
Življenjepis 

Osebni podatki: 

Mag. Wehrschütz Ferdinand Christian 

Je rojen 9.10.1961 v Gradcu; 

Dopisnik ORF za Balkan in Ukrajino, pred tem urednik zunanjepolitičnega uredništva informativnega 

programa televizije; od avgusta do decembra 1999 tretji dopisnik ORF v Bruslju; pred tem sedem let 

na delovnem mestu v informativnem uredništvu radia (ORF). 

Večletni član Mednarodnega inštituta za strateške študije (IISS) in Kraljevega inštituta obrambnih 

služb (RUSI) v Londonu; 

Oficir policijskega sestava v vojski: čin majorja; 

Poročen, žena Elisabeth in hčerka Immanuela ter Michaela živijo in delajo v Salzburgu; 

Znanje tujih jezikov: angleški, ruski, ukrajinski, srbski (tekoče), francoski (dobro), slovenski (dobro), 

makedonski (pasivno, zelo dobro), albanski (osnove); 

Kariera: 

Maturiral 6. junija 1980 v Gradcu; 

1980–1981: šolanje za oficirja policijskega sestava v vojski, nekaj let je delal kot oficir za informacije v 

„Terezijanumu“, zasebni gimnaziji na Dunaju; sedanji čin: major; 1994 je prostovoljno sodeloval v 

specialni vojaški vaji v Gradcu, tečaj ruskega in ukrajinskega jezika za oficirje; 

1981–1985: študij na Pravni fakulteti in Inštitutu za slavistiko Univerze v Gradcu; 

1984: štiritedensko prostovoljno delo pri časopisu „Kleine Zeitung“, osrednjem dnevno- informativnem 

časopisu Gradca; 

november 1985: pridobi naziv magistra prava; zagovarja magistrsko delo: „Zakon o vrednostnih 

papirjih kot analogna osnova predpisom o organizaciji sistema hranilnic “ („Das Aktiengesetz als 

Analogiebasis für das Sparkassenorganisationsrecht“); 

1985–86: štiritedenski osnovni tečaj novinarstva, napredni tečaj novinarstva; 

julij–oktober 1986: štipendija fundacije za Južno Afriko (South Africa Foundation); delo pri odvetniški 

pisarni „Webber&Wentzel“ v Johannesburgu; 

1987: imenovan za glavnega in odgovornega urednika tednika „Neue Freie Zeitung“; 

marec–april 1988: potovanje v Veliko Britanijo in Madžarsko z Avstrijskim novinarskim klubom in 

kuratorijem za izobraževanje novinarjev; 

julij 1988: štiritedensko prostovoljno delo pri časopisu „Neue Zürcher Zeitung,“ na oddelku za 

zunanjo politiko in ekonomijo. Od tedaj je napisal za ta časopis več recenzij, objavljenih v rubriki 

„Politična knjiga“; 

september 1988: enotedenski obisk sedežev NATO v Bruslju, Frankfurtu in Neaplju, v organizaciji 

ameriškega veleposlaništva; 



april 1989: štiridnevni obisk v Moskvi, srečanje z glavnim in odgovornim urednikom časopisa 

„Известия“; 

junij 1989: enotedensko potovanje v Libijo, ob dvajsetletnici revolucije; 

oktober 1989: enotedenski obisk NDR (Nemške demokratične republike), ob štiridesetletnici 

državnosti. 

april 1990: informativno potovanje na Japonsko z Avstrijskim novinarskim klubom; 

oktober 1990: zasedanje Političnega kluba Berlina (PKB) v Atenah na temo širitev EU proti jugu, 

politika do Sredozemlja, južno krilo NATO; 

november 1990: zasedanje PKB v Parizu, v Francoskem inštitutu za mednarodne odnose (Institut 

Francais des Relations Internationales) o posledicah združitve Nemčije za evropsko varnostno 

politiko; informativno, enotedensko potovanje na Ciper, na iniciativo ciprske vlade; 

december 1990: zasedanje PKB v Berlinu o varnostni politiki v Evropi; 

januar 1991: informativno, enotedensko potovanje v Hongkong; 

1. maj 1991: prehod na ORF (uredništvo teleteksta); 

1. januar 1992: prehod na radio ORF, odgovorni urednik in urednik-voditelj za Novice iz sveta in 

urednik programa Modra Donava (Blue Danube) 

februar 1992: letno zasedanje Akademije za varnost in sodelovanje (ASZE) v Berlinu na temo Procesa 

evropske združitve; 

april 1992: prvo informativno potovanje v Kijev; 

julij–avgust 1992: tritedensko bivanje v Južni Ukrajini, delo na študiji o „Ukrajina na poti, da postane 

regionalna sila v Vzhodni Evropi?“ 

september 1992: zasedanje ASZE v Sofiji, posvečeno razmeram na Balkanu; 

oktober 1992: svetovanje na Inštitutu za varnostne študije Zahodnoevropske unije v Parizu o vojaško- 

političnem razvoju v Evropi, s posebnim poudarkom na krizi v Jugoslaviji; 

februar 1993: letno srečanje Akademije za varnost in sodelovanje v Evropi: tema: Evropska varnost; 

jun 1993: dvotedenski tečaj francoskega jezika v Cannesu; 

avgust 1993: štiritedenski študijski obisk Donecka (Južna Ukrajina), tečaji ruskega in ukrajinskega 

jezika; 

marec–april 1994: tritedenski tečaj ukrajinskega jezika v Zahodni Ukrajini (Černivci); 

6.6.1994 – 16.9.1994: urjenje za vojaškega prevajalca za ruski in ukrajinski jezik pri avstrijski vojski; 

avgust–september 1995: tritedensko, ponovno bivanje v Bukovini; 

22–23. januar 1996: sodelovanje na zasedanju „Fundacije za znanost in politiko“ (Stiftung für 

Wissenschaft und Politik“) v Ebenhausennu o ruski zunanji politiki: predavanje o rusko-ukrajinskih 

odnosih; 



avgust 1996: prostovoljna vojaška vaja pri avstrijskem veleposlaništvu v Kijevu; 

20–21. januar 1997: sodelovanje na zboru „Fundacije za znanost in politiko“ v Ebenhausennu o 

aktualnih nemških interesih, s poudarkom na spremembah v svetovni politiki (od širitve NATO na 

vzhod do razmer v Južni Aziji), predavanje o stabilnosti Ukrajine s poudarkom na nasprotne evropske 

in ameriške interese; 

21.6.1997–17.8.1997: sodelovanje na poletni šoli ukrajinščine na univerzi v Harvardu v ZDA; 

10–14. september 1997: sodelovanje na letnem zasedanju IISS v Singapurju na temo Izzivi za varnost 

v svetu pri vzponu Azijskega Pacifika; 

13.11.1997: predavanje o „Vlogi medijev v mednarodnih kriznih razmerah “ u okviru prireditve 

Akademije za obrambo države (kot najvišje ustanove za izobraževalno in raziskovalno delo pri 

avstrijski vojski) na temo „Oborožene sile in mednarodno upravljanje s krizami“; 

14–21. november 1997: na prošnjo „Centra za neodvisno novinarstvo“, institucije fundacije Soroš, 

bivanje v Moldaviji. V glavnem mestu Moldavije Kišinjev je ob tem izvedel seminar o radijskih 

novicah, na katerem je sodelovalo 17 radijskih novinarjev. 

24. november 1997: vodenje enodnevnega seminarja na temo varnostne politike in Avstrije kot 

ekonomske destinacije; organizatorji so bili Akademija za obrambo države in Avstrijsko poslovno 

združenje; 

avgust 1998: enomesečno delo v zunanjepolitični redakciji radia ORF; 

oktober 1998: enotedensko potovanje v Srednjo Ukrajino, skupaj z upravnikom glavne misije 

minoritov za Srednjo in Vzhodno Evropo; obisk minoritskih samostanov in informiranje o položaju 

cerkva v Ukrajini (priloga za „Die Furche“); 

25.10.1998–25.11.1998: enomesečna štipendija Univerze Duke (Duke University) v Severni Karolini, 

na iniciativo Avstrijsko-ameriške fundacije, ki je vključevala tudi obisk medijev v New Yorku in 

Washingtonu); 

20–23.12.1998: Obisk žrtev poplav v Karpatski Ukrajini skupaj z upravnikom glavne misije minoritov 

za Srednjo in Vzhodno Evropo (priloga za „Kleine Zeitung“); 

marec 1999: desetdnevni tečaj madžarskega jezika v Berlitzu v Budimpešti; 

junij 1999: prehod na televizijo ORF; priprave na delo za položaj tretjega dopisnika v Bruslju, 

enomesečno izpopolnjevanje v zunanjepolitičnem uredništvu in dnevnikoma „Zeit im Bild 1“ in „Zeit 

im Bild 2“; 

29.6.1999: Predstavitev študije „Ukrajina in Evropska unija“ v okviru okrogle mize na Akademiji za 

obrambo države; 

Od konca avgusta do začetka decembra 1999: tretji dopisnik v Bruslju, številni obiski Evropskega 

parlamenta v Strassbourgu in potovanja v Luksemburg (Evropsko sodišče za človekove pravice, 

zasedanja sveta ministrov EU, zasedanja zunanjih ministrov in ministrov za obrambo 

Zahodnoevropske unije); skupaj 15 prispevkov za televizijo in 65 za radio; 



6–7.12.1999: Intenzivni seminar na Akademiji za obrambo države za oficirje za tuje jezike na temo 

analiza novic; sodeloval je v vlogi gostujočega predavatelja s predavanjem o medijskem in vojnem 

dopisništvu na radiju in televiziji ORF; 

 
 

31.1.2000: Predavanje na temo „Rusija na predvečer predsedniških volitev“ na iniciativo Zveze 

policijskega sestava Štajerske; 

december 1999: začasno imenovan za vodjo urada ORF v Beogradu; 

14.2.2000: sprva službeno potovanje v Beograd po nalogu ORF in začasni prevzem urada; 

1.5.2000: imenovan za dopisnika ORF v Beogradu; 

maj–junij 2003: tritedenski obisk v Tirani, intenzivni tečaj albanskega jezika; 

V delokrog dopisnika in vodje urada sodi tudi poročanje o Srbiji, Črni Gori, Makedoniji, Bosni in 

Hercegovini, Hrvaški, Sloveniji, Kosovu in Albaniji. Novinarsko delo je bilo in je ostalo povezano z 

dolgimi potovanji po ciljnim državah v regiji. K temu sodi tudi vodenje urada ORF v Beogradu. V 

trenutku prevzemanja dolžnosti je bila dana pozicija, glede na politične razmere v Srbiji, nekaj 

mesecev izpraznjena. Potrebno je bilo izvesti celovito reorganizacijo urada v Beogradu kot tudi 

zgraditi vso novinarsko infrastrukturo v Albaniji in v ostalih bivših jugoslovanskih republikah. V to 

sodijo na primer tudi pogajanja glede vseh pogodb o zakupu ali pogodb o delu. 

23–31. Januar 2014: Posebni angažma v Kijevu zaradi nemirov v Ukrajini 

Od sredine februarja 2014 je v toku vojne poročal iz vseh največjih žarišč v Ukrajini, vključno iz Krima 

in iz položajev, ki so pod nadzorom Doneskih oblasti (Donbas). 

Jeseni 2014 imenovan za prvega dopisnika Avstrijske televizije za območje Ukrajine, s sedežem v 

Kijevu. 

Trenutno je vodja dopisništev za Ukrajino in Balkan. 
 
 Oktober, 11-18 / 2017 - začasni volilni opazovalec za OVSe v Kirgistanu 
  
Junij, 12 - 15 / 2017 -Sodelovanje na okrogli mizi v Kazahstanu, Astana, organizirani s strani Avstrijske 
gospodarske zbornice (intervju z zunanjim ministrom) 
  
April, 1 - 6 / 2018 - Turkmenistan, izobraževanje mladih novinarjev in diplomatov iz področja 
organizacije državnih obiskov.  

Publikacije: 

Mag. Christian Wehrschütz je napisal tri knjige: 

2009: „V navzkrižnem ognju – Balkan med Brusljem in Beogradom“ („Im Kreuzfeuer – Am Balkan 

zwischen Brüssel und Belgrad”); 

2013: „Žarišče Balkan – Krvava preteklost – negotova prihodnost“ („ Brennpunkt Balkan – Blutige 

Vergangenheit – ungewisse Zukunft“; 

2014: „Žarišče Ukrajina – pogovori o razcepljeni deželi“ („Brennpunkt Ukraine – Gespräche über ein 

gespaltenes Land“); 

Sodeloval je tudi pri objavi dveh knjig, ki so jih napisali vsi dopisniki Avstrijske televizije; 

Objavlja prispevke o družbenih, zunanjepolitičnih, varnostnih in medijsko-političnih temah v številnih 

tiskanih medijih „Neue Zürcher Zeitung“ (kot gostujoči komentator piše prispevke o razmerah v 



Ukrajini in Rusiji; recenzije političnih knjig iz Avstrije), „Presse“, avstrijskem vojaškem časopisu 

„ÖMZ“, časopisih „Standard“ in „Defence National“, ukrajinskem tedniku „Молодий буковинець“, 

časopisu „Wiener Journal“. Od trenutka imenovanja za dopisnika ORF redno poroča o bivši Jugoslaviji 



za „Kleine Zeitung“ in „Wiener Zeitung“. Temu je potrebno dodati še številna predavanja v Avstriji o 

razmerah v bivši Jugoslaviji in številne nastope, posvečene Balkanu in Ukrajini. 

Nagrade in odlikovanja: 

Avstrijska državna nagrada za publicistične dosežke v interesu duhovne obrambe države (podeljena 

oktobra 2000 s strani avstrijskega Zveznega ministrstva za izobraževanje, znanost in kulturo); 

Nagrada za tisk Leopold Kunšak (podeljena marca 2007); 

2012: skupaj z ostalimi dopisniki ORF dobi posebno nagrado „Romy“ avstrijskega časopisa „Kurier,“ 

za delo v tujini; 

2014: nominiran za nagrado „Romy,“ za delo v Ukrajini; 

2014: dobi priznanje „Novinar leta,” za vojno poročanje iz Ukrajine. 


