
Wynik wrześniowych wyborów par-
 lamentarnych w Austrii znów
 zmusza do refleksji nad rosną-

cymi wpływami prawicowego populizmu. 
Niemal dekadę temu międzynarodową 
opinię publiczną zaskoczył znakomity re-
zultat wyborczy Austriackiej Partii Wolno-
ściowej (FPÖ) kierowanej przez Jörga Hai-
dera. Powszechne oburzenie wywołało 
wejście skrajnie prawicowych populistów 
do rządowej koalicji z Austriacką Partią 
Ludową (ÖVP). 

Podczas wrześniowej elekcji Austria-
cy znów szczodrze obdarzyli swym za-
ufaniem ugrupowania szermujące hasłami 
ksenofobicznymi i antyimigranckimi: FPÖ 
zdobyła 18% głosów, zaś Sojusz dla Przy-
szłości Austrii (BZÖ, formacja założona
w 2005 roku przez Haidera po jego odej-
ściu z FPÖ) 11%.

Socjaldemokratyczna Partia Austrii (SPÖ), 
uzyskując 29,7% głosów, osiągnęła najsłab-
szy wynik wyborczy w historii. Konserwaty-
ści z ÖVP zdobyli 25,6%.

Skąd się wzięła
austriacka skrajna prawica?

W 1948 roku zniesiono w Austrii usta-
 wowy zakaz uczestnictwa w ży-

ciu publicznym wprowadzony dla by-
łych nazistów. Wtedy część z nich zasili-
ła szeregi socjaldemokratów i konserwaty-
stów, a pozostali utworzyli Związek Nie-

zależnych (VdU). Partia przestała istnieć 
w 1955 roku, zaś w roku następnym reak-
tywowała się jako Austriacka Partia Wol-
nościowa (FPÖ). Wśród jej przywódców 
znaleźli się m.in. były minister w rządzie 
III Rzeszy oraz oficer SS. Jednak w kolej-
nych dekadach ugrupowanie ulegało ide-
owym przeobrażeniom, zbliżając się do 
orientacji liberalnej, co pozwoliło mu na-
wet wejść do rządowej koalicji z socjal-
demokratami w roku 1983. Trzy lata póź-
niej w szeregach wolnościowców doszło 
do radykalnych przewartościowań. Funk-
cję przewodniczącego partii objął nacjo-
nalista Jörg Haider. Kulminacja wewnątrz-
partyjnych przetasowań nastąpiła w roku 
1993, gdy ugrupowanie opuścili przedsta-
wiciele liberalnego skrzydła, tworząc wła-
sną formację – Forum Liberalne. Logicz-
nym następstwem tej transformacji była 
decyzja FPÖ o wystąpieniu z szeregów 
międzynarodówki liberalnej. 

Skrajna prawica przeciwko Proporz

Po zakończeniu II wojny światowej sys-
 tem partyjny w Austrii zdominowa-

ły ugrupowania socjaldemokratów (SPÖ)
oraz konserwatystów (ÖVP), które stwo-
rzyły swoisty kartel. Wykreowana przez 
nie forma kooperacji (tzw. Proporz) po-
zwoliła kontrolować tym dwóm siłom
politycznym życie społeczne i gospodarcze 
w państwie. Dzięki temu partie przyzna-

wały stanowiska 
w bankach, szko-
łach, szpitalach, 
państwowych fir-
mach i instytu-
cjach swoim dzia-
łaczom. Efektem 
tej specyficznej 
formy koegzysten-
cji było też czę-
ściowe zatarcie 
różnic programo-
wych między cen-
trolewicą i centro-
prawicą.

Taki system
musiał prędzej czy
później spowo-
dować społeczne 
niezadowolenie. 
Sytuację dobrze 
wykorzystał Jörg 
Haider, który prze-

kształcił FPÖ 
w partię sto-
jącą po stro-
nie „ludu”,
a przeciw „eli-
cie”.

Populisty-
czny dyskurs 
Haidera pole-
gał na wyzna-
czeniu grani-
cy pomiędzy 
„uczciwymi
i pracowitymi 
Austriakami” 
a „elitami politycznymi, intelektualnymi i ar-
tystycznymi oraz cudzoziemcami”. Niezwy-
kle użyteczna przy wyznaczeniu tej demarka-
cyjnej linii okazała się nacjonalistyczna, kse-
nofobiczna i antyimigrancka retoryka.  

Wejście FPÖ do koalicji z ÖVP w 2000 
roku w konsekwencji przyniosło spadek 
poparcia dla partii Haidera i doprowadzi-
ło do późniejszego rozłamu, w wyniku któ-
rego w 2005 roku powstał Sojusz dla Przy-
szłości Austrii (BZÖ).

2008: wielki come back Haidera

We wrześniowych wyborach austriac-
 cy wyborcy znów pokazali żółtą

kartkę „wielkiej koalicji” socjaldemokra-
tów i konserwatystów. 30% poparcia dla 
dwóch partii skrajnej prawicy po raz ko-
lejny zszokowało europejską opinię pu-
bliczną. Za największego zwycięzcę na-
leży uznać Jörga Haidera – jego par-
tia trzykrotnie powiększyła grono swo-
ich wyborców. Tuż po elekcji rozpoczęły 
się spekulacje o możliwym zjednoczeniu 
FPÖ i BZÖ. Śmierć Haidera spowodowa-
ła, że o połączeniu zaczynają wspominać 
politycy obu formacji. I choć SPÖ i ÖVP 
wciąż dysponują parlamentarną większo-
ścią, to Haider i austriacka skrajna prawi-
ca odnieśli jeszcze jeden znaczący suk-
ces. W jednym z telewizyjnych wywia-
dów na kilka dni przed głosowaniem li-
der BZÖ z satysfakcją stwierdził, że kwe-
stie, o których mówił kilka lat temu, są 
dziś podnoszone przez wszystkie głów-
ne siły polityczne w Austrii. Dlatego bar-
dziej niepokojące od wyborczych wyni-
ków skrajnej prawicy wydaje się zainfe-
kowanie ksenofobiczną, antyimigrancką 
i antyislamską retoryką debaty publicz-
nej w Europie. 

Jörga Haidera reaktywacja
i zejście ze sceny
MI C H A Ł  SY S K A

Kilkanaście dni po sukcesie w wyborach parlamentarnych lider au-
striackiej skrajnej prawicy zginął w wypadku samochodowym. Jörg 
Haider – bo o nim mowa – to postać, która wywołała kilka lat temu 
debatę na temat wzrostu nastrojów nacjonalistycznych i ksenofo-
bicznych w Europie.

Jörg Haider w 2002 roku spotkał się w Bagdadzie z Saddamem Husseinem. 
Opisał to w książce „Gościłem u Saddama”.

Jörg Haider, swój chłopak z Ka-
ryntii. Kilka dni po śmierci jego 
wieloletni partner potwierdził, że
lider austriackich homofobów był
gejem
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