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Presidentsverkiezingen inOostenrijk
trekken zeldendeaandacht van interna
tionalemedia. Klein land,met voorna
melijk representatieve functie. Boven
dienwasdeuitslag altijd voorspelbaar.
SindsdeTweedeWereldoorlog ginghet
presidentschap zonderuitzondering
naar eenkandidaat vande sociaaldemo
cratischeSPÖofde christendemocrati
scheÖVP, de tweepartijendieOostenrijk
opeenpaar jaarna al decennialang geza
menlijk regeren.

Maardeze keer is alles anders. Peter
Filzmaier, debekendstepoliticoloog van
het land, kreeg interviewaanvragenuit
allewindstreken.WantOostenrijk, diep
verdeeldover de aanpak vande vluchte
lingencrisis, staat ophet punt omzon
dag een rechtspopulist als president te
kiezen.NorbertHofer vandeFPÖhaalde
inde eerste ronde ruimeenderde vande
stemmenbinnenenneemthet straks op
tegenAlexander vanderBellen, de verte
genwoordiger vandeGroenendiewerd
gesteunddoor 21%vanhet electoraat.

De gevestigdeordewasnergens te
bekennen.Kandidaten vanSPÖenÖVP
werden inde eerste stemrondeafgeser
veerdmetbeschamendepercentages
van11%.KanselierWerner Faymann
(SPÖ) trok zijn conclusies en is intussen

‘Verliezers vandemodernisering’ staan
voormachtsgreep inOostenrijk
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Politicoloog Peter Filzmaier wijt succes
van rechts-populistische FPÖ vooral aan
wanprestatie van gevestigde partijen

vervangendoorpartijgenootChristian
Kern, eenbuitenstaanderdiede rege
ringscoalitie numoet redden.Maarwat
alsHofer inderdaadpresidentwordt?
Filzmaier durft geen voorspelling te
doen voor zondag. ‘Eenderde vandekie
zers is thuisgebleven inde eerste ronde.
Zij bepalenwiedewinnaarwordt’.

VWat is de impact van eeneventuele
verkiezingszege vanHofer?
‘Die is opkorte termijn vooral symbo
lisch. InOostenrijkheeft depresident
weinig invloedopdedagelijksepolitieke
gang van zaken.Hoferheeft gedreigd
de regeringnaarhuis te sturenals de
regeringscrisis voortduurt,maarmetde
komst vaneennieuwebondskanselier
ennieuweministers lijkt dat dreigement
van tafel.Opde langere termijnkande
president echterwel degelijk een ver
schilmaken.Hij heeft naparlements
verkiezingennamelijk eengrote invloed
opde regeringsvorming ende rechts
populistenhebbeneen straatlengte
voorsprong indepeilingen.’

VEenGroene-kandidaat en een
rechtspopulist.Waaromzijndeuitersten
zopopulair?
‘Gekgenoegheeft datmet rechts of links
niet eens zo veel temaken.Het is geen
ideologische strijd, eerder diepeonvrede
over de zittendemachthebbers. 80%van
de stemmers is zwaar teleurgesteld inde
regeringspartijen. Ikherhaal: 80%.’

VWaar komtdie teleurstelling vandaan?
‘Het landwordt geregeerddoor een coa
litie van sociaaldemocraten enchristen
democratendie eigenlijk helemaal niet
willen samenwerken.Daardoorblijft
al jaren, ongeachthet thema, vangrote
hervormingsbeloftenuiteindelijkniets
anders over daneenmiezerig compro
mis. Een compromisdat vervolgensook
nogeens vanbeidekantenwordt bekriti
seerd.DeFPÖhoeft nauwelijks oppositie
te voeren, dat doet de regering zelfwel.’

VZwalkendbeleid inde vluchtelingen-
crisis heeft de geloofwaardigheid van
de regering verder verzwakt. Inhoeverre
drijft het succes vanHofer opanti-immi-
gratiesentiment?
‘Dat speelt bij eendeel vandeFPÖstem
mers eenbelangrijke rol, hoewel dieper
beschouwdveelal sprake is van econo

mische en sociale angsten.Het gaat, net
als elders inEuropa, omverliezers van
demodernisering:mensendiebang zijn
omhunbaankwijt te rakenaan immi
granten endie vrezendat sociale voorzie
ningendoordekomst van vluchtelingen
wordenuitgehold.Nieuw ishet allemaal
niet; die angstenbestaan inOostenrijk al
veel langer.Maarde regering is er nooit
in geslaagd eengeloofwaardig antwoord
te formuleren ende vluchtelingencrisis
heeft deonrust verder aangewakkerd.
Het probleem isdat immigratiemet
hulp vanpopulistische retoriekook
thema’sheeft gegijzelddie traditioneel
kernterreinen vanhetmiddenwaren.
Onderwijs, economie, sociale voorzie
ningen, alles is inhet tekenkomen te
staan van immigranten.’

VWij kennendeFPÖvooral uit de tijd
vanwijlen JörgHaider, dienogwel eens
demediahaaldemet vergoelijkende ver-
wijzingennaarhetDerdeRijk. Inhoever-
re is dehuidigeFPÖextreemrechts?
‘Departij is quauitgangspuntenniet
veel veranderd.DeFPÖheeft altijd een
grotenationalistische vleugel gehaden
eenkleinere liberale stroming.Dat is
ooknu zo. Sterkernog, denationalisten
winnenaankracht indeze tijden van
vluchtelingencrisis, groeiende euroscep
sis en toenemendeonzekerheid. Toch
is rechtsextremistisch een te straffe
kwalificatie, zekernude vroegere aan
hangmetwortels had indenazipartij is
overleden.Het is tegenwoordig eenbont
gezelschap. Er zijnbijvoorbeeld relatief
veel FPÖledendiehelemaal niet zo

ideologisch zijn.Mensendie eenpartij
hebbengezochtwaarin ze snel konden
opklimmen.Dat gaat gemakkelijker in
eenpartij dieniet zo gevestigd is en snel
groeit.’

VHoegaandegevestigdepartijenom
metdeFPÖ?
‘Dat is het verhaal vandedubbelmoraal.
EnerzijdsbenadrukkenSPÖenÖVPdat
zenietsmetdeFPÖ temakenwillenheb
ben.Maar tegelijkertijdhebbende chris
tendemocratenbegindeze eeuween
coalitie gevormdmetde “Freiheitlichen”
en regerende sociaaldemocratenopdit
momentmetdeFPÖopdeelstaatniveau.
Datmaakt kritiek opde rechtspopulis
ten alswaren ze “ondemocratisch” onge
loofwaardig indeogen van veel kiezers.’

❛❛‘Eenderdevandekie-
zers is thuisgebleven
indeeerste ronde.Zij
bepalenzondagwie
dewinnaarwordt’

Peter Filzmaier
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