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Валс с крайнодясното

Победата на Норберт Хофер на президентските избори в Австрия ще бъде 
тревожен сигнал, че политическият център в Европа се пропуква
Диляна ЛамбреВа, Виена

„Не бих искал канди-
датът на Партията 
на свободата да ста-
не президент на Ав-
стрия. Пожелавам на 
кандидата на Зелени-
те да победи.“ 

Когато председателят на 
Европейската комисия 
Жан-Клод Юнкер, който 
също като предшестве-
ниците си се въздържа 
да коментира вътрешно-
политически теми, каже 
подобно нещо дни преди 

балотажа на президент-
ските избори в Австрия 
на 22 май, то само показ-
ва колко висок е залогът 
в тях. Защото кой ще зае-
ме мястото на настоящия 
австрийски президент 
Хайнц Фишер в някогаш-
ния имперски дворец „Хо-
фбург“ ще повлия не само 
на посоката на алпийска-
та република. 

На втория тур в неделя 
един срещу друг ще се из-
правят Норберт Хофер от 
крайнодясната Партия на 
свободата (FPO) и Алек-
сандър ван дер Белен от 
Зелените. В първия кръг 
на 24 април популистът 
Хофер успя да вземе над 
35% от гласовете, а Бе-
лен се класира втори с 
21%. Претендентите от 
двете партии, доминира-
ли страната от 1945 г. на-
сам - социалдемократите 
и Австрийската народна 
партия - получиха по око-

ло 11% и финишираха на 
четвърто и пето място. 

Шокиращият провал 
на управляващата „го-
ляма коалиция“ беше оп-
ределен като политичес-
ко земетресение. То по-
мете и канцлера Вернер 
Файман, подал оставка 
на 9 май и превърнал се 
в първия лидер в ЕС, пад-
нал жертва на бежанска-
та криза. Ако Хофер спе-
чели, Западна Европа ще 
има и своя първи край-
нодесен държавен глава 
от Втората световна вой-
на насам. Победата му ще 
бъде тревожен прецедент 
и ще засили усещането, 
че политическият цен-
тър в Европа се пропуква 
и ксенофобията и попули-
змът стават част от нова-
та нормалност. 

бежанци и още нещо
Шансовете това да се слу-
чи са големи. „Не желая 

нашата страна да се ис-
лямизира“ и „Ако днес 
трябваше да се решава 
влизането на Австрия в 
ЕС, аз щях да съм про-
тив“, са част от посла-
нията на Норберт Хофер, 
които печелят разочаро-
ваните и недоволни ав-
стрийци. А такива има 
много. Във Великобри-
тания, където следващи-
ят месец ще има референ-
дум за излизане или оста-
ване в ЕС, 31% от хората 
имат негативно мнение 
за съюза. В Австрия са 
41% и страната е шампи-
он по евроскептицизъм 
заедно с Кипър, показват 
последните данни на „Ев-
робарометър“. Същевре-
менно на въпрос на Ин-
ститута за стратегичес-
ки анализи как оценяват 
политиката в страната си 
едва 20% от гласувалите 
на първия тур австрийци 
посочват, че са доволни. 

Останалите 80% са разо-
чаровани и дори гневни. 

„Естествено е неудо-
влетворени и сърдити 
граждани да не подкре-
пят кандидатите на уп-
равляващите партии“, от-
белязва пред „Капитал“ 
директорът на институ-
та, политологът проф. Пе-
тер Филцмайер. „Гласове-
те на разочарованите се 
разпределиха между Нор-
берт Хофер и Александър 
ван дер Белен, двама кан-
дидати на опозиционни 
партии, както и незави-
симата кандидатка Ирм-
град Грис (завършила 
трета на първия тур - бел. 
ред.). Но безспорно про-
тестният вот отиде най-
силно при Хофер“, казва 
проф. Филцмайер. 

Обяснението за това не 
се изчерпва с мигрант-
ската вълна. Миналата 
година Австрия прие над 
90 000 бежанци - което на 

глава от населението е по-
вече от Германия - а дру-
ги стотици хиляди преми-
наха през страната на път 
за федералната републи-
ка. „Партията на свобода-
та спечели от бежанската 
криза. Но тази криза само 
катализира развитие, ко-
ето отдавна беше налице, 
а именно недоволството 
от бездействието на пра-
вителството, в което два-
та големи лагера, този 
на социалдемократите и 
на консерваторите, сис-
темно се блокират вза-
имно. Да определяме хо-
рата, гласували за Нор-
берт Хофер, като симпа-

тизанти на екстремисти 
би било грешка. Техният 
вот е антисистемен вот“, 
обяснява пред „Капитал“ 
анализаторът от консул-
тантската агенция HPPA 
Томас Хофер.

“Наред с факта, че мно-
зинството от граждани-
те смятат, че страната 
им отива в неправилна-
та посока, трябва да се 
отбележи, че те лично гу-
бят от това, лично са по-
търпевши в икономичес-
ки и социален план“, до-
пълва проф. Филцмайер. 
Проучванията показват, 
че избирателите на Пар-
тията на свободата са ос-
новно занимаващи се с 
физически труд работни-
ци, нискоквалифицира-
ни специалисти и трай-
но изолирани от актив-
ния живот на общество-
то. Профилът им напом-
ня на електората на До-
налд Тръмп в САЩ. „В 
Австрия става въпрос за 
гневни бели мъже, стра-
хуващи се от чужденци-
те, от отварянето на гра-
ниците. Враговете са ими-
грацията и ЕС“, казва по-
литологът Антон Пелин-
ка, професор от Централ-
ноевропейския универ-
ситет в Будапеща, пред 
в. Financial Times.

Но застой чувстват 
всички в Австрия. Рас-
тежът е муден, а безра-
ботицата върви нагоре и 
вече е над 9.4%, което е 
почти два пъти повече, 
отколкото беше по вре-
мето на последните пар-
ламентарни избори пре-
ди три години. Бизнесме-
ните се оплакват от не-
достатъчно добри усло-
вия, които да насърчават 
конкурентоспособността. 
Години наред се говори за 
промени в образованието, 
но както много други ре-
форми и тази бива отла-
гана от правителство на 
правителство. 

За да може Хофер да 
бъде спрян, неговият опо-
нент Александър ван дер 
Белен има нелеката зада-
ча да привлече поне 15% 
негласували или подкре-
пили на първия тур дру-
ги партии избиратели. 
Професорът по икономи-
ка отправи молба до всич-
ки австрийци да изберат 
именно него и да спрат 
офанзивата на FPO. В 
два местни парламента - 
в Горна Австрия и в Бур-
генланд, крайнодесни-
те вече са в коалиция с 
представители на прави-
телствени партии, а об-
ществено допитване по-
казва, че 52% от австрий-
ците биха искали да ги 
видят в управлението на 
федерално ниво.

Бившият лидер на Зеле-
ните Александър ван дер 
Белен е роден в Австрия, 
но е потомък на руснак 
и естонка, която има да-

лечно холандско поте-
кло. Заради биографията 
си в консервативните сре-
ди той е считан за кому-
нист, а заради твърдата 
си позиция против иконо-
мическата имиграция (но 
„за“ отворените граници 
и приемането на бежан-
ци) минава за десен сред 
либералите. Въпреки раз-
личните предубеждения 
към Ван дер Белен видни 
представители на Народ-
ната партия се обявиха 
в негова подкрепа, а ан-
тиглобалисти, леви и ар-
тисти ги последваха. „Не 
искаме Австрия да полу-
чи в понеделник поздрав-
ления от френския „Наци-
онален фронт“ и Датска-
та народна партия“, на-
писаха те в декларация. В 
Германия, където наблю-
дават с притеснение съ-
битията в Австрия, вице-
канцлерът Зигмар Габри-
ел си позволи рядка наме-
са в политиката на съсед-
ната страна, като призова 
„демократичните сили“ 
да се обединят зад Ван 
дер Белен.

Кой се страхува от 
Норберт Хофер 
Превземането на „Хоф-
бург“ ще означава нещо 
повече от това, че прези-
дентският пост ще попад-
не във властта на Парти-
ята на свободата. То ще 
отвори на лидера й Ханс-
Кристиян Щрахе път към 
канцлерството при след-
ващите парламентарни 
избори. Според полити-
ческия календар те тряб-
ва да са през 2018 г., но из-
бирането на Хофер може 
да ги приближи. 

Поради тази причина 
обикновено вяло протича-
щите и незабелязвани на-
вън президентски избори 
в алпийската република 
този път са изключител-
но драматични. Особено 
след като покрай Хофер 
всички си припомниха, 
че постът на държавния 
глава съвсем не е само це-
ремониален и според кон-
ституцията от 1929 г. оби-
тателят на „Хофбург“ има 
правото да разпуска пра-
вителството и да отказ-
ва да назначи канцлер, 
когото смята за непод-
ходящ. Хофер твърди, че 
ще даде на управляваща-
та коалиция шест месеца 
да се пребори с миграци-
ята, престъпността и на-
растващата безработица. 
И ако тя не се справя, ще 
разпусне кабинета. 

Ван дер Белен от своя 
страна обещава, че ни-
кога няма да допусне 
Щрахе да положи клет-
ва като канцлер. И гово-
ри за заплаха за демокра-
тичния ред и въдворява-
не на „синя република“. 
Синя по цвета на метли-
чината, закичвана на ре-
вера на традиционната 

темата накратко

n ако Норберт Хофер 
спечели балотажа на 
президентските из-
бори в Австрия на 22 
май, Западна Европа ще 
има своя първи крайно-
десен държавен глава 
от Втората световна 
война насам.
 
n  обяснението за въз-
хода на Партията на 
свободата в Австрия 
не се изчерпва само с 
бежанската криза, тя 
по-скоро катализи-
ра недоволството и 
страховете.

n  допитване показва, 
че 52% от австрий-
ците биха искали да 
видят крайнодесните 
в управлението на фе-
дерално ниво.

n  докато лидерите от 
Париж през Амстер-
дам до Берлин водят 
свои собствени битки 
с надигащите се по-
пулисти, случващото 
се в Австрия предиз-
виква тревога и лоши 
предчувствия.

униформа на членовете 
на FPO. Полското цвете 
е германофилски символ 
на любов към народното, 
използван лично с умиле-
ние от Адолф Хитлер.

Когато през 1999 г. вече 
покойният харизматичен 
лидер на считаната тога-
ва за убежище на бивши 
нацисти FPO Йорг Хай-
дер успя да спечели близо 
30% от гласовете и влезе 
в коалиционно правител-
ство начело с Австрий-
ската народна партия, ев-
ропейските партньори на 
Виена бяха ужасени. Те 
прекратиха дипломати-
ческите връзки с Австрия 
и я сложиха под каранти-
на в ЕС. Сега ситуацията 
е доста по-различна. 

“Спектакълът на само-
забравилите се във власт-
та и забравили за бъдеще-
то на страната трябва да 
спре“, заяви при встъпва-
нето си в длъжност преди 

дни новият канцлер и до-
сегашен директор на Ав-
стрийските държавни же-
лезници Кристиян Керн. 
Той предупреди, че ако 
коалицията на двете уп-
равляващи партии про-
дължава както досега, 
изчезването им е сигур-
но. И показа смел стил с 
формирането на кабине-
та, в който за пръв път 
в Австрия мюсюлманка 
стана държавен секре-
тар. Но макар Керн да за-
стана зад Ван дер Белен, 
не успя да му предложи 
формалната подкрепа на 
своята Социалдемократи-
ческа партия на Австрия, 
защото в нея има крила, 
които са готови да влязат 
в коалиция с FPO на феде-
рално ниво. Същото важи 
за консерваторите. 

Австрийската партия 
на свободата вече не е 
изолиран феномен и в 
Европа. Крайнодесните 

са в управляващите коа-
лиции във Финландия и 
Норвегия. Във Франция 
и Холандия Национални-
ят фронт на Марин льо 
Пен и Партията на свобо-
дата на Герт Вилдерс во-
дят в социологическите 
проучвания. В Германия 
на последните регионал-
ни избори „Алтернатива 
за Германия“ финишира 
преди социалдемократи-
те в някои от провинции-
те и продължава да вди-
га проценти на национал-
но ниво. И докато лидери-
те от Париж през Амстер-
дам до Берлин водят свои 
собствени битки с надига-
щите се популисти, случ-
ващото се в Австрия пре-
дизвиква по-скоро трево-
га и лоши предчувствия, 
отколкото призиви за - 
вече невъзможна - нова 
дипломатическа каран-
тина.  K

Най-притеснителният сценарий е Хофер (вдясно) да стане президент, а Щрахе - канцлер reuters

Австрийската пар-
тия на свободата 
вече не е изолиран 
феномен в Европа.

Близо 80% от 
австрийците са 
разочаровани и 
дори гневни от 
политиката в 
страната.


