
Habsburg Ottó Reichenauban, Alsó Ausztriában, 1912 november 20-án született, Károly, 
Ausztria f hercege késbb Ausztria császára, Magyarország, Csehország, Horvátország királya 
és Zita, Bourbon-Párma hercegn legid sebb fiaként. A Két világháború között sokat 
vándorolt a család Európában. Hosszabb, rövidebb ideig éltek Ausztriában, Svájcban, a 
portugál Madeira szigetén, majd Spanyolországban, illetve Belgiumban. 
 
A vándorlás oka az osztrák Habsburg különtörvény volt, amely számzte a családot 
Ausztriából, és egyben elkobozta minden vagyonát. Csak 1966-ban térhetett vissza Ausztriába 
az Osztrák Legfels Közigazgatási Bíróság ítélete nyomán. 
A második világháború alatt Párizsban illetve az Egyesült Államokban tartózkodott. 
A háború után visszatért Európába, francia és spanyolországi tartózkodás után végül 
Bajorországban telepedett le. 
 
1951-ben házasságot kötött Regina Sachsen-Meiningen hercegnvel; hét gyermekük van, öt 
lány és két fiú. 
 
Egyetemi tanulmányait Belgiumban, a Löweni Egyetemen végezte. 1935-ben megszerezte a 
politika és társadalomtudományok doktora címet. 
 
1933-tól harcolt a nemzeti szocializmus ellen, ezért Anschluss után 1938 márciusától körözték. 
1936 óta tagja a Páneurópa Uniónak, 1940-44 között ennek képviselje volt Washingtonban, 
különös tekintettel volt az Osztrák-Magyar Monarchia népeinek érdekvédelmére. 
 
1942 után nagy erfeszítéseket tett, hogy megakadályozza a németek kizetését a Szudéta-
vidékr l és keleti területekrl. A háború után rövid ideig Ausztriában tartózkodott, ahonnan a 
szovjet megszálló hatalom kérésére kiutasították. Folytatta az európai egység érdekében 
végzett munkáját a Nemzetközi Páneurópa Unió vezetségében. 1957-tl a Páneurópa Unió 
alelnöke, 1973-tól annak elnöke. 1979. június 10-e óta az Európai Parlament tagja. 
 
1989. augusztus 19-én Sopron közelében az osztrák-magyar határ mellett megtartott 
Páneurópai Piknik fvédnöke, ahol leánya Walburga átvágta a vasfüggönyt. Ezt közel 700 
kelet-német állampolgár használta fel arra, hogy nyugatra menekülhessen. 
 
Eddig több tucat könyve jelent meg hét nyelven, történelmi, politikai és szociálpolitikai 
témakörben. 1953 óta 21 napilap közli öt nyelven heti világpolitikai krónikáit. 
 
Számos akadémia és egyetem tiszteletbeli tagja, hogy csak a magyar vonatkozásúakat 
említsük: a Pécsi Orvostudományi Egyetem, a budapesti ELTE és a Veszprémi Pannon 
Egyetem díszdoktora. 
Sok kitüntetés birtokosa, amelyek közül most csak néhányat említünk meg. 
Ilyen a pápai Gergely-rend, szalagos, csillagos nagykeresztje, a Robert Schuman- aranyérem, 
Párizs Városa aranyérme, Konrád Adenauer-díj, Louis Weiss-díj, a zsidó Rágalomellenes Liga, 
Nemzetközi Emberjogi Díja, Bajorország Európa Érme, a Páneurópa Érdemrend Különleges 
Fokozata. 
 


