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POLITIEKE REISGIDS VAN SOCIAAL - DEMOCRATISCH EUROPA

Haider en de
normalisering
van Oostenrijk

daar wat betreft de beSkien in Oostenrijk mag
scherming van nationale
weer. De Belgische minister
minderheden zelfs positief
van Buitenlandse Zaken
bij af; geweld tegen buitenLouis Michel, verklaarde
landers was een zeldzaamtijdens zijn recente bezoek
JOHAN VAN BEEK
heid en de door de 14 oveaan Wenen dat de betrekrige regeringsleiders afgekingen tussen Belgie en
Oostenrijk genormaliseerd zijn en dat hij zelfs over- kondigde sancties werkten contraproductief. Wel
woog om dit jaar in Oostenrijk met skivakantie te was gebleken dat een van de coalitiepartijen een
rechts-populistisch karakter met radicale uitschiegaan. En ook Silvio Berlusconi's verkiezingsoverwinning, waarmee ltalie voor de tweede keer een coalitie ters vertoonde en dat de opstelling van de minister
kreeg bestaande uit zijn eigen Forza Italia, de post- van Justitie, Dieter Bohmdorfer, ten aanzien van
fascistische Nationale Alliantie van Gianfranco Fini vrije meningsuiting bedenkelijk was. 1
Dat de uitkomst van de verkiezingen niet geluken de Lega Nord van Umberto Bossi leidde niet tot
grote commotie bij de Waalse liberaal. De Europese kig stemde, was begrijpelijk, maar dat rechtvaar!eiders reageerden gereserveerd. Maar grote drei- digde geenszins de gezamenlijke actie van de Europese !eiders. Dat Oostenrijk al geruime tijd niet
gende woorden, zoals ruim een jaar tevoren nog bij
de totstandkoming van de rechts-populistische rege- meer lnsel der Seligen 2 is, magna het wijnschandaal
van I 985, de Waldheimaffaire van 1986 en het rering in Oostenrijk te horen waren, werden verstandicentelijke rechts-populistische succes van Haider
ger wijze achterwege gelaten.
Daarmee gaven de Europese !eiders impliciet alom bekend zijn.Aanleiding voor een confrontatie
met het Oostenrijkse zelfbeeld en voor de vraag:
toe, dat hun onbesuisde actie tegen Oostenrijk uiterst ongelukkig was en een grote mate van hypocri- wat is er nu eigenlijk met Oostenrijk aan de hand?
sie behelsde. Grote Ianden, als Italie waar in 1994 al
De aardverschuiving van 3 oktober
een bedenkelijke regering van rechtse signatuur tot
Na de verkiezingen van 3 oktober I 999 gaf Oostenstand was gekomen en Rusland dat de mensenrechten in Tsjetsjenie met voeten trad en nog steeds rijks president Thomas Klestil de sociaal-democratitreedt, werden ontzien. Terwij l een klein land als sche bondskanselier Viktor Klima de opdracht een
Oostenrijk voor een legaal en democratisch proces coalitieregering te vormen. Hoewel de conservahard werd aangepakt. Onder Ieiding van Belgie en tieve OVP voor de verkiezingen te kennen had gegeFrankrijk deden de Europese !eiders Oostenrijk in ven bij een terugval naar de derde plaats - achter
de ban en creeerden daarmee zowel voor Oostenrijk Haiders FPO - in de oppositiebanken te zullen
als de Europese Unie een onwerkbare situatie. Om plaatsnemen, bleefhet streven van zowel Klestil als
Klima een voortzetting van de SPO/ OVP-regering.
de ontstane impasse te doorbreken en gezichtsverGesterkt door het minieme verschil van 4I 5 stemlies voor beide partijen te beperken, werden drie
'wijzen' aangesteld. Onder voorzitterschap van de men tussen de OVP en de FPO, begon Klima aan zijn
gewezen Finse president Martti Ahtisaari kwamen opdracht. Klima die een coalitie met de FPO uitsloot
en Klestil die met de FPO in de regering voor het aande Spanjaard Marcelino Oreja, oud-minister van
Buitenlandse Zaken, en de Duitse rechtsgeleerde zien van Oostenrijk in het buitenland vreesde, koersten behoedzaam doch vastbesloten op de zoveelste
Jochen Frowein met een rapport over de Oostenrijkse regering en de aard van de FPO. Wat bleek? De roodzwarte regering aan.
Oostenrijkse regering hield zich netjes aan de EUDe OVP, die met grote weerzin het gesprek met
regels, verschilde daarin niet van haar partners, stak de SPO was aangegaan, en de SPO, waarvan de linker-
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vleugel op haar hoede was voor overtrokken eisen
van de kant van de conservatieven, kwamen pas na
drie maanden touwtrekken tot een akkoord op
hoofdpunten. Viktor Klima en Wolfgang Schiissel
- de voormannen van respectievelijk de SPO en de
ovr - zagen de verdere onderhandelingen echter
vol vertrouwen tegemoet. Aileen de invulling van
de ministersposten zou van beide zijden nog de nodige inspanning vergen. Oat het einde van de besprekingen niet de verwachte coalitieregering van
SPo/ OVP opleverde, maar een coalitieregering tusen OVP en FPO zou baren, had niemand voor mogelijk gehouden. Of de opstelling van de SPO danwel
Haiders aanbod om Schiissel het kanselierschap bij
een blauwzwarte coalitieregering te gunnen - nog
voor de onderhandelingen tussen de SPO en de ovP
gedaan- doorslaggevend was, blijftonduidelijk. Wei
is duidelijk dat Haider daags na de rnislukte coalitiebesprekingen zich razend snel als nieuwe coalitiegenoot aandiende en dat Schiissel opeens verkondigde
niet onwelwillend tegenover een coalitie met de FPO
te staan. Klestil die tevergeefs nog op een verzoening tussen de sociaal -democraten en de conservatieven had gehoopt, belastte Klima met de vorming
van een SPO-minderheidsregering, aangevuld met
experts. AI spoedig bleek dat zo'n regering aileen
• door de Groenen zou worden gesteund. Klima bleef
niets anders over dan zijn pogingen te staken . Klestil, die inmiddels de regie volledig was kwijtgeraakt, moest uiteindelijk zeer tegen zijn wil op 4 februari - metals schamele troost een extra aanhangsel om het democratische gehaJte van de coalitie te
waarborgen - de ovPIFPo-regering beedigen. Het
enig overgebleven alternatief - nieuwe verkiezingen
- zou de FPO aileen maar meer winst hebben opgeleverd, zo prognosticeerden de opiniepeilingen . Hoe
heeft het zo ver kunnen komen en welke rol kan de
Po nog spelen?
Een historische terugblik op de wording van het zeer
specifieke Oostenrijkse partijpolitieke stelsel is voor
de beantwoording van deze vragen gewenst.
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De wederaeboorte van het Partijensysteem

De Eerste Republiek die in rompstaat Oostenrijk na
de ineenstorting van de Habsburgse Donaumonar1. Margaretha Kopeinig en Christoph
Kotanko, Eine europiiische Affdre. Der
Weisen-Bericht und die Sanktionen aeaen
OOsterreich (Wenen 2ooo) pp. so-s6,

.1'9-66, 74-84.

Werner A. Pergcr in; Die Zeit,

chie ontstond, stond onder een slecht gesternte. Het
huidige bondsland Voralberg wilde zich bij Zwitserland aansluiten, maar de Zwitsers weigerden uit
vrees voor een verstoring van het evenwicht tussen
de Duits-, Frans- en ltaliaanstalige bevolking en hun
religies in eigen land. Tirol wilde een eigen republiek
uitroepen, maar daar waren de geallieerden niet erg
van gecharmeerd. De rest van de Oostenrijkers - die
ervan overtuigd waren dat zo'n klein stukje voormalig Habsburgs Rijk niet levensvatbaar was en tevens
hun voorkeur voor een Donaufederatie in rook zagen
opgaan - streefden naar aansluiting met Duitsland.
Hongersnood, totale economische malaise, massale
werkloosheid en het verlies van de natuurlijke industriele en agrarische achterlanden teisterde het
nieuwe Oostenrijk. Daarnaast maakte Italie aanspraak op Zuidtirol en bezetten eind april 19 19 de
Joegoslavische strijdkrachten Klagenfurt met de bedoeling Karinthie bij het koninkrijk Joegoslavie te
voegen. Door het verbod van de geallieerden op aansl uiting met Duitsland was de regering op 2 1 nov emher 1 9 1 9 gedwongen de naam Deutsch-osterreich in de
Republik Osterreich te veranderen. Dit vormde het
decor voor de verkiezingen van 1 6 februari 19 19,
waarbij de sociaal-democraten de verki~zingen wonnen, gevolgd door de christelijk-socialen, de Ouitsburgelijken en de Duits-nationalen. De verhoudingen tussen de partijen waren zo geradicaliseerd, dat
de christelijk-socialen met de Heimwehr en de sociaaldemocraten met de Republikanischen Schutzbund zichzelf van paramilitaire organisaties voorzagen (later
kwamen daar ook de nationaal -socialisten met hun
eigen paramilitaire organisatie bij).
In oktober 1920 viel de coalitie van christelijksocialen en sociaal-democraten. De prelaat Ignaz
Seipel zou vervolgens met harde hand een christelijk-sociale regering leidden. Seipel was een machtbezeten, autoritaire man en erop uit om van Oostenrijk een dictatoriale eenpartijenstaat te maken.
Zowel aan de rechter- als aan de linkerzijde radicaliseerden de partijen. Als antwoord op Seipel kwam
links met het Austromarxisme. Hoewel de soep niet
zo heet werd gegeten als zij werd opgediend, bestand er een groot onderling wantrouwen en nam
het straatgeweld hand over hand toe. Toen op 23 ja-

14 september 2ooo .
Paul Yvon en Adelheid Wiilfl in:
Pr'!fil nr. 38, 18 september 2ooo.
Armin Thurnher, Heimniederlage.
Nachrichten aus dem neuen Osterreich
(Wenen 2ooo) pp. t69 - 172.

2. Ernst Bruckmuller, Nation
Osterreich: kulturelles Bewusstsein und
gesellschaftlich-politische Prozesse
(Wenen 1996) p. '2.1'.
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nuari 1 9 2 7, na een uit de hand gelopen confrontatie kiezingen van november 1 94 5 - een coalitieregering
tussen de Schutzbund en de christelijk-socialen het vormen. Het verwoeste, door hongersnood geteisjustitiepaleis te Wenen het rnoest ontgelden en in terde land had behoefte aan een regering die op adebrand werd gestoken, liep de situatie totaal uit de quate wijze de problem en te lijf zou gaan en de grote
hand. Een algernene staking en een door de politie politieke spanningen van de Eerste Republiek en de
met behulp van de Heimwehren veroorzaakt bloedbad austrofascistische peri ode voor goed achter zich zou
waren het gevolg. In april r 9 2 9 trad Seipel terug en Iaten.
na een intermezzo van verscheidene christelijkEen breed aaneengesloten front zou de ondersociale regeringen, trad op 2o mei 1932 Engelbert handelingspositie van de Oostenrijkers ten opzichte
Dollfuss aan. Onder Dolvan de geallieerden - die
]fuss werd de Standenstaat,
Oostenrijk net zoals DuitsZoals bij ons in de jaren zestiB de
land in vier zones hadden
gebaseerd op de pauselijke
ontzuilina inzette, zet deze zich nu
opgedeeld - versterken en
encycliek Qyadraaesimo van
paus Pius XI, en het zogede door aile partijen gepas werkelijk in Oostenrijk door
naarnde 'austrofascisrne'
wenste onafhankelijkheid
ingevoerd. Het Vaterli:indinaderbij brengen. Dit versche Front, het overkoepelende orgaan van de chrisklaarde de bereidheid van de ovP en de SPO om getelijk-socialen, ging de strijd met de nationaal-sociazamenlijk met de cornrnunisten in de regering plaats
listen aan. Om Oostenrijks onafhankelijkheid te te nernen, waarbij ze overigens niet vergaten de toch
waarborgen zocht Dollfuss - en kreeg deze aanvanal geringe invloed van de comrnunisten - zij hadden
kelijk - de steun van Mussolini. In ruil daarvoor slechts vier van de 1 6 5 zetels in het parlement weten
moest hij ook de sociaal-dernocraten van het polite bemachtigen - tot een minimum te beperken.
tieke toneel verdrijven (Hierdoor verloor hij door
Het zogenaarnde Proporzsystem, ook wei de Pareigen toedoen een machtige binnenlandse bondgeteien- und Verbandsdemokratie genoemd, drukte deze
noot tegen de nazi's en tegen aansluiting met Naziwens naar stabiHteit uit. Dit systeern ontbeerde een
Duitsland. Hetgeen hem zou opbreken toen Musso- gezonde parlementaire oppositie. De coalitieparlini eenmaal Hiders kant had gekozen). Dit alles re- tijen steunden het regeringsbeleid braaf en verdeelsulteerde in de burgeroorlog van 1934, waarbij de den onderling de rnachtsposities binnen de overheid
sociaal-democraten het rnoesten ontgelden en op 2)
en de door de overheid beheerste industrie. Op
juli 1934 vond een nationaal-socialistische coup bonds-, lands- en gemeenteniveau werden de arnbplaats, waarbij Dollfuss werd vermoord. Zijn opvol - ten op grond van de verkiezingsuitslagen tussen de
ger Kurt von Schuschnigg zou nog vertwijfelde po- SPO en de OVP verdeeld. Tevens werden vele posities
gingen ondernernen om een naderende Anschluss te binnen het bedrijfsleven en de industrie volgens hetvoorkomen. Tevergeefs; in de nacht van 12 maart zelfde principe weggegeven. Een groot dee! van het
193 8 overschreden Duitse troepen de Oostenrijkse
bedrijfsleven en de industrie was door de Entnazifi grens.
zieruna onder overheidstoezicht gesteld en met de
totstandkorning van het staatsverdrag in 1 9 55 kwaNa de nazitijd
rnen daar ook de uit de Russische sector afkomstige
N a de Twee de Wereldoorlog bestond er de behoefte als zogenaarnd 'Duits' eigendorn tot staatsbedrijven
om de wederzijdse spanningen uit het verleden te orngevormde industrie bij. Vooralsnog kwam het aibegraven en een eensgezinde drang om tot een onaf- leen in de door de Westrnachten gecontroleerde gehankelijk Oostenrijk te komen. Meteen na de bieden tot een austrifizieren van de grondstoffeninTweede Wereldoorlog pakten twee van de drie dustrie, de banken en de energiebedrijven. Het
grote politieke stromingen die Oostenrijk sinds de maatschappelijk rniddenveld tussen de werkgeversnadagen van de Donaurnonarchie dornineerden, de organisatie Bundeswirtschciftskammer (BwK) en de
draad weer op. De christelijk-sociaal-conservatie- werknemersorganisatie Osterreichische Gewerkschciftsven begonnen onder de naam Osterreichische Volks Par- bund (6GB) opgedeeld. Sarnen met de landbouwsectei ( ovP) aan een tweede Ieven, terwijl de socialisten tor, vertegenwoordigd door de Pri:isidentenkoriferenz
zich als de Sozialistische Partei Osterreichs (sPO) aan de der Osterreichische Landwirtschciftskamern ( PKLWK), bebevolking presenteerden. Sam en met de comrnunispaalden SPO, ovP en deze koepelorganisaties Oostische KPO zouden zij - na de eerste naoorlogse ver- tenrijks politieke koers.

vere
zijn .
dasl
schq_J
Het
het 1
tar it
men
tjes
een
ond>
hun
mer
mec
kwa
a an
wor
des
derr
I
Hab
neeJ
aust

dee
niet
Elle1
en~

"Re~

schc
strc
inh
Hal
zid
voe
bij
Sch
bee

de

rijk
hefl
aist
rna:

3· [
Zei t1

4· (

Ost

in: I

Em•
199

s&.o

:ering
etcis' adegrote
len de
:hzou

I
nder~ichte

- die
)uitstdden
en en
n gekheid
t verm geplaats
etoch
tdden
Neten
tn.

e Pardeze
te een
,eparrdeel!rheid
:. Op
.am ben de
>sities
-Shetln het
I

wzifitet de
kwaGstige
rijven
,l et allegefenin. Het
~ve rs 

n de
:hcifr.swsecferenz
'),beOos-

7 /8 2oo1

Ieclere werkgevers- respectievelijk werknemersvereniging moest van zo' n overkoepelend orgaan lid
zijn. Daarmee weerspiegelt die zwanssmitsliedschcifr.
das Echo von Zweifeln iiber den Zusammenhalt der Gesellschcift; zoals de journalist Beat Ammann opmerkte3.
Het regeringsbeleid werd alvorens het door de in
het parlement als stem vee dienstdoende parlementariers werd goedgekeurd, door de regering in samenspraak met de sociale partners in achterkamertjes bekokstoofd . In deze politieke soap vervulden
een groot dee! van de acteurs een dubbelrol. Aan de
onderhandelingstafel met de regering speelden ze
hun rol als sociale partner om vervolgens als parlementair afgevaardigden het regeringsbeleid - dat zij
mede hadden vormgegeven - te controleren. Daar
kwam nog bij dat ze voor hun rol als sociale partner
aan geen enkele democratische legitimatie onderworpen waren. Dit systeem bevorderde weliswaar
de stabiliteit, maar bewees de transparantie van de
democratic een slechte dienst.
De derde stroming die sinds de nadagen van de
Habsburgers het politieke spectrum had gedomineerd, was de Duitsnationale. Deze was tijdens de
austrofascistische peri ode en na de Anschluss grotendeels in deN DAP opgegaan en derhalve na de oorlog
niet door een partij vertegenwoordigd. De 536.ooo
• Ehemaliaen zoals de voormalige nationaal-socialisten
en SA-ers werden genoemd, waren als zogenaamde
"Resistrierten" bij wet (NS-Gesetze) van democratische deelname buitengesloten.4 De Duitsnationale
stroming had sinds de opkomst van het nationalisme
in het midden van de negentiende eeuw vooral in de
Habsburg e gebieden, waar de Duitse minderheid
zich door de Slavische meerderheid bedreigd
voelde, aan aanhang gewonnen. Zij zocht haar heil
bij fel nationalistische heerschappen zoals Georg
Schonerer. Een van de voorlopers en grote voorbeelden van Hitler.
AI spoedig na de oorlog zouden de geallieerden
de omgang met voormalige nazi's aan de Oostenrijkse regering overlaten, wat in I 949 tot de opheffing van de NS-sesetze en de integratie van de ReBistrierten leidde. Dit omdat de OVP naar hen lonkte,
maar ook de SPO graag van dit kiezerspotentieel ge3· Beat Ammann in: Neue Zurcher
Zeiwna 14-7- 2oo1.
4· Gertrude Enderle- Burcel. Die
Osterreichische Parteien 1 945 bis 1 9 H
in: Reinhard Sieder, Heinz Steinert,
Emmerich Talos ed., Osterreich 19451995· Gesellschc!ft-Politik-Kultur (Wenen

bruik wenste te maken. Al was het maar om voor onderlinge verdeeldheid binnen het rechter kamp te
zorgen. Door de connectie van enkele liberale journalisten met de Ehemaliaen werd de derde stroming
als het Verband der Unabhanaiaen (VdU) weer salorif'cihia . Binnen de kortste keren zou de partij de Duitsnationale trom herbespelen en in I 9 s6 onder de
naam Freiheitlichen Partei Osterreichs het politieke tonee! betreden.
Land van slachujfers
Daar kwam bij dat Oostenrijk niet zoals West-Duitsland als land van daders werd gezien, maar officieel
de status van eerste slachtoffer kreeg. N u is er niets
aan gelogen dat Oostenrijk niet vrijwillig tot het
Derde Rijk toetrad, maar dat de Oostenrijkers aileen uit slachtoffers zouden bestaan, doet de histori sche werkelijkheid wel erg veel geweld aan. Menig
Oostenrijker ontving de Duitse troepen op I 3 maart
I 9 3 8 enthousiast en/ of stelde zijn of haar diensten
ijverig aan het nazi-regime ter beschikking. De
mythe van Oostenrijk als eerste slachtoffer vond zijn
herkomst in het staatsverdrag van I s mei I 9 ss. Tij dens de onderhandelingen met de geallieerden wisten de Oostenrijkse onderhandelaar~ de passage
over Oostenrijks medeplichtigheid aan de nazi-mis.
dad en uit het verdrag geschrapt te krijgen. Dit betekende dat nazi-slachtoffers met hun claims naar de
Duitsers konden worden doorverwezen. Oostenrijk was immers als eerste slachtoffer volkenrechtelijk gezien niet aansprakelijk.
Daarbij komt nog dat de spreekwoordelijk gezagstrouwe instelling van de Oostenrijkers - welke
nog op de monarchic met haar uitgebreide bureaucratic en Ieger terug te voeren is en op een door het
katholicisme doordrongen samenleving- het proces
van zelfreiniging extra bemoeilijkte. In de woorden
van hoofdredacteur Armin Thurnher van hct
Weense stadsblad Falter: Die Wahrnehmunsssewohnheiten noch immer hiifisch-absolutistisch und seaenriformatorisch sepraat sind, nicht atifklarerisch-verniiriftia. 5
Een treffend voorbeeld van het ontlopen van de
cigen verantwoordelijkheid, dat de Oostenrijkers
nog steeds par ten speelt, vormt de weigering van de

'996) pp. 88, 89.
Fritz Molden, Besetzer, Toren,
Biedermiinner. Ein Bericht aus Osterreich
1945 - 1962 (Wenen 198o) p. 24.

5. Armin Thurnher, apartes Osterreich. Notizen aus den parad()xen Tagen
vor und nach der Wende in Osterreich
in: Isolde Charim en Doron Rabinovici,
Osterreich Berichte aus Qyarantanien

(Frankfurt am Main 2 ooo) p. 34·
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vakbond om de metro's van buitenspiegels te voorzien. Zonder buitenspiegels hebben de metrobestuurders geen weet van wat er achter hen gebeurd
en kunnen zij dus ook niet aansprakelijk gesteld worden als iemand wordt meegesleurd. Naast zoiets ongrijpbaars als een Oostenrijks karakter of mentaliteit - waarbij ontwijk- en vluchtgedrag de sleutelwoorden vormen - lagen de milde houding van de
geaJlieerden ten aanzien van Oostenrijks nazi's en
het staatsverdrag ten grondslag aan het welhaast ontbreken van energerlei vorm van VeraanaenheitsbewiiltiBuns en het voortbestaan van een latent antisemitisme.
In I 947 vertrok de enige communistische minister die het kabinet telde. Op nationaal niveau had de
KPO als politieke factor weldra afgedaan . De OVP en
de SPO regeerden als Grote Coalitie tot de verkiezingen van 1966 gezamenlijk verder, waarbij de OVP als
grootste partij de bondskanselier leverde. Pas na een
ruzie binnen de SPO tussen de minister van Binnenlandse Zaken Franz Olah en de SPo-top zou deze coalitie sneuvelen. De invloedrijke Olah richtte de Demokratisch Fortschrittliche Partei (DFP) open trok daarmee vee! traditionele SPo-stemmers aan. Deze verdeeldheid binnen de sociaal-democratische familie
kwam de SPO bij de verkiezingen van 6 maart op een
verlies van 1 ,4 procent te staan, waardoor de ovP die 2, 8 7 procent won - de absolute meerderheid behaalde. Ondanks deze riante uitgangspositie vergulde de ovp haar absolute meerderheid niet meteen in regeringsverantwoording. Pas nadat de SPO,
na lange en moeizame gesprekken, de onderhandelingstafel de rug had toegekeerd, greep de OVP haar
kans om hetland aJleen te regeren. De herinnering
aan de chaos tijdens het interbellum stond bij vee!
politici nog zo vers in het geheugen gegrift, dat maar
weinigen van een brede coalitieregering afscheid
durfden te nemen.
Dit droeg bij aan de weinig succesvolle regeringsperiode van de OVP-regering onder Ieiding van
Josef Klaus. De onverwacht verkregen macht overdonderde de ovP zozeer dat een te snelle regeringsformatie met een dito gehaaste regeringsverkJaring
voor een vroegtijdig afscheid van enige ministers in

1968 zorgde en de onderlinge verdeeldheid binnen
de partij en haar zusterorganisaties versterkte. Maar
ook de door de ovP gewenste grotere betrokkenheid van de wetenschap bij de politick, die een ontideologisering in gang zette waar de SPO behendig
op in speelde, een aantal affaires rond OVP-politici
dat de partij in opspraak bracht en de steeds groter
wordende invloed van de televisie, deden de ovp de
das om. De schuchtere Klaus was, nadat het gevecht
binnen de SPO tussen de twee Bruno's - Bruno Pittermann en Bruno Kreisky - in het voordeel van de
laatste was beslecht, voor de mediagenieke Kreisky
geen partij. Pitterman zou voortaan als fractievoorzitter vanuit het parlement de ovP bestoken, terwijl
Kreisky, die het partijvoorzitterschap van hem had
overgenomen, de SPO in de media als een moderne
partij links van het midden neerzette die een open,
meer liberale koers voorstond. Deze strategie wierp
bij de verkiezingen van 1 maart I 970 haar vruchten
af. De SPO won met 48,42 procent van de stemmen
de verkiezingen en loste de ovP in de regering af.

De Kreisky-jaren
Had in I 966 Klaus de OVP op de veranderde samenleving voorbereid, nu verstond Kreisky's SPO de
tijdgeest beter. Zij hood niet aileen onderdak aan de
traditionele SPo-stemmers, maar ook aan kiezers uit
het liberaalburgerlijke en katholieke kamp en zelfs
aan kiezers van FPo-huize. De door Kreisky geleide
SPo-minderheidsregering kon op de goedkeuring
van de FPo rekenen, doordat de SPO het verkiezingsstelsel meer conform het evenredigheidsbeginsel
aanpaste, waardoor de positie van de FPO werd versterkt en haar bestaanszekerheid was gewaarborgd.
Ais tegenprestatie onthield de FPO zich van steun aan
de motie van wantrouwen tegen de minderheidsregering. Beide partijen hadden hun doe! bereikt en
kwamen spoedig tot de conclusie dat nieuwe verkiezingen een aantrekkelijker optie was, dan consolidatie van de bestaande situatie. De FPO greep de verkiezingen van I 4 juli I 97 I aan om haar machtsbasis
te vergroten en de SPO rook haar kans om bij nieuwe
verkiezingen de absolute meerderheid te behalen.
Dit deed zij dan ook. Na de absolute meerderheid

6. Oliver Rathkolb, Die Kriesky-Ara
1970- 1983 in: RolfS~eininger en
Michael Gchler ed., Osterreich im 2o.
Jahrhundert. Yom Zweiten Weltkrieg
bis zur Gegenwart (Wenen 1997)
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met .)O,o4 procent te hebben behaald, zou Keisky's rekening nemen, maar de politieke Ieiding vervolSPO I 2 jaar lang aileen regeringsverantwoordelijk- gens aan Fred Sinowatz over Iaten. Deze coalitie met
heid dragen. Door de gunstige conjunctuur werden de FPO was echter geenszins een hartelijke, temeer
ook de verkiezingen van I9H met een absolute daar de sociaal-democraten beducht waren voor de
meerderheid afgesloten en in I979 zou de SPO met oud-nazi's binnen de FPO . De Kleine Coalitie werd
als een tussenfase gezien, waarna de SPO weer de abKreisky's belofte van volledige werkgelegenheid Mir sind ein paar Milliarden SchillinB Schulden Iieber als solute meerderheid zou behalen om vervolgens aileen regeringsverantwoording te dragen. Het onbeein paar hunderttausend Arbeitslose 6 - eveneens de absolute meederheid in de wacht slepen. De in de hele hagen onder de SPO-ers werd met de keuze van
Friedrich Peter tot derde parlementsvoorzitter pijnwereld gevoelde economische crisis en met de traumatische herinnering aan de crisis van de jaren der- lijk bewaarheid. Deze FP6-politicus bleek een gewetig in het achterhoofd, koos de Oostenrijkse bevol- zen SS-officier te zijn, waarvan Simon Wiesenthal
kon aantonen - hoewel niet
king voor de Keynesiaanse
van Peter persoonlijk - dat
oplossing. Door het stimuHaiders succes valt niet vanuit een
zijn eenheid bij oorlogsleren van de vraag, ververmeend nazistische mentaliteit van
misdaden op de Balkan besterkte investeringen en
trokken was geweest. Voor
een harde Schilling moest
de Oostenrijkers te verklaren, maar
de FPO daarentegen betede belofte van volledige
vanuit de Jrustraties over de
kende een coalitie met de
werkgelegenheid worden
binnenlands-politieke verhoudinaen
SPO een normalisering en
ingelost.
een bevrijding van haar exDe joodse Kreisky die
treemrechtse imago. Door
de oorlog in Zweden had
de bereidwilligheid van de SPO om samen met de
doorgebracht en pas in I9 .)O naar Oostenrijk zou terugkeren, bouwde naar Zweeds voorbeeld OostenFPO in zee te gaan, kon zij zich des te geloofwaardirijk tot een mod erne verzorgingsstaat om. De de- ger als liberale partij presenteren.
mocratisering en liberalisering van de samenleving
• vormden daarbij de leidraad. Ondanks Kreisky's
De SPO na Kreisky
Na de voor de SPO teleurstellend verlopen presigrote succes, stond zijn droom Einen Staat der Wohldentsverkiezingen van 8 juni I986, die de OVP-kanJahrt Jrir aile zu verwirklichen7 na verloop van tijd
onder zware druk. Vanaf midden jaren zeventig didaat Kurt Waldheim had gewonnen, trad Sinowatz
begon het politieke landschap geleidelijk aan in be- terug en schoofhij zijn minister van Financien Franz
weging te komen. Aan de rechterzijde vond een
Vranitzky naar voren. Deze nam steeds meer afstand
steeds grotere mobilisatie plaats, terwijl ter linkervan de FPO en zegde in september van dat jaar de cozijde de Groenen aan de horizon verrezen. Tevens ali tie met de FPO op. Aanleiding was de wisseling in
kwamen vanuit de SPO corruptieschandalen naar de FPO-top waar de liberaal Norbert Steger door
boven drijven en bleek de tactiek van de omarming Jorg Haider werd vervangen. Haider, die als gouvervan brede bevolkingsgroepen aan slijtage onderheneur van Karinthie zijn ongenoegen over de Kleine
Coalitie duidelijk had Iaten blijken, liet de liberale
vig. En, last but not least, vertoonden de maatregelen om de oliecrisis de baas te worden niet het ge- koers voor wat hij was en stak zijn sympathie voor
wenste effect. Na de tweede oliecrisis in 1979 werd uiterst rechtse denkbeelden niet onder stoelen of
banken. Deze nieuwe koers van de FPO deed Vrade rcgering met de gevolgen van haar beleid geconnitzky besluiten om de coalitie op te zeggen. Hetfronteerd. De werkloosheid steeg, door het uitblijven van de broodnodige moderniseringen vroegen geen een meesterzet bleek. Kon de OVP volgens de
de onrendabele overheidsbedrijven om steeds meer opiniepeilingen voor de beoogde parlementsverkiefinanciele steun en werden de kosten van het sociale zingen in het voorjaar van I 9 8 7 nog op een glansstelsel voor de overheid ondraaglijk. Bij de verkievoile overwinning rekenen, na de presidentsverkiezingen van 24 aprili983 verloor de SPO de absolute zingen en Vranitzky's breuk met de FPO zag de OVP
meerderhcid; haar positie als sterkste partij wist zij
haar aanhang zienderogen slinken.
echter te behouden.
De verkiezingen van 19 8 6 betekenden een doorAls architect van de Kleine Coalitie zou Kreisky braak in de traditionele partijstructuur van Oostennog wei de onderhandelingen met de FPO voor zijn rijk. Had Kreisky al een plek voor een derde macht -
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te weten de FPO - ingeruimd, nu ook de Groenen
van zich deden spreken, betrad er een vierde macht
de politieke arena. De kiezers, die zich steeds minder aan een partij gebonden voelden, zorgden voor
onvoorspelbaar gedrag wat het politieke klimaat
grilliger maakte en de kans op conflicten vergrootte.
De beide grote partijen die de naoorlogse periode
hadden gedornineerd, zagen hun aanhang afnemen.
De FPO haalde haar stemmen voornamelijk bij de
OVP vandaan, zodat zij met 9,7 procent bijna een
verdubbeling realiseerde. De Groenen trokken
zowel kiezers van OVP- als van SPo-huize aan, om
met 4, 8 procent van de stem men voor het eerst een
plaats in het parlement op te eisen. Daarnaast werden de Oostenrijkers, die voor het eerst sinds de
Tweede Wereldoorlog met Waldheim een president
uit de ovP-gelederen hadden gekozen, door diezelfde keuze tegen wil en dank met hun oorlogsverleden geconfronteerd. De van oorlogsmisdaden betichte Waldheim zorgde voor grote binnenlandse
onrust en isoleerde Oostenrijk van de buitenwereld.
Na decennia van rust en gezapigheid kwam de Oostenrijkse samenleving in politiek roeriger vaarwater
terecht.
Hoewel de tekenen duidelijk op een verandering
wezen, kwam het door uitsluiting van de FPO door
zowel de OVP als de SPO vooralsnog niet tot een wezenlijke verandering. De SPO en de OVP waren tot elkaar veroordeeld, zo scheen het. Onder Ieiding van
de SPO-er Franz Vranitzky en vanaf I 997 onder het
voorzittersschap van de SPO-er Viktor Klima zou de
Grote Coalitie Oostenrijk I 3 jaar lang regeren. Vranitzky's grootste verdienste was de erkenning van
Oostenrijks medeplichtigheid aan de nazi-misdaden
in juli I 99 I. Oostenrijk ontkende niet Ianger mede
schuldig te zijn geweest aan de nazi -rnisdaden en zou
haar verantwoordelijkheid nemen. Als eerste Oostenrijkse kanselier nam hij officieel afstand van de
mythe van eerste slachtoffer. Daarmee zette Oostenrijks regering - hoewel schoorvoetend en veel te
laat - de toon voor een omvangrijk proces van Veraanaenheitsbewaltiauna en Wiederautmachuna. Tevens
loodste hij Oostenrijk op I januari I 99 s de EU binnen, werd de Sozialistische Partei Osterreich in de Sozialdemokratische Partei Oster reich omgedoopt, nam hij
een groot aantal bezuinigingen ter hand en wist hij
hervormingen bij de staatsbedrijven door te zetten.
Maar verreikende systeemveranderingen durfde
Vranitzky niet aan. Klima, die weliswaar op vee!
sympathie van de kiezers kon rekenen, de media op
zijn hand had en het ingezette proces van Veraanaen-

heitsbewaltiauna en Wiederautmachuna voortzette,
deinsde evenzeer voor structurele hervormingen
terug.
Bij de verkiezingen van I 990 en I 994 zag de SPO
haar aanhang weglopen, maar een wezenlijke bedreiging vormde dit niet. Haar plaats als grootste
partij zag zij niet in gevaar komen, zeker niet toen in
I 99S een herstel volgde. De ovP daarentegen werd
met een neerwaartse spiraal geconfronteerd en de
door haar geforceerde verkiezingen van I 99 s liepen
op een fiasco uit. De Iichte winst kon het grote verlies van de voorgaande verkiezingen geenszins verzachten en waren een grote damper voor de net aangetreden en uiterst ambitieuze partijvoorzitter
Schi.issel. Door de kiezer een keuze tussen Haider en
Vranitzky voor te houden, drukte de SPO Schi.issels
OVP naar de achtergrond. Haalde de OVP in I 986
nog 4I ,3 procent van de stemmen, bij de twee
daarop volgende verkiezingen zakte zij naar 3 2, I respectievelijk 2 7,7 procent. Met hangende pootjes
keerde de ovP in de schoot van de Grote Coalitie
terug. Niet aileen de SPO wist de kiezers te mobiliseren, ook de FPO - hoewel zij van 2 2 ,s naar 2 I ,9 terugviel - en de vijf FPO parlementariers die uit onvrede over de koers van Haider op 3 februari I 9 9 3
het Liberale Forum (LIF) oprichtten, vormden een geduchte concurrent voor de OVP. Het LIF wist zich bij
de verkiezingen van I 99S met een zetel rninder nagenoeg te consolideren. Onder Ieiding van Heide
Schimdt sleepten de liberalen s,s procent oftewel
tien zetels in de wacht. De 2 8, 3 procent die de OVP
behaalde, was niet genoeg om de ontevredenheid
binnen de eigen gelederen te doen verstommen.
Binnen de Grote Coalitie fungeerde de ovP als een
soort aanhangwagen van de sociaal-democraten,
waardoor zij niet in staat was zichzelf voldoende te
profileren. De roep binnen de ovP om niet aileen op
bonds-, maar ook op nationaal niveau een coalitie
met de FPO aan te gaan, werd steeds luider. Daarbij
ervoeren vee! OVP-ers de arrogante houding van de
SPO als vernederend.
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Een land van nazi's?
Oat Schi.issel vorig jaar daadwerkelijk deze stap
durfde te zetten, was voor de SPO een ware shock en
riekt zelfs naar kiezersbedrog. Immers, had Schi.issel
niet beweerd oppositie haven regeringsdeelname te
verkiezen, indien zijn partij achter de FPO zou eindigen? Te beweren dat met deze regering Oostenrijk
opeens weer een land van nazi's zou zijn, is echter
absurd. Vele Oostenrijkers hadden evenals Schi.issel
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meer dan genoeg van de SPO en de Sozialpartnerschcift
en lie pen en masse naar de FPO over. Maar ook de hopeloos verdeelde ovP met haar elkaar bestrijdende
stromingen bestaande uit boeren, ambtenaren, ondernemers, werknemers en vertegenwoordigers
van het grootkapitaal zag verkiezing na verkiezing
haar aanhang afnemen en zocht met een vlucht naar
voren een uitweg uit haar desolate situatie. Zoals bij
ons in de jaren zestig de ontzuiling inzette, zet deze
zich nu pas werkelijk in Oostenrijk door. De kritiek
en druk op het rigide systeem, waarbij niets zonder
partijboekje gaat ofhet nu om een baan, een waning
of een parkeerplaats gaat, is zo groat dat er in Oostenrijk eindelijk de kans bestaat om tot een normaal
functionerende democratie te komen .
Oat neemt niet weg dat de door politici breed
gedragen gedachte - het verleden ten behoeve van de
eenheid te Iaten rusten - een klimaat van latent anti semitisme en xenofobie met een racistische ondertoon heeft Iaten voortbestaan. De vele gedaantewisselingen die Oostenrijks geschiedenis kenmerken,
(de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, de
Eerste Republiek, de austrofacistische Standenstaat,
het Derde Rijk en de Tweede Republiek) zorgden
voor een gebrekkig nationaal bewustzijn, waarbij de
complexe relatie met de nazi-tijd een saamhorigheidsgevoel in de weg stand. De diversiteit aan ervaringen - bet ging om slachtoffers met een joodse ,
communistische, sociaal-democratische, kathoLieke, legitimistische of zelfs austrofacistische achtergrond - en om verzetstrijders voornamelijk van
communistische huize, maar ook monarchisten en
katholieken, meelopers en daders in velerlei gradaties, vormde een waar dilemma voor een gezamenlijke identiteit. Een tweede obstakel voor een zelfbewust nationaal gevoel vormt de nog uit I92o met
een novelle uit I 9 2 9 stammende grondwet, waar in
I 97 5 kleine vernieuwingen aan werden toegevoegd .
De grondwet die onder Ieiding van Oostenrijks eerste bondskanselier Karl Renner door de OVP en de
SPO ook voor de Tweede Republiek werd goed bevonden, is zowel tijdens de Eerste als de Tweede Republiek, zonder enige legitimatie, aan het volk opgedrongen.
8. Hans Rauscher, Eine geschlossene
Verdrangungskette. Warum Osterreichs
Konservative der Haider-Partei zur
Regierungsmacht verhalfen ffi.: HansHenning Scharsach, Haider, Osterreich
und die rechte Versuchung (Hamburg
2ooo)

p. 30.

In West-Duitsland - waar een bezoedeld verleden eveneens de nationale identiteitsvorming belemmerde - bood naast de Deutsche Mark de Veifassunasdemokratie een uitweg. In Oostenrijk zorgden
de Schilling en de neutraliteitsmythe voor een gevoel van nationale verbondenheid. In ruil voor neutraliteit kreeg Oostenrijk zijn onafhankelijkheid;
luidt de mythe. Het staatsverdrag rept echter met
geen woord over de noodzaak tot neutraliteit. De
belofte - zowel aan de Russen als aan de Amerikanen - om neutraliteit naar Zwitsers voorbeeld te
waarborgen, is een eigen, achteraf opgelegde neutraliteit, die weliswaar noodzakelijk was om het
staatsverdrag tot stand te brengen, maar was formeel niet bindend . Deze neutraliteit beperkte het
land in haar bewegingsvrijheid, maar bood tegelijk
ook kansen. Oostenrijk kon zich immers gelegitimeerd afzijdig houden . En wat nog belangrijker
was; de handel die zij op grand van haar neutraliteit
aan weerzijden van de Muur kon bedrijven, legde
Oostenrijk geen windeieren. Zeker in combinatie
met het Proporzsystem, waarbij een politiek afzijdige
bevolking door de politieke klasse met een uitgebreide verzorgingsstaat voor deze apathische houding werd beloond, had tot gevolg dat im kollektiven
Bewusstsein Isolation und Abaeschottetsein mit Eifolg
aleichaesetzt und entsprechend hoch bewertet wurde 8 '
aldus de journalist Hans Rauscher. Het gebrek aan
openheid maakt van Oostenrijk geen nazi-land,
maar heeft er wei toe geleid dat Verdriinauna, die nationale i:isterreichische Bewiiltiaunasstrateaie9 is geworden en biedt een partij als de FPO een voedingsbodem. Oat kan de SPO voor een groat dee! zichzelf
verwijten. Maar alvorens op de positie van de SPO in
te gaan, client het succes van de FPO nader verklaard
teworden.
Het succes van Haider
Een van de grondbeginselen van de FPO en haar
voorganger de VdU is haar strijd tegen de Sozialpartnerschcift. Daarmee is de FPO een natuurlijke bondgenoot van a! diegenen die ook niets met dit systeem
op hebben. Daarnaast vinden sinds de midden jaren
tachtig de zogenaamde Modernisierunasverlierer' 0 en
9· Ibidem , p. 2s.
1 o. Ernst Hanisch, Periodiserings-

versuche des 2o. Jahrhunderts in:
Handbuch des politischen Systems
Osterreichs. Die Zweite Republik
(Wenen 1997) p. 2o.
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allen die vol angst de technologische vernieuwingen
en globalisering bekijken een onderkomen bij de
FPO. Maar ook degenen, die juist wei van de nieuwe
economic gebruik weten te maken, ondervinden op
hun weg naar hoven de belemmeringen van het
clientelistische Proporzsystem. Ook de vrees van
nogal wat Oostenrijkers voor de goedkope arbeidskrachten uit het nabije Oost- en Zuid-Oost-Europa
en de aanhoudende migratiegolven richting Europa
versterken de xenefobe sentimenten onder de bevolking, waarop de FPO behendig weet in te spelen.
Haiders politick is verwerpelijk en client zeer kritisch gevolgd te worden, maar Haider is zeker geen
nazi. Het is waar dat Haider met uiterst dubieuze
uitspraken de oud-nazi 's naar de mond heeft gepraat
om zich van hun steun te vergewissen, maar sinds hij
vast in het zadel zat, werden deze uitspraken zeldzaam. Sterker nog, hij heeft zich zelfs tegen het traditionele Duitsnationale gedachtegoed van de FPO
gekeerd en zich voor de Oostenrijkse eigenheid uitgesproken. Haider wist dondersgoed dat met het
handje vol nazi's dat ook nog eens op uitsterven staat
de FPO niet tot een grote volkspartij kon uitgroeien .
AI met a! is Haiders politick bedenkelijk, maar het
maakt hem niet anders dan de andere rechts-populistische politici in Europa. Overal in Europa weet
het rechtspopulisme door op angstgevoelens in te
spelen grote scharen kiezers achter zich te krijgen.
Haiders succes valt niet vanuit een vermeend nazistische mentaliteit van de Oostenrijkers te verklaren, maar vanuit het ongenoegen en de frustraties
over de binnenlandspolitieke verhoudingen met het
daarbij behorende clientisme en het Sozialpartnerschtifr.system . Verder vormt het gebrek aan openheid
en het gemis van of althans een vee! te laat ingezette
Vergangenheitsbewi:iltigung een vruchtbare voedingsbodem voor het succes van Haider. Het onbegrip van
de traditionele partijen voor de noden van kwetsbare bevolkingsgroepen die het gevolg zijn van het
mondialiseringproces heeft eveneens aan het succes
van Haider bijgedragen. Temeer daar de bevolking
gewend was door het omvangrijke Proporzsystem onderhouden te worden. Maar niet alleen de kwetsbaren in de samenleving krijgen van het globaliserings1 1. Robert Menasse, Erklar mir
Osterreich (Wenen 2ooo) pp. 131 -146 .
1 2. Beat Ammann in : Neue Zurcher
Zeituna, 14-7-200 1.

spook nachtmerries, ook de modale Oostenrijker is
niet met het fenomeen marktwerking vertrouwd.
Van oudsher is de overheidsbemoeienis in Oostenrijk groot. En minstens zo belangrijk zijn Haiders
persoonlijke kwaliteiten als modieus geklede en
zongebruinde volksmenner en mediaster. Met Haider is echter geen nieuwe Hitler opgestaan. Wel is
Haider in staat geweest om angsten te mobiliseren
en de grote ontevredenheid over het politieke systeem en haar dragers - de twee grote partijen en de
sociale partners - uit te buiten . Laten we daarbij
overigens niet vergeten dat ruim tweederde van de
bevolking niets van Haider moet hebben. Ondanks,
of juist dankzij, deze rechts-populistische vloedgolf
is er een proces op gang gekomen waarbij de kans op
een democratischer Oostenrijk groter is dan ooit tevoren en waarin een partij zoals die van Haider, ironisch genoeg, een sleutelrol vervult.
Een proces van traniformatie
Daarmee komen we aan bij Robert Menasses these
van een overgangsfase. Menasse ziet in de huidige
situatie - waarin een conservatieve regering ( ovP I
FPO) een sterke linkse oppositie tegenover zich
weet, in tegenstelling tot de sinds r 986 gebruikelijke situatie van een conservatieve regering
( ovp I SPO) met een sterke rechtse oppositie 1 1 - een
kans om een aantal broodnodige moderniseringen
door te voeren, die Oostenrijk de West-Europese
normaliteit moet brengen. Op bet gebied van de Sozialpartnerschtifr. en het partijensysteem zouden hervormingen een transparanter en democratischer politick moeten bewerkstelligen. Tevens client de
grondwet die niet minder aan vernieuwing toe is,
een werkelijk democratische structuur te waarborgen. De grondwet is doordrenkt van Lagerdenken en
.. . Strukturen und jolglich handelnde Personen verhindern, dass das Allgemeininteresse gegeniiber jenem einer
politischen Partei obenaus schwingt. Noch immer jehlt
Oster reich der Sinn fur die Notwendigkeit schi:iiferer Kontrolle der Macht ... ; zoals de scheidend Oostenrijkcorrespondent van de Neue Zurcher Zeitung Beat Ammann constateerde 1 2 • Ten slotte hoopt Menasse op
een breuk met Oostenrijks naar binnen gerichte ka-

13. Ernst Hanisch,
Periodisierungsvcrsuche des 2o . Jahrhunderts in: Handbuch des politischen
Systems Osterreichs. Die Zweite Republik
(Wenen 1997) p. 21.

14. Gerfried Sperl, Der Machtwechsel.
Oster reich• politische Krise zu Beainn des 3.
Jahrtausends (Wenen 2ooo) pp. 63, 104.
Bart Tromp, De acties van de Veertien
tegen Oostenrijk in : Vrede en Veiliaheid,
tijdschr!Ji voor lnternationale Vraaastukken
29 2000 3 pp. 413 -429.
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rakter, met haar lofzang op het landschappelijke teit van de regeringsleiders om een Eu-lidstaat bij
schoon en haar tergende bekrompenheid. Of zoals werkelijke misstanden terecht te wijzen, onderde historicus Charles S. Maier Oostenrijks hoofdrnijnd.
probleem verwoordde: Osterreichs hartneckiaste Siinde
ist - nun, da die juden verschwunden sind - seine provinOostenrijks toekomst: met if zonder Haider?
zielle Eiriformiakeit, seine bornierten Vorurteile. '3 EinHoe lang deze coalitie stand houdt, is van ongewisse
delijk bestaat de kans dat de Oostenrijkers vanuit factoren afhankelijk en kan niet aileen aan de these
zichzelf met hun eigen politieke systeem een dialoog - de FPO moet zich nu waarmaken en zal dus wei een
aangaan en de ondemocratische structuren aanvech- fors dee] van haar stemmen bij de eerst volgende
ten. Door de gehele samenleving vinden op elk ni- verkiezingen verliezen - worden opgehangen; hoe
veau politieke discussies plaats, is er een eind aan de aanlokkelijk ook. Inderdaad ontkomt deze regering
vanzelfsprekendheid van de macht gekomen en kunniet aan pijnlijke ingrepen en stem men de - sinds de
nen de sociale partners en de regering niet meer au- blauwzwarte coalitie aan de macht is - gehouden
tomatisch in achterkamertjes het beleid bepalen. De deelstaatverkiezingen in Burgenland, Stiermarken
SPO moet weer naar haar achterban luisteren om
en Wenen optimistisch. De ingezette privatiserinhaarzclf te hervinden en de FPO draagt regeringsver- gen, de daadwerkelijke naleving van de criteria van
Maastricht en de bezuiniantwoording, waardoor zij
niet aan impopulaire maatgingsmaatregelen om tot
Aileen als de Altparteien zich
regelen ontkomt, wat haar
een gezonde begroting te
herbezinnen op de politieke
aantrekkingskracht hopekomen, stuiten op heftig
lijk zal verrninderen.
verzet. En de teruglopende
werkelijkheid en de noodzaak inzien
In dit Iicht zijn de saneeconomische groei bezorgt
van een open, transparant en
ties van de 14 regeringsleide FPO grote kopzorgen.
democratisch politiek klimaat met
ders een verkeerd signaal
De FPO die aan het
geweest, ze ontbeerden
begin van haar regeerpebijbehorende structuur, zal de FPO
ook nog eens iedere juridiriode zich nog als de partij
niet meer in staat zijn om de
• sche basis'+ en werkten
van de kleine man kon prejrustraties over het politieke
contraproductief. De Oossenteren, treft met de
tenrijkse bevolking keerde
schuldensanering - die
establishment te mobiliseren.
zich door het opgelegde
door de FPO-minister van
isolement van de EU af,
Financien
Karl-Heinz
waardoor het gevaar van een terugkeer naar een
Grasser is ingezet - diezelfde kleine man juist extra
zelfgekozen isolement toenam, terwijl juist het omhard . De traditionele SP6-achterban, die de FPO in
gekeerde de bedoeling was. De oppositie moest ba- de loop der jaren in grote getale voor zich had we ten
lanceren tussen kritiek op de regering en verweer
te winnen, keert geergerd naar de rode moedertegen veertien beschuldigende vingers om niet eenschoot terug. Daarnaast voelt de FPO - zoals de convoudigdoor de regeringspartijen voor Nestbeschmutservatieven dat decennialang bij de sociaal-demozer of Osterreichbeschimefer te worden uitgemaakt. En
craten ondervonden - zich door de OVP in het nauw
tot overmaat van ramp konden de regeringspartijen gedrukt. Oat de regeringsverantwoordelijkheid
met Haiders FPO voorop, toen de sancties eenmaal zwaar valt, blijkt ook uit het gekrakeel dat zowel binwaren opgeheven, de veertien de zwarte piet toenen de fractie als tussen de FP6-ministers onderling
dikwijls de buitenwereld bereikt. Het voorlopige
spelen. Daarmee hebben de Europese regeringsleiders Europa niet - zoals enkelen beweren - als een hoogtepunt vormt de onenigheid over de te volgen
gemeenschap van normen en waarden op de kaart tactiek in de strijd om de hervorrning van de staatsgezet, maar a! haar kansen om dat te do en verspeeld.
omroep ORF. Tussen fractieleider Peter WestenthaIs er namelijk iets dankzij de sancties veranderd?
ler aan de ene kant en vice-kanselier Susanne RiesNee, helemaal niets, de blauwzwarte regering is er Passer en Haider aan de andere kant zijn harde woorgekomen en zit er nog steeds. Het terugtreden van den gewisseld. Westenthaler die zonder rugdekking
Haider als partijvoorzitter kan onmogelijk als een een te agressieve toon naar de ORF aanzette en Haibelangwekkende gebeurtenis worden gezien. Daar- der ervan beschuldigde achter zijn rug om met de
entcgen is door deze ondoordachte actie de autoriORF in gesprek te zijn, werd vervolgens door zijn po-
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litieke leermeester Haider genadeloos op de vingers
getikt. Het resultaat was, dat Westenthaler er de
brui aan gaf. OfWestenthaler na de zomer het fractievoorzitterschap inderdaad aan de wilgen hangt, is
overigens uitermate onzeker. Westenthaler staat bekend om zijn vaak impulsieve en emotionele acties,
waarbij hij al verscheidene malen met opstappen
dreigde en toch iedere keer weer bleef zitten.
Maar ook Haider voelt zich in zijn rol als Karintische buitenstaander niet gelukkig. Andere partijgenoten staan nu ook in het spotlicht en gemakkelijke
tirades tegen het regeringsbeleid zijn niet meer mogelijk nu zijn eigen partij het beleid mede vorm
geeft. En de Spitzelciffaire (door de FPO middels omkoping van politiefunctionarissen verkregen geheime informatie over tegenstanders van de partij)
heeft Haiders imago weinig goed gedaan. Dat Haiders FPO zich niet zo goed raad weet met haar
nieuwe positie blijkt wel uit het feit dat Haider zijn
vocabulaire weer van dubieuze krachttermen heeft
voorzien. De Weense deelstaatverkiezingen van afgelopen maart - waarbij Haider met onderwerpen
als criminaliteit, drugs, buitenlanders en een impliciete relatie tussen dezen en een hetze tegen de
voorzitter van de joodse gemeente, Ariel Muzicant,
de verkiezingen domineerde - moesten een ommekeer in de neerwaartse spiraal teweeg brengen. Dat
deze tactiek niet de gewenste stemmen opleverde,
maar een dramatisch verlies voor de Weense FPO tot
gevolg had, greep Haider zo zeer aan dat hij zich de
daarop volgende dag ziek meldde. Mochten de
Weense verkiezingen inderdaad Haiders Waterloo
blijken, dan krijgt Schiissel toch nog gelijk met zijn
these; dat regeringsdeelname van de FPO de enige
mogelijkheid is om haar groeiende aanhang te doen
keren. En hij, Schiissel, nam maar al te graag deze
'nobele' taak op zich. Daarmee zou hij hetland van
een grote, negatieve politieke kracht hebben ontdaan en zijn eigen partij na een jarenlange daling
weer een verkiezingszege van formaat hebben bezorgd.
Of de kiezer zich bij de nationale verkiezingen
over twee jaar daadwerkelijk tegen de FPO keert en
de OVP beloont, valt nog te bezien. De OVP daalt
weer, na aanvankelijk te zijn gestegen, in de peilingen en het merendeel van de bevolking gelooft dat

niet Schi.issels OVP de dienst binnen het kabinet uitmaakt, maar dat de FPO met Haider op de achtergrond aan de touwtjes trekt. 's Dat deze regering hoe tegenstrijdig ook - Oostenrijk dichter bij de
West-Europese normaliteit brengt, door te voldoen
aan de Ell-criteria, privatiseringen, betalingen aan
de slachtoffers van de nationaal-socialistische
dwangarbeid, de wens de neutraliteit vaarwel te zeggen en door toetreding tot de NAVO na te streven,
doet daar weinig aan af. Haiders kansen zijn daarentegen nog geenszins definitiefbekeken. Hij kan er altijd nog op wijzen dat het niet verwonderlijk is dat
het allemaal wat tegen vie!. Zijn regeringsaanwezigheid is immers vereist. Hoewel deze optie inmiddels
ook voor veel potentiele FPO-kiezers niet meer zo
attractief lijkt. Vel en will en rust en zien in, dat het
slecht zaken doen is met een onwillige Eu. Als de
FPO met Haider inderdaad zijn beste tijd heeft
gehad, dan kan de voor velen acceptabele, jonge en
mediagenieke Karl-Heinz Grasser nog naar voren
worden geschoven. Grasser - hoewel verantwoordelijk voor het impopulaire bezuinigingsbeleid heeft, in tegenstelling tot cobra Riess-Passer (zoals
zij vanwege haar kordate optreden jegens partijgenoten, die in opdracht van Haider in het gar eel moeten worden gehouden, wordt genoemd) en andere
Haider-getrouwen, zich weinig van het Haider-gedachtegoed met bijbehorende methoden Iaten aanleunen en zou derhalve - indien noodzakelijk - met
de FPO geloofwaardig een andere koers kunnen
varen.
Bovendien beschikt de regering - en dus ook de
FPO - middels de staatsornroep ORF over een machtig instrument en weet de FPO door een continue
stroom aan juridische procedures 's lands kritische
geesten te intimideren. Maar ook van de - door de
conservatieve boulevardpers gedomineerde
media valt weinig tegenwicht te verwachten. De invloedrijke Kronenzeituna, die bijna de helft van Oostenrijks lezers van informatie voorziet en daarmee
naar verhouding 's werelds grootste krant is, geldt
als karen op Haiders molen. Een citaat van Armin
Thurnher werkt hier verhelderend: Wir bekamen anders als die Deutschen keine Reeducation, und als es zu spat
war, 1959, bekamen wir als Strcifverschaifuna das Zentraloraan der Counter-Reeducation beschert, die Kronenzei-

1 5. Gernot Bauer en Thomas Hofer in:
Pr'!fil 29/2oo1.
16. Armin Thurnher, Heimniederlaae.
Nachrichten a us dem neuen Osterreich
(Wenen 2ooo) pp. 237·
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tuns. Das Den ken undfrihlen der Osterreicher, der eioenen
Veroanoenheit eeeeniiber aeschwi:icht, wurde von der Krone
in dieser Schwi:iche besti:irkt. 16
De oppositie heeft met de tanende populariteit
van de FPO echter een goede wtgangspositie om bij
de volgende verkiezingen in 2oo3 een klinkende
zege te behalen. Tenminste, als deze regering de
eindstreep haalt. Schiissels ovP, met haar pro-Europese houding, en de FPO, die met Haiders oproep
voor een referendum over de EU-uitbreiding, een
anti-Europese koers vaart, verkeren als water en
vuur met elkaar. Haiders Europese ressentimenten
vormen dan ook zijn laatste redmiddel om een naderende verkiezingsnederlaag te voorkomen. Of de Ioven de woorden over sPo-fractievoorzitter Gussenbauer van Niederosterreichs OVP-voorman Erwin
Pri:ill, die als een van de architecten van de blauwzwarte coalitie geldt, als voorbode voor een hernieuwde SPo/ovP-coalitie moet worden gezien, is
onzeker. 1 7 Een ding is in ieder geval zeker, pas met
het vertrek van Haider zal de FPO zich tot een enigszins normale partij kunnen ontwikkelen. Voor deaflossing van deze regering is echter niet aileen Haiders 'Werdegang' maatgevend. Ook de aanwezigheid van een geloofwaardig alternatief is niet onbelangrijk. Zal Schiissels opzet inderdaad slagen, hoe
• groat zal de winst van de Groen en zijn en zal de aangeslagen SPO in staat zijn terug te keren?
De ovP zal hoogstwaarschijnlijk niet zo snel
weer - nog afgezien van de vraag of dat we] zo wensenswaardig is - een coalitie met de SPO aangaan; het
Liberale Forum heeft bij de afgelopen verkiezingen de
kiesdrempel niet gehaald en de SPO verkeert in tegenstelling tot de Groen en in een crisis. Of het LIF
ooit nog terugkeert, is zeer de vraag. Niet aileen
bleek de formule van economisch liberalisme, gepaard met een groot engagement voor de mensenrechten, iets te voortvarend ingezet, sinds het vertrek van Heide Schmidt kampte de partij met interne ruzies die tot uitsluitingen, wisselingen in de
Ieiding en afsplitsingen hebben geleid. De sfeer binnen de liberaalgezinden is kortom totaal verziekt. 1 8
De Groenen vormen met de kundige en charismatische Alexander van der Bellen een ware bedreiging
voor de SPO. Deze economic-professor voert op een

geloofwaardige wijze oppositie en kan onder de bevolking - en niet aileen onder het links intellectuele
dee! - op vee! sympathie rekenen. De SPa daarentegen kampt met grote financiele problemen en is zo
goed als failliet. De partij heeft een groot dee! van
haar traditionele achterban aan de FPO moeten afstaan, kent imagoproblemen en heeft met haar
nieuwe boegbeeld Alfred Gussenbauer weliswaar
een groot tacticus naar voren geschoven, maar hij
mist uitstraling en komt bovendien uit het verguisde
partijkader. 1 9 Het is de vraag, of Gussenbauer genoeg autoriteit heeft om de benodigde moderniseringen, personeelsverschuivingen en de fmanciele
reorganisatie door te voeren. Daarenboven moet hij
de massaal naar de FPO overgelopen kiezers zien
terug te winnen en zijn mediale optreden verbeteren. Aan zijn stoelpoten wordt sinds zijn aantreden
al danig gezaagd. De sancties van de veertien regeringsleiders waren nog niet opgeheven of de vooraanstaande SPO-er Karl Schli:igl filosofeerde al over
een gezamenlijke coalitie met de FPO. En vanuit de
partij was er zoveel kritiek op zijn optreden in de
media, dat zelfs de Weense SPo-burgermeester Michael Haupl hem moest bijstaan en tot het sluiten
van de rijen opriep. 20 Terwijl deze in een door de
weekbladen Prifil en Format gehouden enquete - na ·
de Weense deelstaatverkiezingen van 2 5 maart
jongstleden - door de SPo-achterban als een betere
lijsttrekker voor de nationale verkiezingen in 2003
werd gezien, dan de in hun ogen grijze muis Gussenbauer.
Aileen als de Altparteien zich herbezinnen op de
politieke werkelijkheid en de noodzaak inzien van
een open, transparant en democratisch politick klimaat met bijbehorende structuur, zal de FPO niet
meer in staat zijn om de frustraties over het politieke
establishment te mobiliseren. AI laat de FPO naar
buiten toe een ander beeld zien, ook zij vult - in
plaats van korte metten te maken met het patronagestelsel - de door de sociaal-democraten verlaten
plaatsen met haar eigen clientele. Pas wanneer de
SPO daadwerkelijk tot hervormingen bereid is, pijnlijke besluiten niet schuwt en haar traditionele achterban voor zich weet terug te winnen zonder zich
aan goedkope sentimenten over te geven, zal zij

enzei17. Andreas Weber in: Format, 29 / 2oo1.
18. Der Standard 22, 29 augustus 2ooo.
19 . Sarno Kobenter in: Der Standard 29
augustus 2ooo. Eva Linsinger in: Der
Standard 18 augutus 2ooo.

2o. Der Standard 23 augustus, 12, 13,
14 september en 2 oktober 2ooo.
Werner A. Perger in: Die Zeit 14
september 2ooo. Ch. Ziichling en U.
Schmid in: Pr'!fil nr. 38, 18 september
2000 .
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weer een rol van betekenis kunnen spelen en de regeringsfase van de FPO beperkt kunnen houden. Hoe
lang de FPO zijn hervormingsrol kan spelen, hangt
van te vee] onzekerheden af om te kunnen voorspellen of Oostenrijk binnenkort, na vier of pas na acht
jaar blauwzwarte regering de West-Europese normaliteit zal omarmen. Maar Iaten we, om niet al te
pessirnistisch af te sluiten, met een typisch Oostenrijkse uitdrukking eindigen: de situatie is ernstig,
maar niet uitzichtloos. Of was het juist andersom; de
situatie is uitzichtloos, maar niet ernstig?
JOHAN VAN BEEK

lid van de VereniainB Nederland-Oostenrijk en
bestuurslid PvdA Amsterdam-Binnenstad

Karin Jusek, Een broeierige idylle? Bee/den van het moderne
Oostenrijk (Amsterdam 1997) .
Gottfried-Karl Kindermann, Hiders Niederlaae in Osterreich.
Bewafnetere NS Putsch, Kanzlermord und Osterreichs Abwehrsie9
1934 (Hamburg 1984).
Margaretha Kopeinig en Christoph Kotanko, Eine eur~piiische
A.ffdre. Der Weisen-Bericht und die Sanktionen aeaen Osterreich
(Wenen 2ooo).
Robert Menasse, Das Land ohne Eiaensch'!ften (Wenen 1992).
Robert Menasse, Erkliir mir Osterreich (Wencn 1999).
Fritz Molden, Besetzer, Toren, Biedermiinner. Ein Bericht aus
Osterreich 1945-1962 (Wenen 198o).
Fritz Molden, Die Feuer in der Nacht. OP.fer und Sinn des
osterreichischen Widerstandes 1938-1945 (Wenen 1988).
Anton Pelinka, Osterreichische Politik. Grundlaaen Strukturen
Trends (Wenen 2ooo).
Anton Pelinka/Fritz Plasser, Das osterreichische Parteiensystem
(Wencn 1988).
Hella Pick, Und welche Rolle spielt Osterreich? Vom besetzten
Grenz land zum '!!Jenen EU-staat: Die Alpenrepublik im
internationalen Bliclifeld (Wenen 1999).
Max Preglau, Rudolf Richter, Postmodernes Osterreich? (Wen en
00

00

LITERATUUR

Alfred Ableitinger /Shiegfried Beer, Oster reich unter allierter
Besatzuna 1945-1955 (Wencn 1998).
Ernst Bruckmiiller, Nation Osterreich: kulturelles Bewusstsein und
aesellsch'!ftlich-politische Prozesse (Wcnen 1996).
Isolde Charim en Doron Rabinovici, Osterreich Berichte aus
C&arantanien (Frankfurt am Main 2ooo).
Herbert Dachs ed., Handbuh des politischen Systems Osterreichs.
Die zweite Republik (Wenen 1997).
Anne Gevers, Fafades. Oostenrijkers en het oorloasverleden
(Amsterdam 1995).
Brigitte Hamann, Hiders Wien. Lehrjahre eines Diktators (Wenen
1998).

Hans Henning charsach, Haider. Osterreich und die rechte
Versuchuna (Hamburg 2ooo).
Elisabeth Horvath, Die Seilsch'!ften. Das Spiel der Miichtiaen in
Osterreich (Wenen 2ooo).
William M. Johnston, Osterreichische Kultur- und
Geistesaeschichte. Gesellsch'!ft und Jdeen im Donauraum 1848
bis 1938 (Wenen 1992).

1998).

Ludwig Reichhold, KamP.f urn Osterreich. Die Vaterliindische Font
und ihr Widerstand aeaen den Anschluss 1933 - 1938. Eine
Dokumentation (Wenen 1984) .
Norbert Schausberger, Der Gr!fJnach Osterreich (Wenen 1978).
Reinhard Sieder, Heinz Steinert, Emmerich Talos ed.,
Osterreich 1945-1995, Gesellsch'!ft-Politik-Kultur (Wenen
1996).

Gcrfried Sperl, Der Machtwechsel. Osterreichs politische Krise zu
Beainn des 3.}ahrhunderts (Wenen 2ooo).
Andre Spoor, Sissi en onder onaeriif. Berichten uit het proifstation
voor de onderaana van de wereld (Wenen 1993).
Rolf Steiniger, Michael Gehler ed., Osterreich im 20.
jahrhundert. Vom Zweiten WeltkrieB bis zur Geaenwar! (Wenen
1997).

Armin Thurnher, Das Trauma, ein Leben. Osterreichische
Einzelheiten (Wenen 1999).
Armin Thurnher, Heimniederlaae. Nachrichten aus dem neuen
Osterreich (Wcnen 2ooo).
Herwig Wolfram, Osterreichische Geschichte (Wenen 1995).

DeC
co ali
ten (
(OVP
op b
taire
grot'
geril
der 1
hom
stem
ste t
2001

Well
vane
polit
mise
tern
ciaul
l
WarJ

kuru
vert
SOcii
tievt

2 I- 2

verk
bete
De
trad
hebl
hebl
4-s~

ring
van

dd
soci
schi
79·
200

tijd
aust.

