתמודד עם השאלות הבאות: בתוך כך, המחקר 

הפיצויים ותביעותיהם של הגרמנים הסודטים ובאיזה נקודות המקרה של הגרמנים הסודטים 

שתיאורית הפיצויים ותביעותיהם של הגרמנים הסודטים  ,המחקר היא טענת ?תיאוריהסוטה מה

ינה הגשמת התביעות אלא הפצת "האמת היסטורית". שהדבר החשוב עבור הקורבנות א בכך ה,דומ

 יכלומר, יותר מאשר מטרתן של התביעות היא מימושן הכלכלי, מטרתן הינה מימושן הסימבול

של  והפרקסיסבנוסף, המחקר מניח שהפער הבולט ביותר בין התיאוריה תם. ּובהכרת סבלם וקורבנ

שלכל מאבק  המניחהפיצויים  תיאוריתבעוד שכלומר, . "הדור השני" בסוגיית הינו הגרמנים הסודטים

      .שני"דור ", ככל הנראה המגורשים הגרמנים הסודטים לא הצליחו לטפח על פיצויים יש דור המשך

 

במרכז תביעות הפיצויים של הגרמנים הסודטים עומדת סוגיית הקורבנּות. קבוצת הלחץ של הגרמנים 

אשר אוהדים את עמדת  בם גרמנים או אוסטרים(היסטוריונים ומשפטנים )רו גם וכמהסודטים, 

מאמרים רבים הקשורים ום השנייה ועד היום ספרים עולפרסמו מסוף מלחמת ההסודטים,  הגרמנים

 רואיםהגרמנים הסודטים  ת, בההיסטורי התמונבתביעותיהם. סקירת הספרות הזאת מלמדת על 

. כתוצאה מכך, בולט היטלראיתה מדיניותהולעתים אף קורבנות  עצמם כקורבנות של רצח עם

 ".ישהשלי"הרייך  בתקופתעם הנאצים  של רבים מהם הולעפה וףשיתניסיונם לטשטש את 

 

 גרמנים הסודטיםשהמפני  ,הפיצוייםמודל לחריגה  מהוותם תביעות הפיצויים של הגרמנים הסודטי

חקר יסתמך על המלא לגיטימיים.  גירוש קורבנותבידי הצ'כים והקהילה הבינלאומית נחשבים 

 "הקורבנות הלא ראויים"ברקן בין שני סוגים שונים של קורבנות:  ראלעזהבחנתו של 

(“undeserving victims”) הקורבנות הראויים"ו" victims”) .(“deserving  ,האחרונים לפי ברקן

ים הפיצוי תביעות"ללא אשמתם" ולכן  טראגינחשבים ללגיטימיים מפני שנקלעו )לכאורה( למצבם ה
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שחשודים שגרמו  "קורבנות הלא ראויים"מנגד עומדים ה .שלהם נתפסות כמוסריות ומוצדקות

, מעמד הקורבנות שלהםהיסטורי לאחרים.  עוולאו שמואשמים בגרימת  ,מצבם כקורבנותלבעצמם 

זו, ניצולי השואה  הבחנהתחת  .כבלתי מוסריותות שנתפ תביעותיהםו מכובד ללא נחשב לפיכך,

אב טיפוס כ אשר נתפשיםהסודטים גרמנים ל בניגוד, "לגיטימייםקורבנות "כנחשבים לרוב )היהודים( 

  ."קורבנות לא ראויים"ל

 

הגרמנים הסודטים נחשבים  מהן הסיבות ההיסטוריות שבגללןבלב פרק זה עומדת השאלה 

ים הסודטים והממשלה נביו הגרמהמאבק כי  ,שאלה זאת תחשוף ?"קורבנות לא ראויים"ל

 יטעןהמחקר היסטורית. הינו במהותו מאבק על פרשנות  ,םיהצ'כית על הפיצוי/וסלובקיתהצ'כ

במרכז הזיכרון הקולקטיבי של ו , מאחר"קורבנות לא ראויים"הגרמנים הסודטים נחשבים לש

בעוד שהעם הצ'כי . ופשעי הנאצים ם השנייהלעוומדת טראומת מלחמת ההקהילה האירופאית ע

עברם )שבמידת מה אינם ביקורתיים כלפי  סודטיםההגרמנים הנאצית, נתפס כקורבן המדיניות 

צ'כיה מתנגדת בכל תוקף , לפיכך .פעולה עם נאצים, מזוהים כפושעים ומשתפי (השלישי" ב"רייך

בהתנצלות של הנשיא לשעבר ווצל והסתפקה עד כה תביעותיהם של הגרמנים הסודטים להישמע ל

  האבל על הגירוש האלים.

 

בגרמנים הסודטים היום האם גם החברה הגרמנית רואה הבאה:  השאלהמחקר יתמודד עם ה, בנוסף

ת א 2005שנת במאמר שפורסם ב קונסטנטין גושלר פיתחההיסטוריון ? "קורבנות לא ראוייםכ"

המודל, שבלבו עומדת חווית הקורבן, אינו מבדיל בין הקורבנות של אסונות ה"דגם האינטגרציה". 

, החמישים והשישיםטוען שבשנות  אלא נוקט עמדת "קורבן שווה קורבן". גושלרהיסטוריים שונים 

משנות החל , ו"קורבנות לגיטימיים"כלמגורשים הגרמנים באופן ברור הגרמנית התייחסה החברה 

מהן  ישאל בתוך כך המחקר .י"דגם האינטגרציה" שולט שוב בשיח הקורבנות הגרמנ תשעיםה

ההשלכות שאחת  יבקש להראותהמחקר  ציה" ומהן השלכותיה?הסיבות לתחיית "דגם האינטגר

ההיסטוריון ) .ש הגרמניםוריגאת שואת היהודים ללהשוות היום החברה הגרמנית נוטה ש לכך הינה,

מבקר באופן חריף את , אשמים, סבל וזיכרון את ספרו 2007-פרסם בהישראלי גלעד מרגלית, ש

 קבוצת הלחץ שלהםבגרמנים הסודטים ופוגעת ב זו האהשווכי  יטען,המחקר אולם,  .(התופעה הזו

ההיסטורי  הנרטיבשעבור החברה הצ'כית  ,. הסיבה העיקרית לכך היאבמאבקם נגד צ'כיה

 . לנרטיב הלאומי זםכרוויזיוני נתפסהגרמנים הסודטים  שמשרטטים

   

של גושלר. בעוד  המחקר ישווה בין השיח הלגיטימטורי של ברקן ובין השיח האינטגרטיבימעבר לכך, 

המונח "מזווג" מעמיד את ומצביע בכך אל העבר, גושלר  (dignity)"כבוד" הג שבמו מתרכזשברקן 

(intergration)  התיאוריה שלו ומפנה בכך את מבטו אל העתידבמרכז. 
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 רקי המחקרלפי פ . רעיונות מנחים )היפותזות(2

אינה  עבור הקורבנותהדבר החשוב ביותר ש זהההיפותבוסס על מהפיצויים  בתיאוריתהדיון א. 

כדי בכלי בידי הקורבנות  הינןהפיצויים תביעות שאלא השונות, תביעות הההגשמה המעשית של 

 . שנעשה להם להשמיע בקרב ציבור הרחב את "האמת" על העוול ההיסטורי

 

ותם של זהמבוסס על הרעיון המנחה ש העשריםשיחזור תולדות הגרמנים הסודטים במאה ב. 

 . עשריםיים בקונסטלציות הפוליטיות במרכז אירופה במאה הושינתוצאה של  הגרמנים הסודטים היא

  

 תביעות הפיצויים של הגרמנים הסודטים ינותחו על בסיס ההיפותזות הבאות:ג. 

 ביותר שהדבר החשוב הינו,תביעותיהם של הגרמנים הסודטים בין תיאורית הפיצויים ושותף בין מה -

בתוך כך, המאבק ". ת"האמת היסטורי פצתהתביעות אלא ה י המקרים אינה הגשמה המעשית שלבשנ

מאבק על פרשנות  נוהיהצ'כית על הפיצויים /הגרמנים הסודטים והממשלה הצ'כוסלובקית ןבי

לא קורבנות כ"הגרמנים הסודטים נחשבים ש לכךשהסיבות  נה,היהנחת המחקר היסטורית. 

ם לעועומדת טראומת מלחמת הי של הקהילה האירופאית יכרון הקולקטיבבמרכז הזש הן ",ראויים

 .ופשעי הנאצים השנייה

שאלת  ינוהתביעותיהם של הגרמנים הסודטים בין תיאורית הפיצויים והפער הבולט ביותר בין  -

בתפקידיהם המרכזי של צאצאי הקורבנות )"הדור השני"(  נההפיצויים ד תיאוריתבעוד שההמשכיות. 

כי  יטעןהמחקר  ק למען הפיצויים, המגורשים הגרמנים הסודטים לא הצליחו לטפח דור המשך.במאב

     התביעות שלהם.   תעמולתזו מצביעה על כישלון של עובדה 

 יטען כיהמחקר  שוות את שואת היהודים לגרוש הגרמנים.הליה נוטה נשיח הקורבנות היום בגרמ -

 בוצת הלחץ שלהם במאבקם נגד צ'כיה.  תופעה זו פוגעת בגרמנים הסודטים ובק

           

 לפי פרקי המחקר  )תמצית(ומתו המשוערת של המחקר . תר3

תרומתו של המחקר הינה ביישום תיאורית הפיצויים במקרה המבחן של הגרמנים הסודטים.  א.

 ם: ייחודיותו של מקרה מבחן זה, מאפשר לאתגר את התיאוריה הקודמת ולהעשירה בנושאים הבאי

 פיצויים. העל מוצלח מאבק למהותי הינו "דור השני" טיפוח  האם בחןיהמחקר  -

כמודל פיצויים  Lastenausgleich -מציג את ההמחקר תורם לספרות המקצועית בזה שהוא  -

בעוד שבדגם האחרון הסוכנים מחולקים לנציגי הקורבנות מול  .Wiedergutmachung -אלטרנטיבי ל

 גם הראשון כל הסוכנים מופעים בתור קורבנות. נציגי הפושעים, בד

 

הגרמנים של  הנרטיבהצגת היא ב וגראפיתרומתו המשוערת של המחקר בתחום ההיסטוריב. 

כפי שהוסבר לעיל, המאבק  .העשריםבמאה  במרכז אירופה פוליטייםם וישינתוצאה של כהסודטים 

ידי -יתרום לביסוס הטענה הזו על רהמחק. מאבק על פרשנות היסטוריתים הינו במהותו יפיצוה על

        .    עשריםשל הגרמנים הסודטים במאה ה תההיסטורי התמונהניתוח 
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בשנים האחרונות, התפרסמו מחקרים תרומה נוספת הינה סוג המקורות עליהם המחקר יתבסס. ג. 

הקרה. צ'כיה לאחר המלחמה /אקדמיים רבים על היחסים הפוליטיים בין גרמניה וצ'כוסלובקיה

 מתקיימים אולם הםמחקרים אלה מזכירים אומנם את תביעות הפיצויים של הגרמנים הסודטים, 

 הפיצויים. תיאוריתבוחן את תביעותיהם לאור הבמסגרת מחקרים מדיניים ולא במסגרת מחקר 

מחקרים המייחסים לתביעותיהם של הגרמנים הסודטים חסרה באותם בולטת העובדה ש ,בנוסף

תביעות הפיצויים של הגרמנים הסודטים את נתח י זה, לפיכך, . מחקרSdL-סקירת הפרסומים של ה

 שאערוך מקור חשוב נוסף יהיה סדרת ראיונות .SdL-על סמך הספרים והעיתונים שראו אור מטעם ה

ן, יעשה שימוש בפסקי המשפט הדנים בתביעותיהם של כמו כ. הפיצוייםנושא ב SdL-נציגי ה עם

 ות דעת משפטיות באותו הנושא.והגרמנים הסודטים ובח

 

בין  תד. מעבר לנושא הקונקרטי, המחקר יעסוק בשאלות רחבות יותר הקשורות ביחסים ובדינאמיקו

 העמים והלאומים במרכז אירופה בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה.  
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