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POLITIEKE REISGIDS VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCH EUROPA
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Anderhalf jaar na
de Oostenrijkse
'Wende'

zetten en te versterken.
De Oostenrijkse regeringsHoewel de deelnemers
coalitie van rechts-populisaan de nieuwe coalitie inten (FP6) en conservatieven
(6VP) werd in februari 2ooo
middels graag doen voorkomen dat de regeringsop basis van een parlemenERICH FROSCHL
taire meerderheid, ondanks
vorming van een jaar gelegrate bezwaren van de reden een normale wisseling
van de wacht betekende, was dit geenszins bet geval.
geringen van de veertien overige EU-lidstaten en zonder officiiHe formatieopdracht van de Oostenrijkse Men brak. bewust en op fundamentele wijze met de
bondspresident, uiteindelijk toch met diens toealoude politieke traditie van de consensusdemocratie (Konkordanzdemokratie), gericht op sociale gelijkstemming gevormd. We kunnen inmiddels een eerste tussenbalans opmaken. Hoe is bet nu, zomer heid en een minimum aan maatschappelijke spanningen, en men begon daarentegen een nieuwe, ne2 oo 1 , gesteld met de politieke situatie in Oostenrijk?
Welk beleid heeft deze regering gevoerd op bet vlak oliberale en op competitie gebaseerde samenleving
van de media, de vrijheid van meningsuiting, justitie,
voor te staan (Elleboaenaesellschcift.), waarbij men zich
politieke cultuur en cultuurpolitiek? Welke econo- niet minder bewust richtte op een grotere sociale
ongelijkheid en daarmee op een groter potentieel
mische en sociale agenda hanteert zij? Wat is haar internationale aanzien? En hoe is het gesteld met de sovan maatschappelijke spanningen en confHcten. Dit
alles heeft zich ook in het afgelopen jaar in een voor
• ciaal-democratische oppositie?
de Oostenrijkse democratie ongebruikelijk hoog
aantal grote protestdemonstraties en publieke
De huidiae politieke situatie in Oostenrijk
Wanneer we afgaan op recente opiniepeilingen schandalen gemanifesteerd.
Het aan de rechts-populistische ideologie en pokunnen we de invloed van de vier in het parlement
litieke stijl inherente agressieve en autoritaire disvertegenwoordigde partijen als volgt verdelen: de
sociaal-democraten (SP6) 32-33%; de conserva- cours, waarbij men de samenleving in vriend en vijtieven (6vP) 3o-p%; de rechts-populisten (FP6) and verdeelt en uitgaat van de competitie tussen individuen en maatschappelijke groepen, heeft zijn
21-23%; en de Groenen r2%. In vergelijking tot de
verkiezingsuitslag van de herfst van 1999 zou dit uitwerking niet gemist. De hoofdrolspelers in de
betekenen dat de sociaal-democraten stagneren. nieuwe coalitie beroepen zich erop dat zij het 'verDe conservatieven hebben geprofiteerd van het steende' Oostenrijkse politieke systeem in bewetraditionele voordeel van een zittende regering, en ging hebben gebracht. Ze spreken van een Riformstau
hebben 3-4% gewonnen. De rechts-populisten die zij inrniddels zouden hebben ontstopt, en van
'normalisering' in de zin van een acceptatie van het
hebben 3-4% verloren, terwijl de Groenen met
in de westerse 'conflictdemocratieen' normale poli4-5% zijn gegroeid. Dit wil zeggen dat de regetieke steekspel tussen regering en oppositie.
ringscoalitie van de 'ommekeer' ( Wendereaieruna)
Maar deze regering, die het conflict opzoekt en
van conservatieven en rechts-populisten meer dan
met name daar aanwakkert waar zij kans ziet om de
de helft van de zetels bezet, in tegenstelling tot de
sociaal-democratische oppositie. De regering be- belangenbehartiging van de werknemers te onderschikt over 1 04 parlementszetels, de oppositie over mijnen, reageert tegelijkertijd uiterst geprikkeld op
elke vorm van oppositie, kritiek en protest. Men
79· Tot aan de volgende parlementsverkiezingen in
spreekt in die gevallen onmiddellijk van bet 'geweld
2oo3 heeft deze coalitie dus nog ruimschoots de
van de straat', van een 'meute radical en' en van een
tijd om haar sociaal-politieke 'nieuwe koers' van
fundamentalistische oppositie zonder gevoel voor
austro-thatcherisme en austro-patriottisme voort te
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verantwoordelijkheid. Kritiek op de regering van de
kant van de Groenen, de sociaal-democraten of van
onafhankelijke maatschappelijke groeperingen,
wordt bestempeld als afkomstig van lieden die volk
en vader land verraden en zich keren tegen de patriottistische regeringsideologie van een nationaal
'sluiten van de rijen' (nationalen Schulterschluss).
De houding van de rechts-populisten tegenover
de sociaal-democratie is sinds 1986 die van een vaak
openlijk uitgesproken verbale politieke vijandigheid, ten gevolge waarvan de overgrote meerderheid van de sociaal-democratische partijleden en
kiezers samenwerking met de rechts-populisten
zonder een fundamentele koersverandering van hun
kant op lange termijn afwijst. Hierdoor zal het uitsluitend tot een regeringswisseling kunnen komen
indien de nieuwe coalitie bij de komende verkiezingen tot onder de so% kan worden teruggedrongen.
Dit zal vee! inspanning vergen, en dat terwijl de lokale verkiezingen die het afgelopen jaar in Oostenrijk zijn gehouden nog geen duidelijke trend hebben
Iaten zien. Hoewel de sociaal-democraten bij vakbondsverkiezingen en bij deelstaatverkiezingen in
een van de negen provincies stemmen hebben gewonnen, hebben ze in een andere provincie verloren. Het stemmenverlies van de rechts-populisten
was daarentegen algemeen. Dit wordt echter voor
een deel weer gecompenseerd door stemmenwinst
bij de conservatieven.
Democratische politiek, media en cultuur

Met het aantreden van de nieuwe coalitie van rechtspopulisten en conservatieven heeft zich ook in de
politieke cultuur en het democratische klimaat in
Oostenrijk een belangrijke ommekeer voorgedaan.
Deze ommerkeer heeft hetland in tweeen gespleten
('zwei Laser'). De regering heeft de acceptatie voor
autoritair taalgebruik vergroot, als uitdrukking van
haar autoritaire opvattingen en als prelude op haar
autoritaire optreden. Daarmee sluit zij aan op het
politieke discours van de rechts-populisten, die
voornamelijk berust op het inhoudelijk in diskrediet
brengen van staatkundige instituties en procedures,
van sociale samenwerkingverbanden, en van media
en cultuuruitingen die niet stroken met haar eigen
fundamentalistische vijandbeeld; ook valt zij vertegenwoordigers van deze instituties alsook die van
concurrerende partijen op lasterlijke en persoonlijke wijze aan. Het is de coalitie van 'de ommekeer'
die de grootste verantwoordelijkheid draagt voor
het opnieuw salo'!fohi& maken van een dergelijk dis-

cours, dat het tegendeel is van het op respect voor
andere meningen gebaseerde democratische debat,
en van een sfeer van intimidatie, revanchisme en
verdachtmakingen van politieke tegenstanders.
Hierbij onderscheidt een dee! van de conservatieven zich nauwelijks van de rechts-populisten: Die
'Verhaideruna' der konservativen OVP nimmt zu. Onder
het oppervlak van een schijnheilige kalmte smeult
een reeds tientallen jaren lang gekoesterde haat
tegen de 'rod en', als uitdrukking van de aloude arrogantie van een burgerij die ervan overtuigd is dat
aileen zfj het historische recht tot regeren zou bezitten, en dat de 'rampzalige' en lange regeerperioden
van de sociaal-democraten in Oostenrijk slechts als
een bedrijfsongeval van de geschiedenis beschouwd
kunnen worden. Aileen vanuit deze haat is het te
verklaren met welk een ziekelijke verbetenheid en
eerzucht de nieuwe regering het, in haar woorden,
'hervormingsafval' (Riformschutt) van het sociaaldemocratische tijdperk zo snel en volledig mogelijk
probeert op te ruimen, en de traditionele economische en politieke hierarchieen probeert te herstellen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het in diskrediet
brengen van de school- en onderwijshervormingen,
die er destijds op gericht waren een zo breed mogelijk scala van tal entente stimuleren, de open toegang
tot onderwijsinstellingen te garanderen - onafhankelijk van de sociale achtergrond en het inkom en van
de ouders - en democratische medezeggenschap op
scholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen
mogelijk te maken. Inmiddels luidt het onuitgesproken devies: 'Terug naar het verleden.' Hierachter
schuilt het verlangen naar de verhoudingen van de
post-fascistische jaren 'so van de vorige eeuw. De
terugkeer van de studiebijdrage, de numerus clausus
en de machtige klasseleraar, en de afschaffing van het
wetenschappelijke pluralisme van onderwijsopvattingen middels het econornisch ringeloren van de
universiteiten - dit alles is inmiddels aan de orde van
de dag en wordt als 'hervormingsopruiming' aangeprezen.
Deze 'Contrareformatie' woedt echter ook op
aile hogere niveaus. De huidige minister van Justitie,
tevens a! lange tijd de huisadvocaat van de FPO, wiens
kanselarij sinds 1986 in opdracht van die partij en
haar )eiders talloze proce~sen tegen critici van de
FPO (politici, journalisten, wetenschappers, kunstenaars en zelfs schrijvers van ingezonden brieven)
heeft gevoerd, met het gehoopte neveneffect deze
mensen te intimideren. Het is dan ook niet verwon-
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derlijk dat deze minister van Justitie voorstellen van de economisch minder machtige kwaliteitskranten
de Karinthische deelstaatpresident Haider, inmid- onder druk, maar ook talrijke kleinere tijdschriften
dels ex-voorzitter van de FPO, waarin werd overwo- van maatschappelijke verenigingen en organisaties.
gen om politici van de oppositie die zich kritisch
De publieke radio en televisie, de ORF, die in
over de regering uitlieten hun mandaat te ontnemen Oostenrijk in de informatievoorziening een aanen strafrechtelijk te vervolgen, omschreef als 'een zienlijk marktaandeel bezit en wettelijk verplicht is
idee waarover valt nate denken'; pas enige tijd later tot pluralisme en diversiteit van meningsuitingen,
wordt op dit moment door mid del van legalistische
herriep llij deze mening.
Tijdens de zogenaamde 'Spitzel-affaire', waarbij
maatregelen tot volgzaamheid gedwongen. Dit
FP6-aanhangers binnen met name het Weense polibegon aanvankelijk met het !outer op partijpolitieke
tiekorps verdacht werden van het naar de FPO door- gronden doorgezette vertrek van een dee] van de
sluizen van informatie uit de politiecomputers over ORF-toezichthouders. Omdat de nieuwe coalitie op
delinquenten, en ook van gegevens over het per- deze wijze echter nog niet de vereiste twecderde
soonlijke Ieven van politici van concurrerende par- meerderheid van de leidende posities in bezit had,
tijen, reageerde de FPO aanwerd onlangs de omroepvankelijk met het spuien
wet met dat oogmerk verOnder bet oppervlak van een
van onhoudbare kritiek op
anderd. Tegelijkertijd proscbijnbeiliae kalmte smeult een baat
die rechters en openbare
beert men om door middel
aanklagers die deze strafvan een toezichthoudend
teaen de 'roden', als uitdrukkinB
bare handelwijzen wilden
overheidsorgaan voor de
van de aloude arroaantie van
onderzoeken; ook in dit
media, dat direct aan de
een buraerij die ervan overtuiad is dat bondskanselier
geval is het niet verwonverantderlijk dat dezelfde miniswoording af client te legalleen zij bet bistoriscbe recbt tot
gen, de in de grondwet geter van J ustitie deze situatie
reaeren zou bezitten.
garandeerde
onafhankedagenlang stilzwijgend tolereerde. Pas de hevige
lijkheid van de ORF uit te
•massale protesten uit de magistratuur zelf, in de hollen, middels de mogelijkheid van technische en
vorm van handtekeningenacties en protestbijeen- financiele interventies, maar ook van een inhoudekomsten, brachten de minister ertoe om de onaf- lijke controle op de programma's. Daarnaast zijn er
hankelijkheid van de rechterlijke macht althans in
letterlijk lijsten in omloop met de namen van menwoorden te onderschrijven. Opnieuw is het in het sen die zouden moeten vertrekken, onder wie zelfs
Iicht van deze ontwikkelingen niet verwonderlijk lagere redactiemedewerkers. Het aantal intervendat het Ministerie van Justitie vertegenwoordigers ties in de dagelijkse politieke berichtgeving is, alvan de Helsinki-federatie de toegang tot gevangenis- thans voJgens ve]e ORF-redacteuren die zich ruertesen weigerde waar buitenlandse immigranten hun gen ook in talloze redactievergaderingen hebben
uitwijzing afwachtten en waar de medische verzor- verzet, in aantal en schaamteloosheid duidelijk toeging, de hygienische omstandigheden en de rechts- genomen ten opzichte van voorgaande regeringsbebijstand al geruime tijd ter discussie stonden. 'Dit is moeienissen. De internationale journalistenorganianders aileen in autoritaire verhoudingen gebruike- satie 'Reporters Zonder Grenzen' uitte dan ook in
lijk,' zo luidde de kritiek van de directeur van de IHF,
haar jongste landenrapport kritiek op de beperkinAaron Rhodes, op de houding van de Oostenrijkse gen van de onafhankelijkheid van de media in Oosjustitie. Ook het laatste jaarverslag van Amneso/ Intertenrijk, waarbij zij wees op een regering met autorinational bevat opnieuw heftige kritiek op Oostentaire neigingen, op de vloed van gerechtelijke staprijkse politie- en justitieorganen.
pen tegen journalisten, op pogingen van FP6-politici
om journalisten persoonlijk te intimideren, en op
Op het gebied van de vrijheid van meningsuiting het toenemende gevaar van monopolies en kartelheeft de nieuwe coalitie juridische en economische vorming in de schrijvende pers en de uitgeverij, en
middelen gebruikt om de berichtgeving in overeenin de radio en televisie.
stemming met regeringsstandpunten om te buigen
Op cultureel gebied werd volgens het onlangs
en critici weg te werken. De drastische verhoging gepubliceerde jaarverslag van de kunstenaarsvakvan de posttarieven voor tijdschriften zet niet alleen bond /G Kultur reeds in de begroting van 2ooo het
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328
merendeel van de cultuursubsidies met zo 'n I o tot
3 o procent gekort. Dit betekent voor talloze projecten van met name de onafhankelijke, kritische
kunstwereld een wezenlijke bedreiging van hun programmering en uitvoering. Vooral instellingen die
kritisch ten opzichte van de regering staan, worden
met het intrekken van subsidies gestraft. De onafhankelijke culturele adviesorganen van het ministerie van Cultuur, die tot dan toe zorg hadden gedragen voor een grotendeels objectieve toekenning van
openbare middelen op grond van kunstzinnige criteria, zijn systematisch volgens partijpolitieke verhoudingen opnieuw bemand. Radiostations van onafhankelijke groeperingen en rninderheden zijn de ondergang nabij. Daarentegen krijgen projecten die
getuigen van een traditioneel, bevestigend en
patriottistisch Heimat-karakter voorrang in het nationale en regionale subsidiebeleid. Nu een groot
dee! van de kunstenaars kritiek heeft uitgeoefend op
de nieuwe coalitie van rechts-populisten en conservatieven, blijkt dat deze regering het voorwendsel
van de financiele haalbaarheid zeer snel inzet om
censuur uit te oefenen - dit in contrast met voorgaande regeringen die weliswaar ook niet erg van
kritiek hielden, maar er wei mee konden Ieven. De
cultuurpolitieke grondhouding van de vertegenwoordigers van de nieuwe coalitie kenmerkt zich
door gebrek aan tolerantie, door provinciale bekrompenheid en door partijpolitiek clientelisme bij
het bezetten van posten, zoals onlangs nog de directiepost van het Museum voor Moderne Kunst.
Wat deze maatregelen betreft, bestaat er in de politieke uitvoeringspraktijk nauwelijks verschil tussen
conservatieve en rechts-populistische ministers. De
rechts-populisten hanteren af en toe een wat agressievere toon en zijn in zekere zin de 'vechthonden'
van de regeringscoalitie, maar dat alles wordt stilzwijgend goedgekeurd door de conservatieve
bondskanselier en zijn ministers, die zich ten opzichte ~an de FP6 in een politiek volstrekt afhankelijke en chantabele positie bevinden. In elk geval
vormt de dagelijkse gang van zaken in de regering
een volledige ontkrachting van de juist door de
bondskanselier en een dee! van de conservatieve
pers aangehangen opvatting dat hij de rechts-populisten in zijn regering zou hebben opgenomen om ze
te pacificeren en in te kapselen. Er doet zich wat betreft stijl en inhoud echter een tegengestelde ontwikkeling voor, namelijk een toenemende druk van
de kant van de FP6 op de OVP om toe te geven aan de
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sluipende tendens naar rechts-populisme binnen
een Oostenrijke volkspartij die zich nog immer van
het predikaat 'christen-democratisch centrum' beclient.
Het personeelsbeleid van de nieuwe coalitie is in
zijn ongeloofwaardigheid een hoofdstuk apart. Terwijl conservatieven en rechts-populisten voor hun
aantreden een objectief aanstellingsbeleid bij de
overheid eisten, waarbij uitsluitend kwalificaties en
prestaties zouden mogen meewegen, hebben zij
daarna met inquisitorja]e grondigheid en door middel van vee) gesjacher met hogere posten en 'evenredige vertegenwoordiging' het aanstellingsbeleid
naar zich toegetrokken, en wei op een wijze die het
destijds terecht als handjeklap en vriendjespolitiek
(Packelei und Proporz) bekritiseerde beleid ten tijde
van de 'Grote Coalitie' van sociaal -democraten en
conservatieven in de schaduw stelt. Het is met name
de FP6, die in haar oppositiejaren groot is geworden
met aanvallen op de privileges van de oude partijen
(Anti-Privileaienritter), die zich nu vorstelijk van
overheid, staatshuishouding en bestuur als een soort
zelfbedieningszaak bedient. Ze treedt juist daar op
waar, zoals in Karinthie, andersdenkenden met behulp van populistische leuzen kunnen worden ge!ntimideerd.
De door partijpolitiek ingegeven herschikking
van functies geldt zelfs voor posten op internationaal
niveau. Zo was de Oostenrijkse regering naast die
van Moldavie de enige die de aanstelling van haar
vertegenwoordiger bij het lnternationale Hof van de
Mensenrechten in Straatsburg tegen de uitdrukkelijke wens van de president van het Gerechtshof niet
halverwege voor de gebruikelijke volgende drie jaar
verlengde. Hierbij werden geen vaktechnische
gronden aangevoerd,maar ging het ogenschijnlijk
!outer om het feit dat de vertegenwoordiger een sociaal-democraat was. De opvolgster is een lid van de
OVP.
Economisch en sociaal beleid
Met hun verkiezingsprograrnma's en hun regeringsakkoord 1 hebben conservatieven (6vP) en rechts.populisten (FP6) het startsein gegeven voor de gezamenlijke uitvoering van een neoconservatief deregulerings- en privatiseringsprogramma 2 • In deze
plannen richt de coalitie haar pijlen voornamelijk op
de volgende verworvenheden:
I . De samenwerking tussen de sociale partners
als instrument voor een evenwichtige belangenbehartiging door werknemers en werkgevers.
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2. De Oostenrijkse verzorgingsarrangementen,
met name de zieken- en pensioenfondsen.
3. De publieke sector en de overgebleven onderdelen van voormalige staatsbedrijven.
4· Talloze functies in het openbaar bestuur, en
daarmee de reikwijdte van de overheid om maatschappelijke processen bij te sturen.
l· De financiele politiek op federaal niveau.
Laten we beginnen bij definanciiile politiek opjederaal
niveau. De reele economische situatie die de nieuwe
coalitie rond de jaarwisseling van 1999 / 2ooo erfde,
zag er, samengevat in het stenogram van de belangrijkste kengetallen, als volgt uit: Een werkgelegenheidscijfer van 68% (gemiddelde in de EU: 62%),
een werkloosheidscijfer van 3, 7% (gemiddelde in de
EU: 9% , oftewel de op twee na laagste werkloosheid
in Europa). Inkomen per hoofd van de bevolking:
22.l33 ecu (gemiddelde in de EU: 19.ooo, waarmee
Oostenrijk het op drie na rijkste land van de EU is) .
De belastingdruk ligt rond het Europese gemiddelde. In 1999 week het begrotingstekort 2% af van
een sluitende begroting. De staatsschuld bedroeg
64,9% BIP (gemiddelde in de EU: 67%. Ter vergelijking: Nederland met 63,8%, en Duitsland met
6 1 , 1%). AI met al een tamelijk soli de economische
sih!atie.
Onder het voorwendsel zich van een berg schulden, veroorzaakt door 'dertigjaar sociaal-democratisch wanbeleid ', te moeten verlossen, wordt de
propagandistische doelstelling van het 'Nulldefizit' 3, oftewel een sluitende begroting vanaf 2 oo 2,
gebruikt om een herverdelingspolitiek4 ten koste
van de 'kleine man' door te voeren. Dit staat evenwei in schril contrast met de eigen neoconservatieve
ideologic, volgens welke men de voorkeur geeft aan
een bezuinigingspolitiek die uitgaat van de uitgavenzijde, en dan met name door middel van een drasti sche verhoging van belastingen en andere lasten in
de begroting van 2ooo/ 2oo1; tweederde van deze
begroting wordt nu door deze creditmaatregelen
gedekt. De Oostenrijkse bevolking zal dus in 2 oo 1
de hoogste belastingdruk in de geschiedenis van de
Tweede Republiek na 194l moeten dragen: 46%.
1. Zukunft im Herlen Europas.
Osterreich neu regieren. Das
Regierungsprogramm; Wenen, 2ooo.
2. Regierungsbilanz 2ooo, in : Beilaae
zur Wiener Zeituna; Wenen, januari
200 1 .

Der Wendeplan dcr neuen Rcgierung
+ ldeen-Skizze zur kommunikatieven
Begleitung der geplanten

De politieke strategic die hierachter steekt, is
doorzichtig. Men wil grote sommen gelds uit de
portemonnee van de kleine man en vrouw incasseren om tegen het verkiezingsjaar 2oo3 over voldoende reserves te beschikken; deze kan men vervolgens in de vorm van belastinghervormingen en
staatssubsidies ten gunste van groeperingen onder
de eigen kiezers (ondernemers, boeren, ambtenaren en de hogere middenklasse) uitdelen, in de hoop
daarmee de politieke Ieiding van hetland te behouden. Overigens kan deze calculatie wei degelijk succes hebben. Men zou hiertegen kunnen inbrengen
dat de regering bij het streven naar begrotingssanering aan handen en voeten gebonden is door de criteria van Maastricht, evenals voorgaande regeringen
in de jaren '90, die ooit tot twee van dergelijke 'bezuinigingspaketten' besloten. Zo zou de nieuwe coalitie slechts voortzetten wat eerdere coalities ooit
zijn begonnen>. Bovendien zou het inderdaad verstandig zijn om de schuldenlast in tijden van economische groei (2,8%) te reduceren, om aldus speelruimte te creeren voor het stimuleren van de conjunctuur door middel van belastingverlaging in tijden van recessie.
Maar dit laatste is volgens de radicaalop de markt
gerichte ideologic van de nieuwe coalitie nu juist
een verklaard tahoe. Voor het jaar 2oo3 streeft zij
naar een belastinghervorming volgens het neoliberale 'flat-tax ' -model uit de Reagan-jaren, oftewel
naar een herverdeling van lasten ten gunste van
mensen die sowieso al rijk zijn of tot de welvarender
middenklasse behoren; daarbij introduceert zij een
vaste kinderbijslag ('Kindergeld') voor gezinnen,
dus onafhankelijk van het inkomen en de premiebij dragen van de ontvanger. In de praktijk betekent dit
dat de kapster of verkoopster die niet aileen werkt
maar ook kinderen verzorgt, of de fabrieksarbeider
die zijn belastingen en premies afdraagt, meebetalen
aan het 'Kindergeld' van die vrouwen die thuis als
huisvrouw kunnen werken omdat ze zich dit kunnen
veroorloven, die nooit een beroep hebben uitgeoefend en daarom ook nooit sociale premies hebben afgedragen, of van studenten uit gegoede families en

Sanierungsmal3nahmen; Wenen, juni
2000.

3. Mythos Nulldeflzit - Alternativen
zum System; Wenen, 2ooo.
4· M. Marterbauer en E.
Walterskirchen, ' Verteilungseffekte des
Regierungsprogramms' , in: Wirtschcift
und Gese/Jschcift, 2; Wenen, 2ooo.

s. P. Posner, A. van der Bell en en G.
Winckler: ' Economic & Social Policy of
the Vranitzky Era', in: Contemporary
Austrian Studies, dl.7; New
Brunswick/Londen, 1999, 13 6fT.
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andere groepen die nooit aan de financiering van het
solidariteitsfonds hebben bijgedragen.
Gezien het feit dat Oostenrijk wat betreft de financiele hulp aan het gezin vandaag de dag a! in de
voorhoede van de Eu-lidstaten figureert, wordt duidelijk datdeze maatregelen niet op grond van sociale
overtuiging of fmanciele noodzaak zijn genomen,
maar op grond van pure ideologic. Enerzijds gaat het
hier om het streven om zoveel mogelijk vrouwen
ervan te weerhouden de arbeidsmarkt te betreden
en om ze vast te pinnen in het traditionele rolpatroon van huisvrouw, moeder en verzorgster van de
man; hierbij hoort tevens de opheffing van het ministerie voor Vrouwenzaken en de instelling van een
aanstellingsquotum voor mannen (dit is geen grap)
op het ministerie van Sociale Zaken. Anderzijds gaat
het om het streven om het geboortetal van autochtone Oostenrijkse kinderen te stimuleren en aldus
aan 'uitsterving' of Ubeifremduna een halt toe te roepen; dit is een oerangst van de rechts-populisten, gebaseerd op hun sociaal-darwinistische opvatting van
de samenleving.
De samenwerkina tussen de sociale partners is als mechanisme van belangenuitruil voor werknemers en
werkgevers een vorm van 'sublimatie van de klassenstrijd aan de ronde tafel' (Bruno Kreisky). Onclanks de deels gerechtvaardigde kritiek op de corporatistische logheid en het geringe innovatievermogen6 van dit systeem blijft het een wezenlijk element van het Oostenrijkse sociaal-politieke stelsel.
De samenwerking tussen de sociale partners heeft
de laatste tientallen jaren een onbetwistbare bijdrage geleverd aan de goede sociale en economische
prestaties van Oostenrijk; voor het leeuwendeel van
de bevolking (de werknemers in loondienst) betekende dit dat zij een rechtvaardiger deel van de opbrengsten van hun economische activiteit ontvingen
dan de werknemers in radicaal op marktwerking berustende econornieen als die van de vs . De representanten van dit stelsel die hun belangen behartigen, met name in Arbeitkammern en vakbonden, worden door de nieuwe coalitie beticht van het verhinderen van de hervormingen, en worden volgens een
mentaliteit van 'take it or leave it' grotendeels genegeerd (in tegenstelling tot voorheen) en in het wet6.8. Unger, ocial Partnership: Anything
Left? The End of a Dinosaur or Just a
Midlife Crisi ?, in: Contemporary Austrian
Studies, afl.7; New Brunswick/Londen,
1999, 1o6ff.

gevingsproces voor voldongen feiten geplaatst. Verder probeert men hun rol in te perken en hun fmanciering ter discussie te stellen. Beroeps- en boerenverenigingen worden door de conservatieven in bescherming genomen, maar door de rechts-populisten eveneens aangevallen.
Alle wezenlijke sociale maatregelen die de Wendereaieruna in 2ooo heeft genomen, waaronder met
name het beperken van pensioen- en werkloosheidsverzekeringen, de verlaging van sociale prernies en
de verhoging van talloze tarieven en belastingen,
werden tegen de uitdrukkelijke wil van beroepsverenigingen en vakbonden, en met behulp van een
zwart-blauwe meerderheid, door het Parlement
'gejaagd'. Alternatieve voorstellen van de kant van
de werknemers werden op een uitzondering na (een
regeling voor seizoensarbeid) na schijnonderhandelingen van tafel geveegd, of zoals men in Oostenrijk
in het geval van bijzondere arrogantie pleegt te zeggen: nicht einmal ianoriert.
Op het gebied van de sociale verzekerinaen is het
ideologische lange-termijnstreven van de nieuwe coalitie erop gericht om het Oostenrijkse stelsel van
ziektekosten- en pensioenverzekeringen, dat op het
principe van hoofdelijke omslag en de solidariteit
tussen generaties berust, op fundamentele wijze te
veranderen, namelijk van verplichte verzekering
naar verzekeringsplicht, en daarmee grotendeels te
privatiseren. De sociale risico's van ouderdom en
ziekte moeten individueel opgevangen worden. Ten
opzichte van de voorgaande coalities van sociaal-democraten en conservatieven betekent dit een wezenlijke koersverandering van de sociale politick in Oostenrijk. Men voert hierbij aan dat men 'meer sociale
trefzekerheid'7 wil aanbrengen. Hierdoor wordt
vooral de kleine man getroffen. Inleiding tot deze
politick was een dramatische verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, gecombineerd met een
verlaging van de pensioenuitkering; ook werd de gebruikelijke pensioenprocedure vervangen door een
verplichte regeling. Reeds dreigt men met een verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd
en nieuwe verlagingen van de sociale prernies.
Ook in de ziektekostenverzekering overweegt
men beperkingen en verlagingen van de vergoedingen, met als voorspelbaar resultaat een medische
7- J. Woss, Budgetbegleitgesetz 2oor Umsetzung des Treffsicherheitspaketes,
in: Das Recht der Arbeit, ]g.5r,r ; Wenen ,
2001.
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zorg in 'twee klassen': 2-Klassen Medizin. Deze maatdag van wetswijziging begin juli so.ooo mensen uit
heel Oostenrijk in Wenen.
regelen worden evenwel niet offici eel door de regering aangekondigd omdat zij zo impopulair zijn. De In Oostenrijk vertoonde de publieke 'economie' om
regering wil haar doe! bereiken door de ziekenfondhistorische red en en tot in de jaren '8 o een voor Eusen in een financiele wurggreep te nemen: zo wil zij
ropese begrippen relatiefhoog aandeel aan staatsbede fondsen, na bijvoorbeeld zeven jaar van stabiele drijven, met name in de primaire sector, de machieigen bijdragen, verbieden om de noodzakelijke
nebouw, de elektrotechniek en in de financiele sector. Na enkele schandalen en crises in deze bedrijven
premieverhogingen door te voeren voor het opvangen van de tekorten die ontstaan door de over de gewerd halverwege de jaren 'So een fundamentele
hele breedte gestegen ziektekosten en door het herstructurering en privatisering doorgevoerd,
overnemen van nieuwe taken. In dezelfde periode waarbij de politick zich grotendeels terugtrok uit
rnogen de particuliere zeiktekostenverzekeraars het management; sommige voor de industrie stratehun tarieven wei voortdugische bedrijven werden
gedeeltelijk
geprivatirend verhogen. TegelijkerOostenrijk werd als het geplaagde
seerd. In deze ondernetijd beschouwt de regering
en onschuldige slachtcifJer van een
deze fondsen als door en
mingen behield de staat een
door bureaucratische monminderheidsbelang
met
Europese 'sanctiecampagne'
sters die niet bereid zouden
vetorecht om bij internagepresenteerd, terwijl de aanleiding
tionale deelnames het verzijn hun tekorten met bevoor de maatregelen geheel naar de
lies naar het buitenland van
hulp van bedrijfsmatige saneringen en bestuurlijke
bestuursorganen en onderachtergrond verdween.
vereenvoudigingen in te
zoeks- en ontwikkelingsafdelingen, en daarmee van
dammen. De harde cijfers
vertellen echter een heel ander verhaal. In tegenstelinvloed, te vermijden.
In de raad van bestuur van deze bedrijven, die in
ling tot het door rechts-populisten en conservatieven gepropageerde beeld van verspilling ('bastions wezen door een holding van de staatsbelangen, de
• van bureaubonzen en pennenlikkers') onderscheiOIAG, werden gecontroleerd, zaten zowel vertegenden de Oostenrijkse zieken- en pensioenfondsen
woordigers van de prive-sector als experts op het
zich ook in Europees verband door hun zeer geringe gebied van de publieke sector en van de vakbonden.
De gehele sector werd sinds de jaren 'So drastisch
beheerskosten (3 ,6% in vergelijking tot 9% bij de
particuliere verzekeraars) .In plaats van dus de tarie- gemoderniseerd en gesaneerd, wat tevens tot een
ven van de medici en de door de farmaceutische conaanzienlijke toename van het aantal arbeidsplaatsen
cerns gedicteerde kosten van medicijnen ter discusleidde. De sector heeft zich door middel van geringe
investeringen goed aan de internationale marktwersic te stellen (beide belangengroepen behoren tot de
king aangepast en laat bevredigcnde bedrijfsresultapolitieke achterban van de regeringspartijen en hebben dus de macht om de coalitie stemmen te ont- ten zien. Deze bedrijven zijn daardoor aantrekkelijk
houden), richten de aanvallen zich bij voorkeur op geworden voor particuliere investeerders, die nu
wellicht van de nieuwe coalitie de kans hopen te
het systeem van zelfregulering door vakbonden, bekrijgen deze bedrijven goedkoop over te nemen.
roeps- en werkgeversverenigingen. De jongste escalatie in deze strategic deed zich voor toen de FP6-miEn zij zullen niet worden teleurgesteld. De weg
nister van Sociale Zaken via de media het aftreden naar een snelle en volledige privatisering, en daaraankondigde van de voorzitter van het overkoepe- mce naar een volledige invoering van het profijtbelende orgaan voor de sociale verzekeringen, die afginsel voor dit publieke eigendom ten gunste van
komstig is uit sociaal-democratische vakbondskrinprive-beleggers, is inmiddels met drie belangrijke
gen, zonder hiervoor steekhoudende zakelijke argumaatregelen ingeslagen. Onder het voorwendsel
van 'depolitisering' worden allereerst tal van verternenten aan te voeren. Omdat dit ontslag door het
Oostenrijks Verwaltunnsnerichtshif onwettig en on- genwoordigers van de publieke sector en de vakbonden, maar ook die van ondernemingen die op enigeldig werd verklaard, besloot de regering tot een
wetswijziging om haar doe! van persoonlijke revangerlei wijze van sociaal-democratische sympathieen
che alsnog te kunnen bereiken. Tegen deze vendettaworden verdacht, uit de raden van bestuur van alle
politick demonstreerden aan de vooravond van de
belangrijke bedrijven weggezuiverd 8 . Tot mei 2001
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werden er al meer dan 40 personen door zulke politieke zuiveringen op basis van clandestiene lijsten
verwijderd Ze worden vervangen door vertegenwoordigers van deprive-sector, die geheel 'toevallig' ook veel sympathie koesteren voor de regeringspartijen of door hun fmanciele bijdragen aan hun
verkiezingskassen of partijstandpunten tot hun aanhangers worden gerekend. Vol gens het geldende regeerakkoord wordt een deel van deze bedrijven
v66r 2oo3 verkocht om de opbrengsten ervan als
eenmalige inkomsten in de begroting op te nemen
en daarmee het propagandistische doe) van het
'Nulldefizit' te benaderen. Deze privatiseringsgolf
is evenwel op amateuristische wijze doorgevoerd,
waarbij bedrijven als Telekom (die door de minister
van Financien geforceerd in de verkoop werd gedaan)9'
ver onder de marktprijs zijn verkocht
omdat men zich op ideologische gronden had vastgelegd om ze op een bepaald tijdstip te verkopen en
niet bereid was om de verkoopdatum uit te stellen
om een betere marktwaarde te bedingen, zoals in
andere Europese Ianden geschiedde. Het gevolg was
dat publiek eigendom ter waarde van miljarden guldens werd verkwanseld.
Tegelijkertijd wordt het kernaandeel in staatsbedrijven in feite afgeschaft. De raad van bestuur van
de OIAG heeft reeds aan een investerings- en adviesbureau opdracht gegeven te onderzoeken hoe de totale privatisering van de resterende staatsbelangen
zo snel mogelijk doorgevoerd kan worden. Omdat
men particuliere investeerders, naast hun politieke
invloed in de neoconservatief gekleurde raden van
bestuur, tevens zo gunstig mogelijke optics op het
Oostenrijkse 'familiezilver' (want het gaat hier om
vermogen dat de bevolking toebehoort) te bieden,
wordt de marktwaarde van de betrokken bedrijven
verminderd door middel van openlijk negatieve
commentaren op de economische prestaties ervan;
zo worden deze bedrijven als overnamekandidaten
goedkoper gemaakt. AI met a! zien we hier een handelwijze die eerder doet denken aan een voor speculanten gunstige opheffingsverkoop dan aan ration eel
economisch beleid .
Weniaer Staat, mehr privat, zo luidt reeds twintig jaar
lang het credo van de huidige Oostenrijkse bondskan8. Ein Jahr schwarz-blau. Was die
Wende gebracht hat und wie radikal sie
vollstreckt wird, in: Pr'?fil, s; Wenen,
2ooo,

t

7-28.

selier Dr. Schiissel. Destijds was hij algemeen secretaris van het Oostenrijkse ondernemersverbond, de
economische belangengroep van de OVP, en dat is hij
in men tale zin tot op heden gebleven. Het terugdringen van de overheid op zogenaamde kerntaken, verlaging van het aantal ambtenaren en uitbesteding van
publieke diensten aan particuliere bedrijven, althans
overal waar dit winsten kan opleveren - zo luidt nu
zijn devies. Het gaat nu om het privatiseren van de opbrengsten en het socialiseren van de verliezen.
De sinds jaren met name door de FP6 maar ook
door de economische vleugel van de 6VP bedreven
propaganda volgens welke belangrijke sectoren van
het openbaar bestuur (met name de ambtenarij en
het openbaar onderwijs) slechts een onzakelijk en
geprivilegieerd blok aan het been van de belastingbetaler zouden vormen, wordt nu gevolgd door navenante aankondigingen en maatregelen . Men laat
leraarsplaatsen vervallen, wat bijvoorbeeld tot grotere klassen en slechter onderwijs leidt. Ook kondigt men verlaging van het aantal ambtenaren aan,
maar dan middels uiterst kostbare regelingen voor
vervroegde uittreding die betaald moeten worden
door de gewone werknemers, 10 omdat de conservatieve OVP zich bij haar eigen achterban (voornamelijk conservatief stemmende ambtenaren) niet impopulair wil maken. Deze regelingen voor vervroegde uittreding gaan financieel vee! verder dan
hetgeen men tijdens de saneringen van de staatbedrijven in de jaren '7o en 'So aan de werknemers
aanbood. Maar destijds werden deze maatregelen
door conservatieven en rechts-populisten als een
grove verspilling van belastinggeld bekritiseerd.
De politic en het Ieger blijven voor deze besparingen behoed, geheel in overeenstemming met de
ideologic van law and order. Sterker nog, vanuit het
rninisterie van Defensie pleit men ervoor om de bewapening van het Oostenrijke Ieger, dat vandaag de
dag door niemand meer wordt bedreigd, op absurde
wijze op te voeren. Ook voor de politic en de gendarmerie gelden geen beperkingen.
fnternationaal aanzien

De nieuwe coalitie van rechts-populisten en conservatieven stond reeds voor haar feitelijke formatie aan
hevige kritiek van de zijde van de overige veertien

9· Interview met H. Androsch, in
NEWS, 6; Wenen, 2000, niT.

r o. Ein Jahr Regierungskoalition 6vPFP6 I Bilanz der Arbeitnehmerinteressenvertretungen ; Wenen, februari 2oor

(werkdocument van de
Arbeiterkammern).
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Eu-lidstaten bloot, los van de vraag of deze Ianden nu
door sociaal-democraten of conservatieven werden
geregeerd. In de verklaring die de 14 lidstaten kort
voor de regeringsformatie uitgaven, stelden zij dat
hier een grens in de democratische politieke cultuur
was overschreden en dater een gevaarlijk precedent
was geschapen voor de acceptatie van een radicaal
rechts-populistische partij die vijandig tegenover
buitenlanders staat en een extremistisch taalgebruik
hanteert; bovendien wekten leidende figuren van
deze partij met uitdrukkingen die kenmerkend
waren voor de nazi-tijd steeds opnieuw de indruk dat
zij de geschiedenis wilden reviseren en delen van die
tijd wild en relativeren of bagatelliseren.
De maatregelen van de 14 Eu-lidstaten berustten
echter in wezen op een politiek besluit dat een passende juridische inhoud, en daarmee ook de bijbehorende institutionele sanctiemogelijkheden, ontbeerde. Bovendien onderschatte men de hardnekkigheid waarmee de conservatieve partijvoorzitter
zijn 'politiek van de ommekeer' -die immers reeds
in oktober 1999 (zoals blijkt uit enkele recent verschenen interviews met Haider, de ex-voorzitter
van de FPb), dus enkele maanden voor de feitelijke
ommekeer, zeer duidelijk was overeengekomen wilde doorzetten zonder daarbij rekening te houden
• met een beschadiging van Oostenrijks internationale aanzien. Daarnaast bestond er bij ten minste
een dee! van de EU-lidstaten, waaronder Italit!, terughoudendheid omdat men zelf ook met rechtspopulistische en -extremistische partijen te maken
had; men vreesde dat zich in een soortgelijke situatie
eveneens een nationaal -patriottistisch 'sluiten van
de rijen' zou voordoen, zoals dat in Oostenrijk gedurende de maanden na de Europese maatregelen
succesvol door de nieuwe coalitie werd geensceneerd. Daarin werd Oostenrijk als het geplaagde en
onschuldige slachtoffer van een Europese 'sanctiecampagne' gepresenteerd, terwijl de aanleiding
voor de maatregelen (het doorbreken van de regel
dat radicaal rechts-populistische partijen geen regeringsdeelname gegund mag worden) geheel naar de
achtergrond verdween. Het werd de Oostenrijkse
regering destijds her en der n6g gemakkelijker gemaakt omdat in enkele Eu-landen (zoals Frankrijk en
Belgie) door een dee! van de media en door enkele
politici een ten dele zeer ongenuanceerde en gene-

raliserende veroordeling van 'Oostenrijk' werd uitgesproken . Deze situatie werd door de Oostenrijkse
regering op haar beurt gepresenteerd als het bewijs
voor de onhoudbaarheid van alle kritiek.
Op de Europese topontmoeting in Nice van de
afgelopen herfst zorgde het zogenaamde 'Rapport
van de drie wijzen' en het besluit om in soortgelijke
situaties een vast protocol te volgen, een uitweg uit
de gespannen verhouding tussen Oostenrijk en de
overige lidstaten. In Oostenrijk werd het Rapport
van de drie wi jzen 1 1 door de regering en het conservatieve dee! van de media als een glanzend eerherstel gei'nterpreteerd. De ongezouten kritiek in het
rapport, met name met betrekking tot de rechtspopulisten, werd gebagatelliseerd of eenvoudig
doodgezwegen.
Het luide zwijgen van de Eu-lidstaten bij de vorming van de conservatief-rechtspopulistische regering in Italie heeft diegenen in hun opvatting gesterkt, die altijd a! van mening waren dat de sancties
tegen Oostenrijk alleen maar getroffen konden worden, omdat het om een klein Eu-land ging. Bij een
groat land als Italie zou men zich dat niet durven
veroorloven. In dat Iicht doet het gekunstelde onderscheid dat de Franse Europa-minister Pierre
Moscovici en de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel, gemaakt hebben tussen
de post-fascist Fini en de racist Bossi aan de ene kant
en de rechtspopulist Haider aan de andere kant bijzonder merkwaardig aan . Nu is het zonder twijfel
zo, dat sinds Nice een weliswaar niet geratificeerde
handelswijze overeengekomen is, hoe de EU in het
geval van een regering die wezenlijk Europese waarden ter discussie stelt of aantast met een gekwalificeerde meerderheid kan optreden. Maar de commentaarloze acceptatie van de Italiaanse regeringsvorming laat zich wei de vraag stellen of men zich er
in Europa al bij heeft neergelegd, dat racistische,
buitenlander-vijandige en radicaal-rechtspopulistische partijen salorfdhig aan regeringen kunnen deel nemen en dee! uit gaan maken van de democratische
'normaliteit'.
De relatie tussen Oostenrijk en de overige lidstaten heeft zich, althans in de openbaarheid, genormaliseerd . Maar de schade aan het imago en vooral aan
de informele contacten en samenwerkingsverbanden, en tevens aan de Oostenrijkse rol in het net-
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1 1 . Die 11 9 Antworten der 3 Weisen.
Der Weisenbericht im Wort/aut; Wenen,
september 2ooo.
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werk van Europese en internationale oordeelsvorEn de sociaal-democraten in de oppositie?
ming, blijft aanzienlijk- zelfs a! probeert de regering Na dertig jaar als leidende regeringspartij heeft de
de publieke opinie van het land een tegengesteld
Oostenrijkse Sociaal-democratische Partij (SPO)
beeld voor te houden. Het aantal diplomatieke en zich in schijnonderhandelingen met de conservatiepolitieke bezoeken aan Wenen is afgenomen en ven op een zijspoor Iaten zetten en is uiterst onvoorheeft aan belang ingeboet. Ook de Europese en inbereid aan haar rol als oppositiepartij begonnen. Op
ternationale bilaterale uitnodigingen aan de kanseenkele uitzonderingen na ( 1996) heeft zij sinds L 983
lier en andere !eden van de Oostenrijkse regering bij aile verkiezingen stemmen verloren; de SPO heeft
zijn verminderd. Dit leidde er het afgelopen jaar toe echter ondanks dit verlies (van .P naar 33%) nog
dat de bezoeken van de fraktievoorzitter van de Bei- steeds de grootste vertegenwoordiging in het Parleerse csu aan Wenen, en de bezoeken van kanselier ment. Het aantal partijleden liep tussen 1980 en
Schiissel aan de minister-presidenten van de Duitse
2ooo terug van 72o.ooo naar 40o.ooo. Haar prodeelstaten Beieren, Baden-Wiirttemberg en Hessen grammatische inhoud is verwaterd, en de partijkas is
door de Oostenrijkse televisie op potsierlijke wijze leeg. Del en van de regionale afdelingen zijn aan eroals heuse staatbezoeken, met vlaggen en erewach- sie onderhevig.
ten, in beeld werden gebracht.
Op dit moment is het Parlement het voornaamDe Oostenrijkse verrichtingen op het vlak van de ste strijdtoneel voor de sociaal-democratische
buitenlandse politiek duiden veeleer op een zich telandspolitiek. Dit betekent voor de parlementariers
rugtrekken in de patriottistische mentaliteit van een grote verandering. Tot nog toe hoefden ze de regering in wezen slechts te ondersteunen en konden
'Oster reich zuerst' dan op openheid ten opzichte van de
buitenwereld. De begroting voor hulp aan Oost-Euze vertrouwen op informatie vanuit de regeringsburopa werd voor het jaar 2oo 1 gehalveerd, terwijl men reaucratie. Nu moeten ze sneller reageren, zelf op
tegelijkertijd spreekt van een strategisch samenweronderzoek uitgaan, controleren, weten hoe ze camkingsverband met de Oostpagne moeten voeren en
elke misstap en tekortkoEuropese kandidaat-lidstaDe hedendaaase Oostenrijkse
ten van de EU, zonder daarming van de regering aancoalitie
vormt een verzamelinB
voor overigens enig congrijpen en openbaar maken
cept te hebben gepresenom aldus onder de bevolrabiate, provinciale en autoritaire
teerd. De Oostenrijkse uitking een toenemende
verteaenwoordiaers uit
gaven aan ontwikkelingssagoedkeuring op te bouwen
'Kleinbiiraertum, lndustrie-Junkertum voor een alternatief, maar
menwerking hebben een
naar stijl en inhoud verhistorisch dieptepunt beund New Economy-Spekulanten'.
nieuwd sociaal-democratireikt, en een deel van de
Oostenrijkse consulaten en
sche politiek. Dit doel is
culturele instituten in het buitenland is gesloten.
niet van de ene dag op de andere te bereiken. Het
Oostenrijk trok zich terug uit de VN-vredesmacht op vereist een omschakeling in denken en gedrag, alsook nieuwe gezichten. Omdat de SPO geen autoriCyprus, zogenaamd uit fmanciele overwegingen.
taire partij-onder-een-leider is, gebeurt dit alles
Maar tegelijkertijd heeft de kanselier toegezegd kostbare gevechtsvliegtuigen te zullen aankopen.
niet door een druk op de knop.
In de veiligheidspolitiek luidt het overheersende
Om zich te reorganiseren heeft de PO voor deze
ideologische doe! dat Oostenrijk liefst zo snel mogemoeilijke 'tocht door de woestijn van de oppositie'
lijk tot de NAVO zou moeten toetreden. Maar de een jonge partijvoorzitter met een aanzienlijke interdaarvoor noodzakelijke opheffmg van de neutraliteit nationale ervaring, een soli de politieke overtuigingskracht alsook het noodzakelijke doorzettingsvermois onhaalbaar wegens het ontbreken van een tweederde meerderheid hiervoor in het Parlement. Het gen gekozen, te weten Alfred Gussenbauer. Hij kan
streven van de regering druist in dit geval in tegen de erop rekenen dat de partij over het algemeen achter
mening van driekwart van de Oostenrijkers, die hem staat. Hoewel er in zijn.eerste jaar hier en daar
vindt dat het land weliswaar moet meewerken aan kritiek uit de eigen rijen klonk, namelijk dat de vereen Europees veiligheidssysteem, maar - net zoals nieuwing in de partij niet snel genoeg verliep, dat hij
Zweden en Finland - toetreding tot een militair zich tijdens de Europese sancties door zijn reizen
bondgenootschap afwijst.
naar Frankrijk, Belgie en Duitsland, alwaar hij de op-
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heffing van deze sancties bepleitte, in een kwetsbare
positie had gebracht, en dat zijn optreden in de media
vaak niet overtuigend was. De critici konden zich
echter in hun eigen werkzaanilieden op maar weinig
zaken beroepen die hen meer recht van spreken zou
hebben gegeven. Bovendien betekenden de resultaten bij de verkiezingen van 2ooo en de opiniepeilingen die wezen op een voorlopige stabilisering van de
SP6-aanhang, een duidelijke steun voor de partijvoorzitter en voor de door hem ingeslagen we g.
In samenwerking met experts uit alle geledingen
van de samenleving is de SP6 begonnen om de aanpak van maatschappelijke problemen met nieuwe
overtuigingskracht en inhoudelijkheid in haar Netwerk Innovation ter hand te nemen. Het blijkt dat de
partij, anders dan vroeger wei het geval was, op engagement van jongeren en jone deskundigen kan rekenen. Een eerste programmatische tussenbalansconferentie met Boo deelnemers en een breed Internet-debat Iaten duidelijk maatschappelijk herstel
van de partij zien.
Ook is zij begonnen met de sanering van de door
de twee voorgaande partijvoorzitters (de ironic wil
dat heiden bedrijfsmanagers waren) achtergelaten
schuldenlast van de partij. Door afslanking van en betere motivatie binnen de partijorganisatie hoopt men
• nu met minder financiele middelen maar met een
grotere persoonlijke inzet en met moderne communicatietechnieken een grotere politieke uitstraling te
bewerkstelligen. De ontwikkeling van het ledental
verloopt hoopvol: voor het eerst sinds lange tijd melden zich weer nieuwe, vooral jonge, !eden aan.
Desondanks kan de PO een fundamentele en organisatorische vernieuwing niet uit de weg gaan, en
deze moet meer inhouden dan een !outer technocratische modernisering. De partij moet zich consequent inspannen om het vertrouwen van de kiezer te
herwinnen. Niemand moet zich illusies maken over
het feit dat het heroveren van de regeringsverantwoordelijkheid een moeilijke 'uphill' -strijd betekent. De tijd die hiervoor nodig zal zijn, laat zich
moeilijk voorspellen en wordt vanzelfsprekend ook
deels belnvloed door de prestaties en misstappen van

de zittende Wendere9ierun9. Oat deze coalitie blunders maakt, is overduidelijk. Zo moest de helft van
de rechts-populistische ministers (die van Justitie,
Sociale Zaken en Infrastructuur) reeds in het eerste
regeringsjaar wegens een aantoonbaar gebrek aan capaciteiten vervangen worden, terwijl er op korte
termijn nog meer aftredens zijn aangekondigd.
De regering geldt internationaal nog altijd als
verdacht en verkeert daardoor enigszins in isolement. De stemming onder de bevolking wordt, onclanks voortdurende regeringspropaganda op TV en
in de gedrukte media en betaald met belastinggeld,
meer sceptisch en kritisch. Cabaretiers hebben de
regerings-slogan Osterreich neu re9ieren herdoopt in
Osterreich neu ruinieren. Oat geeft precies aan wat de
hedendaagse Oostenrijkse coalitie - een verzameling van rabiate, provinciale en autoritaire vertegenwoordigers uit Kleinbiir9ertum, lndustrie-Junkertum
und New Economy-Spekulanten, op dit moment in de
Alpenrepubliek aan het uitvoeren is. En dit blijft, getuige de politieke situatie in Hongarije en Italie, helaas niet tot Oostenrijk beperkt.
ERICH FROSCHL

Oud-directeur van het Renner lnstituut, het aan de SPO
9elieerde onderzoeks- en opleidin9sinstituut in Wenen .
Momenteel is hij hoifd van de Academie voor
Internationale Politiek van dit instituut en doceert hij
a/s politikoloo9 aan bet lnstituut voor Politieke
Wetenschap van de Universiteit van Wenen.

[Vertaling: Jan Wynsen, Amsterdam]
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