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Anotace (abstrakt)
Bakalářská práce se zabývá vzestupem Freiheitliche Partei Österreichs v Rakousku od
poloviny devadesátých let 20. století do voleb do Národní rady v roce 1994, kdy strana získala
přes 22 procent hlasů. Práce na základě sekundární literatury nejprve objasňuje stranickopolitický systém Rakouska, zabývá se strukturami systému Proporz a vývojem samotné strany
Svobodných po druhé světové válce. V další kapitole se práce věnuje tématu imigrace do
Rakouska, její historické kontinuitě a v neposlední řadě pak analyzuje přistěhovalectví jako
nástroj populistické politiky v rukou Jörga Haidera, tehdejšího vůdce strany Svobodných.
Třetí část práce se věnuje Volksbegehren, unikátnímu prvku přímé demokracie. Studie
Volksbegehren „Österreich Zuerst“, iniciované stranou Svobodných, propojuje téma
přistěhovalectví a pravicové politiky a slouží jako příklad reakce rakouské populace na krajně
pravicovou propagandu strany Svobodných. Poslední část práce hledá příčiny úspěchu
„modrého tábora“ ve volbách do Národní rady v roce 1994.

Abstract
Bachelor thesis focuses on the rise of the Freiheitliche Partei Österreichs in Austria from the
middle of 90s of twentieth century until the National council election in 1994, when the party
gained more than 22 percent of the votes. First, the thesis explains partial and political system
of the Austria on the basis of the secondary literature. Further, it deals with the concept of
Proporz and development of the Freedom party after the Second World War. In the next
capture, immigration to Austria and its historical background is covered. Immigration is
analyzed as a tool of populist politician Jörg Haider, leader of the Freedom Party. Third part
of the thesis identifies Volksbegehren, an unique tool of direct democracy. The study of the
Volksbegehren “Austria First” initiated by the Freedom Party connects the topic of
immigration and right-wing politics and it serves as an example of reaction of Austrians on
the extreme-right propaganda of the Freedom Party. The last part of the thesis searches for the
causes of the Freedom Party´s success in National council election in 1994.
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Seznam zkratek:

EU

Evropská unie

FPÖ

Svobodná strana Rakouska (Freiheitliche Partei Österreichs)

HDP

Hrubý domácí produkt

LiF

Liberální fórum (Liberales Forum)

OECD

Organizace pro hospodářskou organizaci a rozvoj (Organization for Economic
Co-operation and Development)

ÖVP

Rakouská lidová strana (Österreichische Volkspartei)

SDAP

Sociálnědemokratická dělnická strana (Sozialdemokratische Arbeiterpartei)

SPÖ

Sociálnědemokratická strana Rakouska (Sozialdemokratische Partei Österreichs)

VdU

Svaz nezávislých (Verband der Unabhängigen)
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Úvod

Když Freiheitliche Partei Österreichs (dále také jen „Svobodní“) v roce 1994
získala ve volbách do Národní rady přes dvaadvacet procent hlasů, byl tento okamžik
mezníkem ve vývoji Rakouské republiky hned na několika úrovních. V první řadě se muselo
se stranou Svobodných začít počítat jako s rovnocenným konkurentem socialistického (SPÖ)
a lidoveckého tábora (ÖVP). Byly tím narušeny struktury systému Proporz, který zajišťoval
politickou stabilitu státu po druhé světové válce a eroze se začala projevovat i ve struktuře
sociálního partnerství. Socialisté a lidovci, kteří se do té doby považovali za „nosné pilíře“
druhé republiky, nyní museli počítat se vzkříšeným politickým elementem, který byl navíc na
samém okraji stranického spektra. Do parlamentu se dostalo 42 poslanců „modrého tábora“,
který svou předvolební kampaň zaměřil zejména na protipřistěhovaleckou notu. Dle volebních
výsledků se mohlo zdát, že xenofobní nálady rakouské společnosti vypluly na povrch. Jörg
Haider, šéf strany a korutanský zemský hejtman (v letech 1989 až 1991 a poté opět mezi léty
1999 a 2008), který neměl daleko ke kontroverzním výrokům, slavil vítězství. Za osm let od
nástupu do funkce předsedy strany změnil nejen její směřování, ale zejména volební
úspěšnost, kterou pozvedl o více než deset procent hlasů. Rakousko se tak zařadilo mezi
západoevropské země, ve kterých zesílil fenomén nesprávně označovaný jako „pravicový
extremismus“.
Ústředním objektem zkoumání této bakalářské práce je strmý vzestup Svobodných
v souvislosti s přistěhovaleckou otázkou. Pro svou práci jsem vymezila časový úsek od roku
1986, kdy se Jörg Haider stal předsedou strany, do roku 1994, kdy strana dosáhla zásadního
úspěchu ve volbách do Národní rady. Velmi často se setkáme s domněnkou, že Haiderem
nastolené protipřistěhovalecké směřování strany Svobodných bylo klíčovým důvodem pro její
vzestup od druhé poloviny osmdesátých let 20. století a úspěch ve volbách v roce 1994.
Cílem mé práce je zkoumat tuto problematiku hlouběji a prozkoumat více příčin úspěchu
Svobodných. Vymezený cíl bude operacionalizován pomocí následujících pracovních otázek:
1) Jak se měnil stranicko-politický systém v Rakousku zejména od druhé poloviny
osmdesátých let 20. století?
2) Jsou Svobodní populistickou či extrémně pravicovou stranou?
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3) Jak významnou roli hrála přistěhovalecká otázka v úspěchu Svobodných v první
polovině devadesátých let?
4) Jaké byly další důvody úspěchu Svobodných ve volbách v roce 1994?
5) Jaké dopady mělo Volksbegehren „Österreich Zuerst“ na politickou situaci a
společnost v Rakousku? Přispělo hlasování vzestupu Svobodných?
Pro uvedení do tématu bude nezbytné nejprve teoreticky vymezit politický systém Rakouska,
analyzovat stranické rozpoložení v druhé polovině 20. století a stručně objasnit historii
stranického systému státu. O to se pokusím v první kapitole své práce. Pomocí odborné
politologické literatury vymezím také pojmy Proporz a neokorporativismus, jež se
neoddělitelně k tomuto období váží. Po stručné analýze stranického systému se zaměřím na
historii a změny v ideologickém postavení Svobodných. Po nezbytném definování pojmů
pravicový extremismus a populismus, lokalizuji umístění strany na pomyslné „ose pravice a
levice“. Je zřejmé, že chceme-li zkoumat příčiny vzestupu Svobodných od druhé poloviny
osmdesátých let 20. století, je nutné porozumět a identifikovat politickou platformu, ze které
vzešli, zmapovat posuny ve společnosti po druhé světové válce a proměny Svobodných
v tomto kontextu.
Korutanský hejtman, Jörg Haider, po nástupu do čela Svobodných využil obav rakouské
společnosti z měnícího se evropského uspořádání a jako nástroj k úspěchu využil
přistěhovaleckou otázku. Cílem jeho politické kampaně bylo rozdmýchat xenofobní nálady ve
společnosti. Na otázku přistěhovalectví v historicko-politickém rámci se zaměřím ve druhé
kapitole své práce.
Protipřistěhovalecká dikce strany Svobodných se výrazně prosadila v podobě Volksbegehren
„Österreich Zuerst“. Ve třetí kapitole studie se pokusím o analýzu hlasování. Cílem bude
podrobně analyzovat příčiny, průběh a dopady hlasování. Zároveň porovnám úspěch
zmíněného Volksbegehren s předešlými. Věřím, že souvislost mezi veřejným hlasováním a
následnými volbami je pro mou práci stěžejní.
Čtvrtá kapitola studie se již zaměřuje na samotné volby v roce 1994. Budu hledat možné
příčiny převratného úspěchu, jimiž mohla být kromě kampaně proti přistěhovalcům také
například pozice Svobodných jakožto nositele změny, ekonomická nestabilita či odmítavý
postoj ke vstupu do Evropské unie.
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Rozbor literatury
Množství literatury, zabývající se stranou Svobodných a jejím vlivem na rakouskou politiku,
je velmi rozsáhlé. Díky studijním pobytům na Wien Universität a University of Washington
v Seattlu jsem měla přístup do univerzitních knihoven a elektronických databází zmíněných
univerzit.
Při zpracování bakalářské práce jsem vycházela z literatury, kterou lze shrnout do třech
základních okruhů. První z nich obsahuje literaturu, zabývající se stranicko-politickým
systémem našeho jižního souseda. Stěžejním dílem v této oblasti je kniha Handbuch des
politischen System Österreichs1, vydaná Herbertem Dachsem, která se věnuje historickému
vývoji a politickému a stranickému systému druhé republiky. Samostatná kapitola se orientuje
na migrační politiku státu. Knihy Antona Pelinky, profesora politologie na innsbrucké
univerzitě, byly základním zdrojem mé práce. Byly jimi Vom Glanz und Elend der Parteien,
kde se detailně věnuje stranickému systému Rakouska. Kniha The Haider Phenomenon in
Austria, kterou vydal spolu s Ruth Wodal či stať Das politische system Österreichs ve
sborníku Die politischen systeme Westeuropas2. Stěžejním dílem v této oblasti byla také kniha
českého autora, Víta Hlouška, která podrobně analyzuje stranický vývoj v Rakousku, Konflikt
versus konsensus, Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 186020063. Při studiu unikátního prvku přímé demokracie, Volksbegehren, jsem čerpala
z internetových dokumentů rakouského Ministerstva pro vnitřní záležitosti. Zaměřila jsem se
na předpisy, kterými se předložení návrhu, hlasování o návrhu a možné následky hlasovacího
procesu řídí.
Přistěhovalectví a společenské proměny státu, tak by se dal nazvat druhý okruh literatury,
ze kterého jsem při studiu vycházela. Zde bych ráda zmínila knihu The FPÖ, Foreigners, and
Racism in the Haider Era4 autora Reinholda Gartnera. Rakouskou migrační legislativu sleduje
kniha Migration legislative: Austrian, Bulgarian, EU. 5 Kniha je vydána doktorkou Cvetanou
Kamenovou a zahrnuje obsáhlý přehled zákonů a předpisů, které určují přistěhovaleckou
1
2

Herbert Dachs (ed.), Handbuch des politischen Systems Österreichs (Wien: Manz, 1997).
Anton Pelinka, Vom Glanz und Elend der Parteien (Innsbruck:Studienverlag,2005); Anton Pelinka, Ruth Wodal (ed.), The Haider

Phenomenon in Austria (New Brunswick: Transaction Publishers, 2002); Anton Pelinka, „Das politische system Österreichs,“ in Die
politischen systeme Westeuropas, ed. Wolfgang Ismar. (Opladen: Leske & Budrich, 1997).
3

Vít Hloušek, Konflikt versus konsensus, Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006 (Brno: Masarykova

univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008).
4

Reinhold Gärtner. „The FPÖ, Foreigners, and Racism in the Haider era,“ in The Haider Phenomenon in Austria, ed. Ruth Wodal a Anton

Pelinka (New Brunswick: Transaction Publishers, 2002).
5

Cvetana Kamenova. Migration — Austrian, Bulgarian, EU Legislation (Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2003).
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politiku státu. Nelze opomenout také knihu Michala Dimitrova s názvem Integrace imigrantů
v Rakousku po roce 1990 na příkladu integrační politiky spolkového hlavního města Vídně. 6
Třetí okruh tvoří literatura zaměřená na Freiheitliche Partei Österreichs a lídra strany Jörga
Haidera. Kniha Gerda Kräha Die Freiheitlichen unter Jörg Haider7 pojednává o vývoji strany
od druhé poloviny osmdesátých let 20. století a zaměřuje se zejména na Haiderovu
populistickou strategii. Kritická reflexe Haiderova působení je popsána v knize Haider:
Nachrede auf einen bürgerlichen Politiker8 od Herberta Auingera. Ideologickým kořenům,
organizaci a politickým strategiím strany FPÖ se věnuje kniha Populism, Proporz, Pariah.
Austria turns right9 od Reinharda Heinische.
Čerpala jsem také z internetových pramenů známých rakouských periodik, jako například Der
Standard či Die Presse, internetových stránek Eurostatu, Rakouského statistického úřadu a
Ministerstva pro vnitřní záležitosti státu.

6
Michal Dimitrov, Integrace imigrantů v Rakousku po roce 1990 na příkladu integrační politiky spolkového hlavního města Vídně (Praha:
Matfyzpress, 2010).

7

Gerd Kräh, Die Freiheitlichen unter Jörg Haider: rechtsextreme Gefahr oder Hoffnungsträger für Österreich? (Frankfurt a. Main: Lang,
1996).
8
Herbert Auinger, Haider: Nachrede auf einen bürgerlichen Politike (Wien: Promedia, 2000).
9

Reinhard Heinisch Populism, Proporz, Pariah: Austrian Political Change, its Causes and Repercussions (New York: Nova Science
Publishers, 2002).
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1. Stranicko-politický systém Rakouska
Pro pochopení stranicko-politických změn od druhé poloviny osmdesátých let
20. století je nezbytné sledovat téma v hlubším historickém kontextu. Je nutné analyzovat
platformu, na níž Svobodní vznikli. Nejprve se pokusím velmi stručně popsat politický
systém a poté systém stranický s jeho charakteristickými rysy.
Rakouská republika je demokratický spolkový stát vybudovaný na federativním přístupu. Řídí
se ústavou z roku 1920, ve znění z roku 1929,10 která byla znovu obnovena po druhé světové
válce.11 Dvoukomorový parlament je složen z Národní rady (Nationalrat) a Spolkové rady
(Bundesrat). Poslanci Národní rady a Spolkové rady společně tvoří Spolkové shromáždění,
které přijímá přísahu prezidenta, má možnost jej odvolat z funkce a vyhlásit válku. Spolkový
prezident, který v době svého zvolení dosáhl věkové hranice 35 let, je volen přímo na období
6 let.12 Jeho funkce ve vnitřní i vnější politice státu je značně formální.13 Rakousko má devět
spolkových zemí, jimiž jsou Vídeň, Horní Rakousy, Dolní Rakousy, Burgenland, Štýrsko,
Salcbursko, Tyrolsko, Korutany a Vorarlbersko. Každá spolková země má vlastní
jednokomorový parlament a v čele zemské vlády stojí zemský hejtman. Pro volbu do
zemských sněmů je využíván proporční systém.

Zástupci spolkových zemí tvoří horní

komoru parlamentu, Spolkovou radu. Zákonodárné funkce spolkových států však nejsou
nikterak výrazné v porovnání s druhou komorou parlamentu, Národní radou.14 Členové
Spolkové rady jsou voleni zemskými sněmy spolkových zemí. Počet zástupců jednotlivých
zemí se odvíjí od počtu obyvatel země. Nejlidnatější zemi bylo přiděleno dvanáct mandátů a
země nejmenší má mandáty tři. Zákonodárná funkce Spolkové rady spočívá ve vznášení
námitek vůči návrhům Národní rady, avšak může být Národní radou přehlasována. Je tedy
možné hovořit o systému asymetrického bikameralismu (V tomto systému má dolní komora
převahu nad horní. Horní komora má za funkci brzdit rozhodnutí dolní. Systém tedy reálně
funguje jako jednokomorový.), kde Spolková vláda má suspenzivní veto (Veto ztrácí svou
platnost poté, co jsou splněny předdefinované podmínky, v tomto případě přehlasování
Národní radou), avšak rozhodující úloha zůstává v rukou Národní rady, která čítá 183
10
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poslanců.15 Ti jsou voleni všeobecným, rovným, přímým a tajným volebním právem na
čtyřleté období. V čele Spolkové vlády, která je iniciátorem většiny zákonů, stojí spolkový
kancléř. V současné době je jím předseda sociální demokracie, Werner Faymann.
Politické strany nesou úlohu utváření demokratického politického systému,16 s čímž souvisí
mnohé důležité funkce. Podle Richarda Gunthera a Larryho Diamonda mají politické strany
následující funkce: nominují kandidáty ve volbách, provádějí volební mobilizaci, strukturují
zájmy a témata relevantní pro politickou sféru, reprezentují určité skupiny uvnitř společnosti,
agregují zájmy, formují a udržují vládu a hrají klíčovou roli v procesu sociální integrace.17
Rakouské politické strany se řídí zákonem o politických stranách z roku 1975.18
Stranický systém Rakouska, jak jej známe dnes, se formoval již od druhé poloviny 19. století.
V tomto období se již začaly vytvářet politické tábory, v německé literatuře známé jako
Lager.19 Katolický konzervativní tábor shromažďoval rolníky, zemědělce a také nižší střední
vrstvu. Ve stranicko-politické rovině jej reprezentovala křesťansko-sociální strana, z jejíchž
základů se později vybudovala nová Rakouská strana lidová (ÖVP). Luegerovi křesťanští
sociálové na konci 19. století prokázali při budování katolického tábora značné integrační
schopnosti. Jejich tábor byl považován za silně homogenizovaný a zcela srovnatelný s
obdobným sociálně demokratickým táborem,20 který byl tvořen převážně městským
proletariátem a zastupovala jej Sociálnědemokratická dělnická strana (SDAP), pozdější
sociální demokracie (SPÖ). Je zajímavé, že oba tábory byly charakteristické rozsáhlou sítí
kulturních, sportovních a zájmových uskupení.21 Třetí tábor byl tvořen z nežidovské,
německy mluvící inteligence, liberálních politiků a také úřednické elity. Všechny tyto vcelku
heterogenní skupiny spojoval německý nacionalismus. Tento třetí tábor bývá označován jako
„nacionálně-liberální“.22
Abychom plně pochopili fungování rakouské politiky ve 20. století, dovolím si stručně systém
analyzovat. Suverénní republika Rakousko vznikla Státní smlouvou v roce 1955. Nezávislost
byla deklarována již 27. dubna 1945, avšak země byla rozdělena do čtyř okupačních zón.
Hlavní město Vídeň mělo okupačních zón hned pět: sovětskou, americkou, britskou,
francouzskou a mezinárodní. Následovalo desetiletí snah o získání plné suverenity, neboť
15
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moc byla v rukou Spojenecké komise pro Rakousko. Možná právě vidina svobodného
suverénního státu a poučení z meziválečného období, které bylo politicky nestabilní, byly
důvodem spolupráce socialistického a konzervativního tábora. Považuji za nutné, v této
souvislosti, zmínit systém zvaný Proporz. (zkráceně z německého výrazu Proportionalität),
který zajišťoval politickou stabilitu. Tento systém dvou stranických táborů, SPÖ a ÖVP, byl
součástí rakouské společnosti a politická orientace jednotlivých sociálních skupin měla
předurčené schéma. Tábor Svobodných byl oslaben, neboť se proporční politiky neúčastnil.
Specifický proporční systém „znamenal postupné přenášení mechanismu poměrného
zastoupení obou velkých stran – ÖVP a SPÖ – z roviny fungování koaličních vlád do nižších
pater politiky i nepolitického prostředí.“23 Tento princip se začal uplatňovat záhy po druhé
světové válce. Dle „proporčního klíče“ byly obsazovány nejen funkce v parlamentu, ale také
pozice v nevládním veřejném sektoru.24

Systém se pak odrazil nejen v politice, ale i

v mediální a ekonomické sféře. Proporz vedl především k zatraktivnění náležitosti k jedné
z vedoucích stran25 a stranictví bylo zásadním elementem rakouské společnosti. Zajímavostí
je, že tento systém zasahoval tak hluboko a radikálně do veřejného dění, že na základě
proporčního systému byly například obsazovány i učitelské pozice.26
V rakouské společnosti hrály po druhé světové válce významnou roli také privilegované
zastřešující svazy, které se účastnily politického a ekonomického rozhodování. Rakouská
společnost je v tomto systému reprezentována velkými asociacemi. „Jednotlivým komorám
stát zajišťuje paritní postavení, když s nimi vyjednává např. v otázkách cenové regulace nebo
ekonomického plánování. Tzv. paritní komise je institucionalizací těchto vztahů.“27 Tento
systém je inspirován instrumenty, které byly zavedeny již na konci 19. století. Za jeden z nich
je považována encyklika papeže Lva XIII. zvaná Rerum novarum, díky níž měly být
požadavky pracující třídy řešeny pomocí konstruktivní sociální spolupráce. 28 Dalším zdrojem
pro systém byla existence Dělnické poradenské rady (Arbeitsbeirat), která v Rakousku
fungovala jako poradní orgán Ministerstva obchodu od roku 1898 do vypuknutí první světové
války.29
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První zastřešující asociací je komora reprezentující zaměstnance, Komora zaměstnanců
(Arbeiterkammer), ve které mají převahu socialisté. Další je Komora hospodářská
(Wirtschaftskammer), kde hrají hlavní roli lidovci.

V Rakouském odborovém svazu

(Gewerkschaftsbund) dominují opět sociální demokraté a v Rakouské zemědělské komoře
(Landwirtschaftskammer) Rakouská strana lidová. Ve všech těchto organizacích figurovali
v jisté míře i Svobodní (a později také Zelení), avšak dominující postavení bylo rovnoměrně
rozděleno

mezi

lidovce

a

sociální

demokraty.

Tento

systém

jde

ruku

v ruce

s neokorporativismem, který je podle Netolického “výsledkem jakéhosi opožděného
společenského vývoje, který už nemá příliš silné revoluční rysy, je možno jej chápat jako třetí
cestu při řešení sporu mezi individualismem a kolektivismem či jako kompromis mezi
liberalismem a socialismem v politickém zřízení.“30 Spolupráce velkých zájmových skupin
s vládou je jeho základním prvkem. Jde o jakousi symbiózu, o obchod mezi státem a
korporací. Blanka Říchová na toto téma uvádí, že korporativismus se vyznačuje třemi jevy.
Jsou jimi „vývoj a zesílení centralizovaných zájmových organizací s monopolem na
reprezentaci, vrcholovým orgánům těchto organizacím je umožněn privilegovaný přístup k
vládě, což je praxe společností všeobecně přijímaná“ a v neposlední řadě je to právě „sociální
partnerství ve formě tripartismu, jehož účelem je eliminovat možné konflikty uvnitř skupin.“31
Všechny výše popsané prvky byly pro rakouský stranický systém charakteristické a k jejich
transformaci došlo až v druhé polovině osmdesátých let. Společnost byla znechucena
z uzavřeného socio-politického kruhu a stranický systém se transformoval z konsociačního
typu32 na konkurenční typ.33 Jedním z důvodů pro jistou erozi systému (je však nutné si
uvědomit, že systém v Rakousku do jisté míry funguje dodnes) byl stále zvyšující se počet
nezaměstnaných, vysoký veřejný dluh a stagnace ekonomického růstu. Přibývalo kritických
hlasů veřejnosti a systém byl ostře kritizován také z tábora Svobodných.
Považuji za nutné zmínit, že ačkoli jakési „rozmrzání“ stranického systému v Rakousku
probíhalo již od sedmdesátých let 20. století, opravdová soutěž tří politických stran byla
fenoménem zejména od druhé poloviny osmdesátých let. V devadesátých letech se již
Svobodní stali rovnocenným konkurentem „rudo-černého“ tábora. Tomu odpovídá i složení
vlád. Od roku 1945 do roku 1966 bylo Rakousko vedeno „velkou koalicí“ SPÖ a ÖVP.
Následovalo období jednobarevných vlád, nejprve pod taktovkou ÖVP a následně SPÖ, které
30
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bylo ukončeno až roku 1983. V tomto roce byla vytvořena tzv. „malá koalice“ socialistů a
Svobodných, vedena Fredem Sinowatzem.34 Utvoření vlády se Svobodnými bylo do té doby
jakýmsi „tabu“. Strana totiž stále nesla stín nacistického režimu. „Malá koalice“ z roku 1983
vydržela pouhé tři roky, rozpadla se v roce 1986, následkem změny ve vedení strany, do
jejíhož čela nastoupil Jörg Haider. Nový charismatický vůdce postupně odboural liberální
složku strany a hledal nová témata, která přilákají voliče do modrého tábora. Posuny na
zdánlivé „ose pravice-levice“, populistický přístup a podpora xenofobie v rakouské
společnosti byly charakteristickými znaky nového vedení strany. Socialisté následně společně
s lidovci utvořili znovu „velkou koalici“ a to až do roku 1999. Tato „velká koalice“ SPÖ a
ÖVP byla jakousi „taktickou koalicí“, aby zabránila dalšímu posilování Svobodných. „Byl to
klasický sňatek z rozumu diktovaný zejména faktickým nulovým koaličním potenciálem
populisticky vystupující FPÖ.“35 Svobodní se tak stali alternativou k vládnoucímu táboru a
v průběhu devadesátých let se rozrůstala i jejich voličská základna.
Relativně novou stranou je strana Zelených – Zelená alternativa (Die Grüne – Die Grüne
Alternative), která vznikla až v roce 1986. Liberální fórum (Das Liberale Forum), strana,
která se oddělila od Svobodných v roce 1993, doplňovala stranické spektrum devadesátých let
20. století.

1.1. Krajní pravice v Rakousku

„Rakousko je místo, kde hodiny tikají v jiném rytmu“, prohlásil Bruno Kreisky, čímž
chtěl poukázat na jedinečný poválečný systém státu.36 Ve státě, který se v druhé polovině
dvacátého století pyšnil ekonomickou, politickou a sociální stabilitou se však zejména
v devadesátých letech začala objevovat politická anomálie v podobě stoupající popularity
krajně pravicové strany Svobodných.37 Jev, který média nepřesně nazývají „pravicovým
extremismem“, se koncem 20. století šířil i mezi ostatními západoevropskými státy. V Itálii to
byla Bossiniho Liga severu, v Belgii Vlámský blok, ve Francii Národní fronta v čele s JeanMarie Le Penem. V žádné z těchto zemí však popularita a volební úspěšnost nedosahovala
takových hodnot jako právě v případě strany Svobodných, která narušila strukturu tradičního
34
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stranicko-politického rámce a ustálené mechanismy. Pojem „extrémně pravicová strana“ je
však značně nepřesný a předem vyvolává negativní konotace. Z politologického hlediska jsou
„za extremistické pokládány především postoje, které vybočují z ústavně-právně konformního
rámce a směřují k odstranění demokratického a pluralitního systému,38 což však rozhodně
není případ Svobodných. Němečtí politologové Norbert Lepszy a Hans-Joachim Veen
charakterizují pravicově extremistické strany jako takové, které „odmítají podstatné principy
a pravidla demokratického státu“.39 Ani do tohoto rámce strana Svobodných nezapadá.
Západoevropské ultrapravicové strany se od sebe v mnohých případech také fundamentálně
liší. Proto je nutné zkoumat tento jev individuálně s přihlédnutím ke specifickým politickým a
společenským poměrům dané země.
Dalším výrazem, který je četně skloňován zejména s osobou šéfa strany Jörgem Haiderem a
stranou Svobodných je „populismus“. Kořeny populismu bychom nalezli již v antice, nový
význam termínu se však objevil v šedesátých letech 20. století.40 Novodobí populisté se snaží
obrazně „přiblížit“ lidem, proto vyzdvihují instrumenty přímé demokracie. Příkladem
takového postupu je důraz, který Svobodní kladou na referenda či petiční kampaně.
Volksbegehren „Österreich Zuerst“ je jedním z nich. Ve svých televizních či radiových
výstupech se Jörg Haider snažil apelovat na „obyčejné občany“ a vystupoval jako ochránce
národní identity a zájmů jedince.41 Hans Georg Betz určil základní oblasti, ve kterých se
pravicově populistické strany profilují, jsou jimi „imigrace a nenávist k cizincům,“„občanská
demokracie“ (ve smyslu obrany „malého člověka“ proti „zkorumpovanému“ státnímu
aparátu), dále pak neoliberalismus“ (důraz je kladen zejména na nízké daně a pouze omezení
státních zásahů do ekonomiky).42 Stranu Svobodných bych tedy charakterizovala jako krajně
(nikoli extrémně) pravicovou a silně populistickou.

1. 1. 1. Vývoj Svobodných od druhé světové války do roku 1986
Jak již bylo zmíněno, kořeny strany Svobodných sahají až do 19. století, kdy se
v Rakousku-Uhersku zformoval národní nebo nacionálně liberální tábor, často interpretovaný
jako „třetí tábor“. Toto politické uskupení doplňovalo sociálně demokratický a křesťanskokonzervativní tábor, avšak nikdy nedosáhl takového stupně organizace a centralizace jako
38
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jeho konkurence.

Velká část jeho sympatizantů přešla ve třicátých letech do NSDAP.

Nacionální akcent se stal po druhé světové válce jakýmsi stínem nově vzniklé strany Svazu
nezávislých (Verband der Unabhängingen, VdU), která byla pokračovatelem „třetího tábora“.
I přes počáteční volební úspěchy se strana nedokázala vyrovnat s nacistickou minulostí
některých svých členů a v roce 1955 zaniká. V témže roce se z jejího nacionálně
orientovaného křídla rodí strana Svobodných. 43
Vývoj strany je politology často rozdělen do několika fází. Jednu z interpretací nabízí Kurt
Richard Luther, který podává čtyři vývojové fáze. První z nich je nazýváno „obdobím
izolace“ a trvá od vzniku strany zhruba do poloviny šedesátých let. Toto období je
charakterizováno velmi slabou organizační strukturou, strana se i nadále potýkala s izolací
z důvodu nacistické historie. Další období trvá do poloviny sedmdesátých let, Luther jej
pojmenovává „obdobím normalizace“. Novému předsedovi strany Friedrichu Peterovi se
podařilo stabilizovat volební výsledky a strana našla podporu především v intelektuálních
kruzích. Následuje „období akceptace“, které trvalo až do roku 1986. V této fázi se strana
přiblížila k ostatním dvěma táborům. Vrcholem spolupráce bylo pak vytvoření „malé koalice“
se socialisty v roce 1983.44 Po nástupu Jörga Haidera do čela strany začalo „období
populistického protestu“.45
Posun strany Svobodných na pomyslné „pravo-levicové ose“ lze ukázat na základě výsledků
průzkumu veřejného mínění. V roce 1976 zařadilo 39 procent respondentů Svobodné jako
stranu středu, 23 procent odpovědělo, že je považují za stranu pravicovou. V roce 1983 na
stejný dotaz odpovědělo 32 procent dotázaných, že strana Svobodných je strana středu, 33
procent ji označilo za pravicovou stranu. V roce 1993 se pouhých 11 procent respondentů
domnívalo, že jde o stranu středovou, 50 procent dotázaných ji identifikovalo jako jasně
pravicovou stranu.46
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Petr Fiala, Svobodomyslná strana Rakouska (FPÖ) v Nacionalistické politické strany v Evropě, ed. Břetislav Dančák a Petr Fiala (Brno:
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 1999), 54-55.
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2. Imigrace – nové politické téma devadesátých let
Téma imigrace rozdělilo v devadesátých letech rakouské veřejné mínění a odkrylo
neshody v socialistickém i konzervativním táboře. U obou stran se objevily vnitřní neshody
jak naložit s přílivem imigrantů. Levé křídlo SPÖ poukazovalo na mezinárodní solidaritu,
zatímco to pravé se obávalo přílivu konkurenční pracovní síly, která ohrozí příležitosti pro
rakouské občany. Část konzervativců se obávala ohrožení rakouské kultury a tradice, pravé
křídlo ÖVP bylo naopak pod tlakem zaměstnavatelů, kteří na přistěhovalce pohlíželi jako na
výhodnou levnou pracovní sílu. Katoličtí podporovatelé konzervativců podporovali
přistěhovalce s ohledem na charitu a solidaritu křesťanské církve. Zelení pak pohlíželi na
přistěhovaleckou menšinu jako na obohacení společnosti z hlediska kulturní rozmanitosti.
Svobodní, pod vedením Jörga Haidera, postavili protipřistěhovaleckou politiku jako základní
element svého směřování.47 Základní strategií Svobodných bylo poukázat na přistěhovalce
jako na zdroj nestability a kolapsu systému. Jedna ze základních otázek, kterou jsem si ve své
práci vymezila je: Proč se přistěhovalecká otázka stala stěžejním bodem programu
Svobodných v první polovině devadesátých let? A zejména zda byla tato taktika klíčovým
důvodem vzestupu strany. V této kapitole bych ráda problematiku přistěhovalectví do
Rakouska přiblížila – nejprve v obecné a historické rovině a poté jako nástroj Haiderovy
populistické kampaně.

2.1. Historické souvislosti
Ještě v roce 1961 byl podíl přistěhovalců na rakouském obyvatelstvu pouhých
1,6 procent. Od poloviny šedesátých let začal tento počet prudce stoupat v důsledku najímání
takzvaných „gastarbeiter“, dočasné pracovní síly.48
Ekonomický boom a zároveň příliv levné pracovní síly pokračoval i v sedmdesátých letech a
v roce 1973 dosáhl vrcholu počtem 227 tisíc zahraničních pracovníků. Téměř 80 procent
z nich tvořili jugoslávští dělníci. Celých 10 procent celkového počtu dělnické síly tak
pocházelo ze zahraničí.49
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Příliv dočasné zahraniční síly byl zastaven ropným šokem a následnou ekonomickou krizí na
počátku sedmdesátých let. Celkově byl podíl pracovní síly v roce 1984 zredukován o
40 procent oproti roku 1974.
V druhé polovině osmdesátých let 20. století začala přistěhovalecká křivka opět stoupat,
zvýšilo se procento žen, neboť dělníci, kteří se rozhodli zůstat, přivedli do Rakouska své
rodiny. O jak velký příliv zahraniční populace se jedná, dokazuje sčítání obyvatel. V roce
1981 bylo v Rakousku 291 tisíc přistěhovalců, o deset let později již 518 tisíc. Dominantní
roli hráli zejména občané bývalé Jugoslávie a přistěhovalci z Turecka (viz. příloha č.3).
Je zřejmé, že pád železné opony na sklonku osmdesátých let měl dalekosáhlé důsledky na
imigrační vývoj v celé Evropě. Následný válečný konflikt v Jugoslávii přinutil tisíce lidí
k opuštění rodné země a Rakousko se muselo vypořádat s přílivem více než čtvrt milionu lidí
v první polovině devadesátých let.50

Jak říká Oliver Rathkolb: „Rakousko může být

klasifikováno jako přistěhovalecká země proti své vůli.“51
Mezi léty 1991 a 2001 se i přes nový „cizinecký“ a „pobytový zákon“, který vešel v platnost
v roce 1993, vlna imigrace nezastavila. Přibylo dalších 190 tisíc obyvatel. Rakousko bylo
jednou z prvních zemí v západní Evropě, která přijala takto tvrdý zákon proti přistěhovalcům.
Částečně to bylo z důvodu zvyšujícího se počtu pracovních migrantů, žadatelů o azyl a
uprchlíků, částečně však také proto, aby se vláda vyhnula stoupající kritice z opozičního
tábora.52
V roce 1994 již počet přistěhovalců stoupl na 700 tisíc (což tvořilo 8,9 procent populace).53 Je
skutečností, že tzv. čistý imigrační přírůstek54 dosahoval v letech 1990 až 1993 téměř 80 tisíc
ročně, což byl největší podíl ze všech evropských zemí, s přihlédnutím na celkový počet
obyvatel.55
Ve sledovaném období (mezi léty 1986 a 1994) můžeme identifikovat zejména vlnu
přistěhovalců z rozpadající se Jugoslávie. Od dubna 1992, kdy začala válka v Bosně, do
července téhož roku, přijaly evropské země na 700 tisíc uprchlíků a pro téměř 90 tisíc z nich
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se Rakousko stalo novým domovem. Ještě v roce 1998 bylo zhruba 4.600 z nich závislých na
federální podpoře (Bundesbetreuung).56

Jen pro informaci, po roce 2001 začalo přistěhovalců opět přibývat. Dle statistických údajů
z roku 2011 tvoří v současnosti necelých 39 procent všech imigrantů občané států Evropské
unie. Nejvíce jsou zastoupeni Němci (146 400 osob), Rumuni (41 700 osob), Poláci
(38 800 osob), Maďaři (26 000 osob), Slováci (20 500 osob) a Italové (16 000 osob). Zhruba
třetinu přistěhovalců tvoří občané států, které nejsou státy Evropské unie. Zejména jsou to
občané bývalé Jugoslávie. Téměř polovina z nich pochází ze Srbska, Černé Hory a Kosova,
čtvrtina pak z Bosny a Hercegoviny. Pětinu tvoří Chorvaté a zbytek občané Makedonie. Přes
12 procent přistěhovalecké populace tvoří nyní Turci.57

2.2. Jörg Haider a nový kurz
Hned v počátku této podkapitoly bych ráda zdůraznila, že přístup k přistěhovalcům
nebyl ze strany Svobodných vždy nepřátelský, alespoň ne do chvíle, kdy zde existovalo silné
liberální křídlo strany. V letech 1983 až 1986, kdy byla strana Svobodných koaliční stranou
v čele s liberálem Norbertem Stegerem, nebylo téma přistěhovalectví významné. Ani v období
velké koalice, ani jednobarevných vlád se vládní činitelé SPÖ a ÖVP přistěhovaleckou
otázkou příliš nezabývali, ačkoliv již od 60. let do Rakouska proudily tisíce přistěhovalců.58
Xenofobie a zejména emocionalizace otázky přistěhovalectví se stala fenoménem zejména od
poloviny osmdesátých let a v devadesátých letech,59 právě pod taktovkou Jörga Haidera.
Jako důležitý vnímám rok 1986 ještě z jednoho důvodu než nástup Jörga Haidera do čela
strany Svobodných. Právě v tomto roce se totiž Rakousko stalo terčem mezinárodní diskuze,
když byl Kurt Waldheim zvolen prezidentem státu. Debata, známá pod názvem
„Waldheimova aféra“, odkrývala nacistickou minulost bývalého generálního tajemníka OSN.
Kurt Waldheim se však rozhodl neodstoupit z úřadu prezidenta, ačkoli byl mnohými zeměmi
označen za „persona non grata“ - byl mu dokonce zakázán vstup do Spojených států
amerických. Tato aféra byla rozbuškou pro další diskuze a vyrovnání se Rakušanů
s nacistickou minulostí státu. Mýtus Rakouska jakožto první oběti Hitlera byl silně zakořeněn
56
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v Rakouské společnosti a pevně ukotven již v Moskevské deklaraci z listopadu 1943. „Vlády
Spojeného království, Sovětského svazu a Spojených států amerických souhlasí s tím, že
Rakousko, první svobodná země, která padla za oběť Hitlerovské agresi, by měla být
osvobozena z německé nadvlády.“

60

Reakce hlavních rakouských politických činitelů se

různila. Konzervativní ÖVP zůstala věrna mýtu a obviňovala okolní svět. Franz Vranitzky,
socialistický kancléř mezi lety 1986-1997, byl příkladem politika, který se rozhodl pro
konfrontaci se zakořeněným mýtem. Strana Svobodných pod vedením Jörga Haidera se
pokoušela o kritiku mýtu, avšak se záměrem rehabilitovat minulost, včetně oprávněnosti
německého anšlusu.61 Tento přístup nepochybně oslovil některé voličské kruhy, neboť jim
nabízel do jisté míry akceptaci jejich minulosti.62 Proč zmiňuji Waldheimovu aféru
v souvislosti s imigrační otázkou? Je to právě proto, že Jörg Haider přinesl téma „etnicity“ do
politických debat a souvislost s vypořádáním s nacistickou minulostí hraje velmi důležitou
roli v cestě Jörga Haidera a Svobodných na vrchol. Ve své cestě k politickému úspěchu vsadil
na xenofobii vůči přistěhovalcům.63 Všeněmectví nahradil po roce 1986 heslem „Rakousko
především“, antisemitismus xenofobií.64 Rakouská společnost, hospodářství a politika se
potýkaly s mnohými problémy, a tak Jörg Haider předhodil občanům viníka v podobě
přistěhovalců, jež přinášejí nestabilitu do prosperujícího státu.65
V říjnu 1989 byla Svobodnými vydána Deklarace svatého Lorenze (Lorenzener Erklärung).
Deklarace, která získala název podle štýrského městečka Sankt Lorenzen, byla iniciována
Raimundem Wimmerem, jedním z hlavních ideologů nového směřování Svobodných.
„Deklarace svatého Lorence byl striktně nacionální koncepce, agresivní útok na základní
elementy rovnosti západních demokracií,“66 reaguje Gero Fischer na dokument ve své knize.
„Program prezentován Deklarací svatého Lorence je definitivně německo-nacionalistický,
rasistický, antidemokratický, s jistým a nezaměnitelným národně –socialistickým vzorcem. Je
německy nacionalistický, neboť vyvozuje politické závěry na základě domnělého přidružení
Rakouska k německé národní tradici a kultuře. Je rasistický v jeho diskriminaci proti
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cizincům, zejména neevropským. Je antidemokratický, neboť přikládá rozlišnou váhu lidské
důstojnosti a chce jednotlivé skupiny posuzovat rozdílně.“67
Dalším dokumentem, zaměřující se na protipřistěhovalecký postoj svobodných je „Rezoluce o
přistěhovalecké otázce“, která byla vydána v říjnu 1989 v Burgenlandu. Tato rezoluce
rozděluje přistěhovalce do tří skupin: německé menšiny, Evropany a neevropské
přistěhovalce. Tato koncepce se jednoznačně snaží zgeneralizovat jednotlivé skupiny a
zároveň jejich existenci spojit s nelegální činností a nestabilitou.68
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3. Volksbegehren
V následující kapitole se budu zabývat Volksbegehren. Nejprve tento prvek přímé
demokracie představím v obecné rovině a poté se zaměřím na konkrétní Volksbegehren
„Österreich Zuerst“, které má stěžejní význam pro mou práci a pomůže nám zanalyzovat
rakouské veřejné mínění v oblasti imigrace v první polovině devadesátých let.

Tento jedinečný systém zásahu občanů do procesu tvorby zákonodárství lze vysledovat
v Německu a Rakousku. Ve Švýcarsku se mu podobá tzv. “Volksinitiative“. V českém
prostředí se tento unikátní prvek přímé demokracie nevyskytuje.69 Ve své práci budu používat
německý název Volksbegehren. Tento název by se dal přeložit jako „veřejná iniciativa“ či
„národní požadavky“, což prakticky vystihuje účel tohoto procesu. Někteří autoři užívají
pojem referendum, například Petra Bartáková ve srovnávací studii pro Parlament České
republiky s názvem „Referenda ve vybraných zemích“ uvádí: „Na národní úrovni lze
v Rakousku vypsat referendum mandatorní, konzultativní a na základě lidové iniciativy.“70
Referendem na základě lidové iniciativy autorka myslí právě „Volksbegehren“.71
Volksbegehren je nástrojem občanů či občanského uskupení k navržení legislativních změn.
Rakouský právní systém rozlišuje celkem tři nástroje přímé demokracie. Referendum
(“Volksabstimmung”), průzkum veřejného mínění (“Volksbefragung”) a veřejnou iniciativu
(“Volksbegehren”).72

Frank Rehmet se ve své práci s názvem „Volkspetitionen – Praxis und Wirkungen. Das
Beispiel der unverbindlichen „Volksbegehren“ in Österreich“ zabývá analýzou funkcí tohoto
unikátního nástroje přímé demokracie. Při svém rozboru vysvětluje několik základních funkcí
instrumentu. Primární funkcí Volksbegehren je podle něho možnost projednání veřejností
předloženého návrhu Národní radou („Tagesordnungseffekt“). Navržená veřejná iniciativa se
může v případě schválení stát zákonem. Další funkcí Volksbegehren je samotné přednesení
požadavků („Artikulationsfunktion“). Volksbegehren dává veřejnosti možnost upozornit na
aktuální téma a zahájit tímto aktem veřejnou diskuzi. S tímto jsou spojeny i další
69

Z tohoto důvodu se vyhnu názvosloví jako je například „petice“ či „referendum“, neboť by takovéto pojmenování mohlo působit
zmatečně.
Poslanecká sněmovna PČR, Accesed April 10, 2012, http://www.psp.cz/kps/pi/PRACE/pi-1-178.pdf , 3.
71
Mandatorní referendum neboli obligatorní, je referendum, které je předem vypsáno na základě ústavního opatření. Není tedy vyvoláno
z popudu státního činitele či uskupení. Příkladem může být například změna ústavních zákonů. Konzultativní referendum má poradenský
účel. Doposud ještě nebylo využito. Vyvoláno může být na základě návrhu vlády či národní rady a využito má být „ve věci zásadního a
národního významu.“
72
Michal Malacka, „Selected aspects of Austrian constitutional justice,“ in Modernizace postupů veřejné politiky a správy v České republice
a zemích Evropské unie, ed. Monika Horáková (Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2008), 154. (Accesed November 22, 2012,
http://cals.upol.cz/wp-content/uploads/2011/10/CALS-2.pdf ).
70

27

z definovaných funkcí hlasování, mobilizační funkce („Mobilisierungsfunktion“) a možnost
občanů participovat na zákonodárném procesu, aktivně se vyjádřit k danému tématu.
V průběhu shromažďování podpisů je často téma předmětem zájmu medií a občané mají
možnost se s problematikou návrhu lépe seznámit.73
V historii rakouského státu se prvek Volksbegehren vyskytuje již od roku 1964, průběh
hlasování byl upraven zákonem o Volksbegehren v roce 1973. Do roku 2012 proběhlo
v Rakousku celkem 34 iniciativ. Celkem 31 z nich bylo úspěšných, to znamená, že návrh
postoupil k projednání Národní radou.74
Aby mohlo být Volksbegehren zahájeno, musí proponent předložit návrh na zahájení řízení za
účelem Volksbegehren na Ministerstvu pro vnitřní záležitosti. Proponentem může být jedinec,
stejně tak i skupina občanů či politická strana.75 Samotný text odůvodnění může být ve formě
návrhu zákona nebo iniciačního textu.
Aby mohlo být zahájeno řízení je také nutná předem stanovená podpora minimálně zhruba
8 tisíc příznivců návrhu. Počet nutných příznivců se odvíjí od počtu obyvatel na základě
posledního sčítání lidu, kteří svou podporu vyjádří podpisem. Tento počet odpovídá 0,1 %
obyvatel. Spolkový ministr vnitra má následně po obdržení návrhu na zahájení Volksbegehren
třítýdenní prodlevu, aby rozhodl o dané žádosti. V případě souhlasu se návrh objeví na úřední
desce ministerstva vnitra a na internetových stránkách. Mezi dnem oznámení a prvním dnem
registračního období musí být prodleva minimálně osm týdnů. Registrační období je
ukončeno šest měsíců ode dne oficiálního oznámení.
Během procesu tzv. „registrace“ mají právo zúčastnit se Volksbegehren všichni občané
s aktivním volebním právem. K tomu, aby byl návrh předložen k posouzení Národní radě je
zapotřebí překročení hranice 100.000 hlasů.76 Národní rada je následně povinna požadavky
Volksbegehren prodiskutovat, avšak není vázána ke schválení návrhu. Volksbegehren je tedy
prostředkem iniciace návrhu, neplynou z něj však žádná závaznější opatření nežli projednání
na půdě parlamentu.
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3.1.

Österreich Zuerst

V lednu 1993 vyvolala Strana svobodných Volksbegehren (tzv. „veřejnou iniciativu“)
s názvem „Österreich Zuerst“. Brzy se však mezi kritiky prosadily i jiné názvy hlasování,
které charakterizovaly jeho zaměření. Jedním z označení bylo například „Rassistische Hetze“
či „Anti-Ausländer Volksbegehren“.77
V průběhu příprav Volksbegehren se Svobodní pustili do kampaně, která měla
obyvatele republiky vystrašit představou mas přistěhovalců, kteří zaplaví rakouský stát.
V čele této kampaně stál Jörg Haider. Protipřistěhovalecká dikce Svobodných měla znaky
připomínající období nacistické diktatury. „500.000 nezaměstnaných. 400.000 Židů. Řešení je
jednoduché.“ Takováto hesla se objevila na plakátech demokraticky legálně zvolených nacistů
v Rakousku 1. května roku 1932. Svobodní propagovali vyřešení vysoké nezaměstnanosti
heslem: „300.000 nezaměstnaných. 300.000 oficiálně přihlášených přistěhovalců.“78 Ve své
kampani na podporu „Österreich Zuerst“ upozorňovali Svobodní na stoupající křivku
přistěhovalců, kterým dávali za vinu nepříznivou bytovou situaci (zejména hlavního města
Vídně), neuspokojivou situaci na pracovním trhu, kde kladli důraz na vysoký počet
nezaměstnaných přistěhovalců, který se toho času pohyboval kolem 11 procent.
Základním kamenem návrhu Svobodných v roce 1993 bylo opatření, které zajistí
„právo na vlast“ („Das Recht auf Heimat“) rakouským spoluobčanům a za tímto účelem
opatření povedou ke „zdrženlivé přistěhovalecké politice státu“.
Ustanoveno bylo následujících 12 bodů:
1. Schválení spolkového zákona, který zakotví v ústavě ustanovení, že Rakousko není
přistěhovalecká země. („Österreich ist kein Einwanderungsland“)
2. Zákonné ustanovení uzavření hranice přistěhovalcům do doby než bude uspokojivě
vyřešena otázka nelegálních přistěhovalců, odstraněna bytová krize a snížena míra
nezaměstnanosti na 5ti procentní hranici.
3. Schválení spolkového zákona, na jehož základě je každý pracující přistěhovalec
povinen prokázat se průkazem, na kterém bude zaznamenáno pracovní povolení a
informace o přihlášení ke zdravotnímu pojištění.
77
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Österreichische Mediathek: Kritik am Anti-Ausländer-Volksbegehren – „nicht christlich“, ORF-Fernsehbericht, 22. Oktober 1992
Herbert Auinger, Haider: Nachrede auf einen bürgerlichen Politiker (Wien: Promedia, 2000), 65.
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4. Posílení výkonné moci cizinecké a kriminální policie, stejně tak jako zvýšení mezd
policistů a zlepšení jejich vybavení pro boj s nelegálními přistěhovalci.
5. Schválení zákona na okamžité zřízení pohraniční stráže namísto vojenských složek.
6. Schválení zákona, který určí hranici přistěhovaleckých studentů na školách.
Maximální hranice by měla být 30 procent. V případě vyššího podílu studentů, jejichž
mateřským jazykem není němčina, by měly být zřízeny speciální třídy.
7. Uvolnění situace ve školství na základě ustanovení, že pravidelné výuky se mohou
účastnit jen imigranti s dobrou jazykovou vybaveností.
8. Omezení hlasovacího práva přistěhovalců.
9. Schválení zákona na utlumení praktikovaného propůjčování státního občanství.
10. Schválení zákona, který zamezí nelegálním komerčním praktikám a zpřísnění opatření
proti zneužívání sociálních výhod.
11. Uzákonění urychleného vyhoštění a zákazu pobytu přistěhovalcům, kteří se dopustili
trestného činu.
12. Schválení zákona na vytvoření východoevropské nadace, která zabrání přistěhovalecké
vlně. 79
Hlasování se konalo v rozmezí od 25. ledna do 1. února 199380 a výsledkem bylo celkem
416.531 podpisů. Celkem tedy 7,35 procent z 5 663 770 občanů Rakouska (s volebním
právem) se ztotožnilo s návrhy Svobodných. Největší podporu získali Svobodní tradičně
v Korutanech, baště Haiderových příznivců, a to 13,36 procent. S mírnou ztrátou následovalo
Horní Rakousko se 8,95 procenty a Vídeň, kde Volksbegehren podepsalo 8,87 procent
obyvatel. V Salzburgu podpořilo iniciativu

7,37 procent,

ve Štýrsku 6,49 procent, ve

Volarlbersku 6, 29 procent, v Tyrolsku 4,97 procent, v Burgenlandu pak 4,67 procent,
nejméně podpisů získali Svobodní v Dolním Rakousku, kde dosáhli na výsledek 4,56
procenta hlasů.81
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Josef Rauchenberger, Stichwort Demokratie: 50 Jahre Zeitgeschehen (Wien: PR-Verlag), 973.
Ibidem, 980.
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Svobodnými iniciované Volksbegehren „Österreich Zuerst“ bylo médii (například deníkem
Die Presse

82

) označeno za tvrdou porážku Jörga Haidera. Toto tvrzení se pokusím potvrdit.

Za prvé, srovnám výsledek Volksbegehren z roku 1993 s předchozími, pokusím se podívat na
výsledek očima členů strany a v neposlední řadě se zaměřím na následky, které hlasování
vyvolalo v Rakousku i za jeho hranicemi.
Hlasování bylo celkem sedmnácté v pořadí. Z těchto sedmnácti hlasování, bylo šesté
nejúspěšnější. Vypočítáme-li průměr procentuální úspěšnosti Volksbegehren (bez Österreich
Zuerst), dostaneme se k výsledku 8,39 procent, z čehož vyplývá, že výsledek byl lehce
podprůměrný a také daleko za úspěchy Volksbegehren Konferenzzentrum-Einsparungsgesetz
(25,74 procent), které upozorňovalo na nákladnou výstavbu konferenčního centra v Austria

Center Vinna a byl iniciován lidoveckým táborem, či Schutz des menschlichen Lebens
(17,93 procent), který byl proti novým opatřením, která se týkala potratů. Při pohledu na
Volksbegehren, která proběhla dodnes na spolkové úrovni v Rakousku si Österreichs Zuerst
stojí na třinácté příčce v úspěšnosti (viz. příloha č.4). Svobodní iniciovali také

Anti-

Privilegien Volksbegehren v roce 1987, kdy získali pouhých 4,57 procent hlasů. Z hlediska
úspěšnosti v porovnání s ostatními hlasováními považuji úspěch spíše za limitovaný. Na
druhou stranu je nutno podotknout, že číslo podpisů není v žádném případě zanedbatelné
vzhledem k charakteru předmětu.
Jaká však byla očekávání Svobodných? Jisté je, že šlo o populistický krok. Iniciace hlasování
však byla jasným signálem, že se strana Svobodných bude i nadále snažit o emocionalizaci
problému přistěhovalectví a o vyvolávání protipřistěhovaleckých nálad v Rakousku. Jörg
Haider se kampaní velmi ostře vyhranil na politickém spektru a zviditelnil v celosvětových
mediích. Očekávání ze strany příznivců Svobodných byla velmi vysoká, avšak Svobodní ve
skutečnosti následný výsledek nikdy jako svou porážku nepřiznali. Heslo „Österreich Zuerst“
se velmi často objevuje jako heslo patriotismu v rétorice strany dodnes.
Důsledky hlasování byly však mnohem dalekosáhlejší, v první řadě byla vyvolána silná
občanská iniciativa ve formě „Lichtermeer“ (volně přeloženo jako „moře světel“).

Dne

23. ledna 1993 se v centru rakouského hlavního města Vídně shromáždilo na dvě stě tisíc
lidí, kteří tímto aktem vyjádřili nesouhlas s xenofobními tendencemi proti přistěhovalcům a
s Haiderovou protiimigrační politickou orientací, která se zhmotnila ve zmiňovaném
Volksbegehren. Pochod, který se stal největší demonstrací druhé rakouské republiky, byl
82

Die Presse, „Bosnier in Wien: gekommen um zu bleiben“, dostupné z: http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/746894/Bosnier-inWien_Gekommen-um-zu-bleiben, cit. 30.3.2013.
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nebývalým pochodem občanů se zapálenými svíčkami. Občané tímto aktem jasně vyjádřili
solidaritu a přátelský postoj k přistěhovalcům. Masy lidí se pokojně přesouvaly na Vídeňský
Heldenplatz (viz. Příloha č.5). Demonstrace byla jasným signálem nesouhlasu s Haiderovou
krajně pravicovou propagandou před Volksbegehren. Uvědomme si, že ve Vídni v té době
žilo 1,5 milionů obyvatel, přes dvě stě tisíc lidí pochodovalo ulicemi velkoměsta. Výsledek
Volksbegehren, který se konal na celonárodní úrovni, se v tomto poměru jeví v jiném světle.
Toto porovnání vnímám jako zřetelný důkaz významnosti občanského aktu a zároveň jako
argument, proč bylo Volksbegehren neúspěchem.
Demonstrace však nebyla jediným následkem Volksbegehren „Österreichs Zuerst“.
Protipřistěhovalecké a krajně pravicové směřování Svobodných mělo také za následek
prohlubování propasti mezi táborem Jörga Haidera a členy liberální složky strany. Liberálové
se ocitali ve stále větší izolaci. Volksbegehren „Österreich Zuerst“ bylo příslovečnou poslední
kapkou v procesu odštěpení liberální tábora. Rozkol strany započal však již dříve. V roce
1992 začal hlavní ideolog strany Andreas Mölzer vystupovat s krajně nacionalistickou
rétorikou. V únoru následujícího roku v reakci na Mölzerovo vystupování opustil stranu
místopředseda Svobodných Georg Mautner-Markhof.83 Paralelně odešlo ze strany pět
poslanců. Byli jimi Heide Schmidt, Friedhelm Frischenschlager, Hans-Helmut Moser, Klara
Motter a Thomas Barmüller. Tato pětice vytvořila nejprve pouze parlamentní klub, o týden
později založili novou politickou stranu – Liberální fórum.84 V programu Liberálního fóra
byly vytyčeny čtyři základní body. Byly jimi volné tržní hospodářství, otevřená společnost,
dodržování ústavy a lidských práv a protikonzervativní postoj.85

Liberální fórum se

zasazovalo o větší otevřenost stranického systému a zostření ideologické soutěže
v parlamentu. Cílem byla otevřená soutěž nejen v hospodářství a politickém systému státu, ale
také v celé společnosti, ve které byl kladen důraz na jednotlivce.86 „Strana se pokusila
navázat na programové kořeny evropského liberalismu a pokusila se překonat „okovy“
třetího

tábora

jednoznačným

příklonem

k modernímu

evropskému

politickému

i

společenskému liberalismu.“87
Liberálové získali ve volbě do Národní rady v roce 1994 necelých 6 procent hlasů a tímto
výsledkem jim náleželo 11 mandátů v Národní radě. Bylo to poprvé v historii Druhé
republiky, kdy se o moc ve státě dělilo celkem pět stran. O rok později získala liberální strana
83

Hloušek, Konflikt versus konsensus, Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006, 225.
Herbert Dachs, Handbuch des politischen Systems Österreich (Wien: Manz, 1997), 315.
Ibidem, 320.
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10 mandátů s přibližně 0,5 procentním propadem hlasů.88 Je tedy zřejmé, že část liberálních
voličů následovala tábor Heide Schmidt, přesto to nezabránilo Svobodným k výraznému
úspěchu ve volbách 1994.

88

Dachs, Handbuch des politischen Systems Österreich, 321.
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4. Volby 1994
Volby do Národní rady byly velkým mezníkem v historii stranického uspořádání státu.
Předseda lidovců, Erhard Busek, ještě před volbami jasně vyloučil koaliční spolupráci se
stranou Svobodných. Dramatický propad voličské podpory pro velkokoaliční tábor však
znamenal ztrátu dvoutřetinové většiny, která je v parlamentu potřeba ke schválení ústavních
zákonů.89 Vláda byla vytvořena koalicí ÖVP a SPÖ pod vedením kancléře Vranitzkého
(SPÖ), v parlamentu však bylo nutné počítat se Svobodnými.
Svobodní ve volbách do Národní rady získali 22,5 procent hlasů, což byl nejlepší výsledek od
jejich vzniku (viz. příloha č.1). Tento výsledek znamenal nárůst o celých 5,9 procenta a do
parlamentu díky tomu usedlo 42 poslanců z “modrého tábora“. Lidovcům připadlo
27,7 procenta, oproti předchozím volbám o celých 4,4 procenta méně. Vysloužili si pouhých
52 křesel. Sociální-demokraté získali 34,9 procenta hlasů, 65 mandátů, což byl propad o 7,9
procent. 13 mandátů (a 7,3 procenta hlasů) pak náleželo Zeleným, Liberální fórum získalo 6
procent a 11 křesel v parlamentu.90 Oficiálně byli tedy vítězem sociální-demokraté, ale byl to
Jörg Haider a jeho modrý tábor, který slavil vítězství.
Fritz Plasser rozlišuje tři typy voličů modrého tábora. První tábor lze označit za
protivládní voliče, kteří svou volbou vyjadřují protest proti vládnoucí garnituře. Další
skupinou jsou voliči řídící se trendy. Ti volí Haidera, neboť je to nový moderní typ politika,
což je pro ně přitažlivé. Posledním typem je volič-nacionalista. Ten vnímá stranu Svobodných
jako zástupce národních a kulturních zájmů. Do této skupiny patří i voliči, kteří podporují
proti-přistěhovalecký diskurs.91
V politologické vědecké literatuře jsou uvedeny tři hlavní vysvětlení, proč se dostává podpory
extrémně-radikální či populistické pravici. Tyto tři elementy popisuje ve své stati Jessika ter
Wal, jsou jimi „zaprvé, proces socio-ekonomické transformace, sociální fragmentace a
individualizace risku v současné společnosti, které požadují vznik nového typu politiky a
směřují k založení nových forem kolektivní identity.“92 Jako příklad zde uvádí odpor
Svobodných k evropské integraci a důraz na identitu regionálního rázu.
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Jako další důvod úspěchu pravicově-radikálních uskupení uvádí autorka „podmínky a
transformace politického systému, jako je například existence politické kultury založené na
klientelismu, sponzorství a „zablokované demokracii“ s vysokou nedůvěrou voličstva.“93
Pravdou zůstává, že dlouholetý systém „Velké koalice“ v Rakousku dal možnost Svobodným
nabídnout obyvatelstvu novou cestu, definovanou jako volbu strany, která není zatížena
korupčními skandály.
Jako třetí důvod úspěchu je „neprezentovat se jako otevřeně rasistická strana, svázaná
s fašistickou ideologií.“94 Některé výroky Jörga Haidera, ve kterých například nostalgicky
označil členy Zbraní SS za vzory pro dnešní mládež,95 šokovaly širokou veřejnost, avšak
nebyly základním nosným elementem Haiderovy politiky a rétoriky.

4. 1. Protipřistěhovalecká karta
V předvolební kampani voleb do Národní rady, které se konaly 9. října 1994, se
Svobodní snažili vytvořit obraz či jakýsi stereotyp ilegálního imigranta, jež zneužívá
rakouský právní systém i rakouské občany. Svobodní se tímto odklonili od německého
nacionalismu, a to zejména z taktických důvodů. Dávání příliš velkého důrazu na extrémně
pravicový

směr

strany

vždy

spíše

snížilo

podporu

Haiderovy

strany,

zatímco

protipřistěhovalecká rétorika přitahovala xenofobní voliče.
Jejich taktika zafungovala, v roce 1990 se pouhých 11 procent Rakušanů domnívalo, že
Haiderova strana „vyřeší problém s přistěhovalci“. O dva roky později se tato domněnka
vyšplhala na 28 procent. V roce voleb, 1994, již Svobodným v této otázce důvěřovalo
36 procent obyvatelstva.96
Jak uvádí Reinhold Gärtner, profesor politologie innsbrucké university, „v létě roku 1990, se
71 procent Rakušanů vyjádřilo, že by občané východoevropských států měli zůstat doma a
67 procent se přiklonilo k myšlence, že cizinci v Rakousku zvýší míru nejistoty, nepořádku a
kriminality.“97

V průzkumu, který se konal o rok později 49 procent Rakušanů absolutně

odmítlo příliv nových imigrantů z Maďarska, proti přistěhovalcům z arabských zemí a severní
Afriky se postavilo celých 68 procent. Necelá čtvrtina dotázaných označila přistěhovalce za
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„nečisté“ a „agresivní“.98

Právě díky této protipřistěhovalecké strategii získala strana

Svobodných podporu z rozlišných socio-demografických skupin.
Maria Sládek ve své studii You really do make an unrespectable foreigner policy analyzuje
hlavní argumenty, jež při politických diskuzích a proslovech Svobodní hojně využívali.
V první řadě to byly vysoké počty cizinců, kteří se do Rakouska přestěhovaly. Takovýto
vývoj byl pokládán za neudržitelný. Dalším argumentem byly náklady vynaložené na žadatele
o azyl a přistěhovalce. Náklady byly předkládány jako nepřijatelné pro rakouskou ekonomiku
a pozitivní hospodářský vývoj. Narušena měla být také socio-ekonomická rovnováha
v rakouské společnosti. V neposlední řadě se pak vyzdvihovaným problémem stala soutěž ve
smyslu konkurenceschopnosti. Přistěhovalci byli viděni jako nežádoucí konkurent pro
Rakušany, kterým tak berou práci, neboť imigranti jsou ochotni pracovat za nižší mzdu. S tím
také souvisí argument zvýšení nezaměstnanosti. Téma, které Svobodní při diskuzích často
vyzdvihovali, bylo vytvoření jakýchsi „ghett“ či přistěhovaleckých kolonií, které měly mít
údajně negativní vliv na Rakouskou společnost. S tím souvisí i idea, že kultura, kterou
přistěhovalci přinášejí do Rakouska je neslučitelná s národní kulturou. Dalším argumentem je
zvyšování kriminality. Svobodní se snaží přesvědčit rakouského občana, že přistěhovalecký
element s sebou přináší také zvýšenou kriminalitu a zneužívání sociální politiky státu na úkor
rakouského občana. Tímto však výčet jakýchsi „proti“ z úst Svobodných nekončí,
přistěhovalci jsou popisováni jako výhradně negativní element, který vyvolává v Rakušanech
pocity strachu a ohrožení. Svobodní argumentují, že je nehumánní vůči rakouským občanům
pokračovat v uvolněné přistěhovalecké politice státu.99

4.2. Nositel změny
Z velké míry byl politický úspěch ve volbách 1994 založen také na roli Svobodných,
jakožto „nositele změny“ ve specifických podmínkách rakouského korporatistického státu a
také souvisel s transformačními procesy, jimiž rakouský politický systém procházel.100 Dle
některých autorů, došlo v Rakousku k jistému „odideologizování“ tradičních stran politického
spektra. Strany se staly takzvanými „catch-all“ stranami a boj o voliče tak probíhal ve středu
stranického spektra. To mělo za následek otevření prostoru pro strany, které dokázaly využít
98
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nejen témat, jež byla „uvolněna“, ale i odporu částí voličů proti tradičním stranám.101 Strana
Svobodných byla po dlouhou dobu opozicí „rudo-černému systému“ a systému Proporz, byla
tedy volební alternativou systému. Tento systém byl častým terčem kritiky Svobodných.
Haider upozorňoval zejména na protekcionalismus, obsazování klíčových míst podle
stranické příslušnosti či členství k zájmovým svazům. Ve společnosti eroduje mentalita
„táborů“, politická inklinace se již nedědí z generace na generaci, a vzniká tak prostor pro
větsí flexibilitu.102 Značná část Haiderových voličů v roce 1994 tedy volila jedinou existující
alternativu k „partitokracii“.103

4.3. Evropská integrace
Evropská integrace bylo další z volebních témat roku 1994. Postoj Svobodných se po
nástupu Jörga Haidera do čela strany radikálně změnil. Původní přístup strany k evropské
integritě byl velmi kladný. Vycházelo to zejména z myšlenky připojení Rakouska do
evropského společenství s německou dominancí.
Spolu s Haiderem však bylo připojení do EU prezentováno jako hrozba přílivu dalších
přistěhovalců, zvýšení kriminality, vzrůst kamionové dopravy a v neposlední řadě zásah do
suverenity státu. Haider držel ve svých rukou další nástroj pro kritiku vlády, nakloněné
k integraci. A promluvil populistickým hlasem, který byl mnohým Rakušanům bližší než
nesrozumitelné odlidštěné pokusy některých politiků vysvětlit, k čemu je vlastně evropská
integrace dobrá.104 Po vstupu Rakouska do Evropské unie se tento apel proměnil v odmítání
východního rozšíření.105
V tomto kontextu bych ráda zmínila referendum o vstupu do Evropské unie, které se konalo
čtyři měsíce před volbami do Národní rady. Celkem 66,6 procent se tehdy vyjádřilo pro vstup
do společenství,106 tento výsledek napovídá, že ve společnosti byla velká část obyvatelstva,
která se vstupem do EU nesouhlasila. Dát hlas Haiderovi a jeho straně byl způsob, jak svůj
nesouhlas vyjádřit.
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4.4. Ekonomická situace
Další z faktorů, který významně ovlivnil volební výsledky roku 1994, byl ekonomický
propad a vysoká nezaměstnanost. Populisté tuto situaci využili ke kritice „rudo-černého
tábora“ a příčiny vysoké nezaměstnanosti hledali - opět - zejména v přistěhovalecké politice
státu.
Konkurenceschopnost státu začala klesat již v osmdesátých letech, kdy se ekonomický růst
propadl pod průměr zemí OECD. Tento úpadek ekonomického růstu vysvětluje profesor
salcburské university Volkmar Lauber „neschopností přizpůsobení se rakouské hospodářské
struktury měnícímu se světovému trhu.“107 Zmíněnou „hospodářskou strukturou“ je
tzv. „austrokeynesiánství“, které se vyznačovalo vysokou angažovaností státu do ekonomiky,
vysokými státními výdaji s cílem udržet míru nezaměstnanosti v co nejnižší rovině.
Důsledkem tohoto hospodaření bylo prudké navýšení státního dluhu, který se na konci
osmdesátých let vyšplhal až na 60 procent HDP.
Pád železné opony, sjednocení Německa a jeho následný hospodářský propad se výrazně
podepsaly na hospodářském směřování rakouského státu. HDP kleslo ze 4,6 procent v roce
1990 na pouhá 2 procenta o dva roky později. Ve volebním roce 1994 dosahoval deficit
státního rozpočtu k 5 procentům HDP, státní dluh byl 61,4 procent HDP a ani vyhlídky
nebyly nijak optimistické.108
Došlo také k dlouhodobé krizi zestátněných sektorů průmyslu, které přestaly být efektivní a
konkurenceschopné. V roce 1989 proběhla rozsáhlá daňová reforma a došlo k částečné
privatizaci státních podniků, avšak makroekonomické trendy nabírali stále negativní směr.
Nezaměstnanost naopak rostla (viz. příloha č.2). Na začátku osmdesátých let dosahovala míra
nezaměstnanosti 2, 5 procenta, v roce 1993 již celých 7 procent.109

4.5. Role médií
Role a vliv médií na politický život dostal v devadesátých letech nebývalých rozměrů.
Obraz strany, respektive politika, v mediích byl zásadním činitelem k utváření volebních
preferencí. Obsah sdělení však není vždy zásadní, do popředí se dostává spíše schopnost
manipulace a vytvoření „obrazu“ schopného politika. Haider byl bezpochyby schopným
107
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řečníkem. V Rakousku je pak situace specifická tím, že zde je velmi pokročilá koncentrace
médií do rukou omezeného okruhu vlastníků.110 Specifický v tomto ohledu byl deník Kronen
Zeitung. Jak prohlásil Andreas Mölzer, člen Svobodných a redaktor zmíněného plátku:
„Věřím, že vzestup Svobodných a Jörga Haidera od roku 1986 je nerozlučně spjat s Kronen
Zeitung.“111 Jako příklad bych ráda uvedla medializaci otázky přistěhovalectví ve zmíněném
deníku. Na jaře 1990 vycházely v Kronen Zeitung články s názvem „Hrozba cizinců“

112

a

politické komiksy, vykreslující přistěhovalce jako agresivní element, který přinese státu
zvýšenou kriminalitu a nestabilitu. Ukázkou podjatosti tohoto deníku je fakt, že absolutně
ignoroval demonstraci Lichtermeer.113 Prezentace strany v mediích často napomohla
v rozhodnutí nerozhodným voličům. Výsledkem úspěšné mediální kampaně tak bylo, že
Svobodné volili občané napříč třídního spektra.
Důležitým podporovatelem protipřistěhovaleckého proudu bylo nakladatelství „Freiheitliches
Bildungswerk“, vydávající zejména prostranické dokumenty a ideologické knihy.114 V čele
FBW nestál nikdo jiný než Andreas Mölzer.
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2012,

Závěr

Vzestup Svobodných, která se nachází na okraji stranické osy, vyvolal obavy, že
Rakousko následuje trend jiných západoevropských zemí, kde extrémisté získávají popularitu
a projevy xenofobie a rasismu se stávají běžnou součástí politické rétoriky. Ačkoliv od voleb
v roce 1994 uběhlo již devatenáct let, téma je stále aktuální. Svobodní jsou v Rakousku třetí
nejpopulárnější stranou a jejich nová vůdčí osobnost, Hans Christian Strache, využívá
nepřehlédnutelně podobné nástroje politiky jako Jörg Haider ve zmíněném období. Ve své
práci jsem se pokusila zmapovat vzestup strany v druhé polovině osmdesátých let až po volby
v roce 1994. Cílem mé studie bylo zejména analyzovat příčiny úspěchu Svobodných a
zodpovědět na otázku, zda právě xenofobní nálady rakouské společnosti proti přistěhovalcům
byly hlavním důvodem pro strmý vzestup populistů. Důležitou součástí mé bakalářské práce
je analýza Volksbegehren „Österreich Zuerst“, tento unikátní prvek přímé demokracie
v Rakousku byl základním klíčem k odpovědění vytyčené otázky. Veřejné hlasování mělo
být ukázkou smýšlení rakouské společnosti vůči přistěhovalcům a stalo se tak základním
kamenem pro mou studii.
Jak bylo zmíněno v úvodu, často se setkáme s názorem, že Haiderem nastolené
protipřistěhovalecké směřování strany bylo klíčovým důvodem pro její vzestup v první
polovině devadesátých let 20. století a úspěch ve volbách v roce 1994. Tato domněnka však
podle mého názoru problém značně zplošťuje. Domnívám se, že podpora Haidera vycházela
z více rozlišných stran a důvodů, ne pouze z xenofobních nálad rakouské společnosti. Jako
první z důvodů bych označila

snahu o změnu stranicko-politického sytému, který byl

v Rakousku vytvořen již po druhé světové válce, aby minimalizoval potenciální politické
konflikty. Sociálně demokratická strana (SPÖ) a konzervativci (ÖVP) byli hlavními
politickými hráči, zatímco pravicová uskupení byla diskvalifikována. Od poloviny
osmdesátých let začala být společnost méně rozštěpená „národ vzkvétal, vnější hrozby
ustupovaly a Rakousko začalo vnímat samo sebe jako zřetelný a jedinečný národ, politika
proporcionality a související rysy začali ztrácet svou legitimitu“115 Strana Svobodných se
v tomto procesu „rozmrzání“ starých struktur stala protestní a opoziční stranou stávajícímu
systému dvou stran. Část Rakušanů spatřovali ve straně Svobodných nositele změny. Haider
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navíc využíval populistického přístupu a upozorňoval na politická témata, kterým se socialisté
a lidovci často záměrně vyhýbali.
Dalším důvodem pro podporu Svobodných byla nepochybně osobnost Jörga Haidera, který
novým moderním typem politika, který promluvil k občanům našeho alpského souseda
populistickým hlasem. Nejen, že byl výborným řečníkem a uměl se velmi dobře orientovat
v mediálním prostředí, byl měl velmi dobré vazby s nejčtenějším bulvárním deníkem Kronen
Zeitung.
Vysoký státní dluh, který byl následkem „austrokeynesiánství“, pokles HDP, vysoká
nezaměstnanost a další makroekonomické ukazatele nabírali značně negativní směr. Další
důvod pro skupinu voličů dát hlas modrému táboru, neboť Svobodní nebyli pošpiněni
korupčními skandály jako jejich konkurenti ze strany lidovců a sociálních demokratů. Jörg
Haider opět využil situaci a negativně komentoval ekonomickou situaci státu.
Ve společnosti se objevila také obava ze vstupu Rakouska do Evropského společenství. Jörg
Haider vycítil příležitost a hojně kritizoval evropskou integraci. Upozorňoval na možný příliv
imigrantů, zvýšení kriminality a ekonomickou nestabilitu, kterou by podle jeho stanovisek
vstup do Evropské unie vyvolal.
Ano, protipřistěhovalecká karta, byla nepochybně tématem číslo jedna Haiderovy kampaně.
Přistěhovalci byli v jeho projevech označováni za viníky společenských a ekonomických
problémů. Jeho oblíbeným argumentem bylo, že přistěhovalci berou práci Rakušanům.
Nedomnívám se však, že by právě důraz na imigrační otázku Svobodným přinesl tak výrazný
úspěch ve volbách v roce 1994.

Ve své práci jsem se rozhodla doložit tento názor

přednesením spojitosti mezi Volksbegehren Österreichs Zuerst a volbami. Výsledek
iniciativy, jejímž hlavním heslem bylo „Rakousko není přistěhovalecká země!“, nebyl
zanedbatelný. Návrh získal 416 531 podpisů, tedy 7,35 procent hlasů. Reakce na něj však dle
mého názoru byla mnohem signifikantnější. Svobodní se rozštěpili, vzniklo Liberální Fórum,
které ve volbách Svobodným sebralo alespoň z části liberálnější voliče. Rakušané vyšli do
ulic a Lichtermeer, největší demonstrace v historii druhé republiky, neměla obdoby.
Požadavky Svobodných nebyly Národní radou schváleny, oproti předchozím hlasování byl
výsledek podprůměrný a v médiích byl označen jako Haiderova porážka. Vzhledem k tomu,
že ani Svobodní se o výsledcích Volksbegehren nijak zásadně nevyjadřovali, nepřímo
vyvozuji, že to rozhodně nebylo vítězství.
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Předpokládám, že kdyby občané volili Svobodné v roce 1994 zejména z xenofobních důvodů
a jako protest proti vlně přistěhovalectví, tento protest by se ukázal ve výsledku
Volksbegehren Österreich Zuerst mnohem výrazněji.
V závěru lze tedy říci, že otevření diskuze na téma přistěhovalectví bylo nepochybně
nástrojem populistické politiky Svobodných. Tímto „nástrojem“ pak reagovali na skutečná
témata a problémy společnosti. Otázka přistěhovalectví tak byla populisticky zneužita ve
prospěch Haiderovy propagandy, avšak jako hlavní důvod úspěchu Svobodných nesloužila.
Jednalo se spíše o kombinaci nespokojenosti s jinými faktory a volba „modrého tábora“ byla
volbou protestní. Rakušané si přáli změnu stávajícího stranicko-politického systému, kterou
strana Svobodných, jakožto alternativa k rudo-černému táboru, nepochybně byla.
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Summary
Based on the conclusions from present bachelor thesis it is not possible to confirm the
hypothesis that key reason for the success of the Freedom Party in 1994 National Council
election and its rise in the 90s of the twentieth century were its negative attitudes against
immigrants. I believe that this idea flattens the issue and that xenophobia against immigrants
among Austrian citizens was not such a significant phenomenon.
According to my study, open discussion about the wave of immigration in Austria was
definitely the tool of populists´ politics. Freedom party presented immigrants as culprits of all
the economical and social issues of the country.
Political system of the Austria after Second World War was built to minimize potential
political tensions and conflicts. Social democratic Party (SPÖ) and Austria People´s Party
were the main political players. Stability of this postwar system started to lose its legitimacy
when threats of the outside world disappeared and this change was accomplished in the 90s.
I believe that the major reason for the Freedom Party´s success was that they were opposition
to the scrambling political scheme. Austrian citizens voted for FPÖ because they wanted to
show their protest against red-black coalition, they believed in change.
Volksbegehren, an unique tool of direct democracy in Austria, proved my conclusion.
Volksbegehren “Austria First” was referendum initiated by Freedom Party in 1993 (year
before the National council elections). Leader of the Freedom Party, Jörg Haider, presented
thought restrictions against immigrants in his proposal. It was signed by 416.531 citizens,
which is about 7,35 percent of the population. Referendum caused the largest demonstration
in the history of Austrian Second republic and was identified as a defeat of Freedom party. I
believe that if xenophobia among Austrians was the major reason to vote Haider, it would be
clearly shown in the referendum “Austria First”, which took place a year before National
council elections.
Bachelor thesis presents other reasons for Haider´s success. High public dept, drop in GDP
and high unemployment rate could be some of them. Haider used those indicators as targets
for his critique. As an populist politician he was a very good speaker and influenced media
(especially newspapers called Kronen Zeitung). Part of the voters protested against entering
European Union.
43

As a conclusion I believe that immigration topic was just a tool of the politics, not the major
reason for Freedom Party´s success. Election success was a result of more factors.
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Přílohy:
Příloha č. 1: Výsledky voleb do Národní rady v letech 1986, 1990 a 1994 (tabulka)

23. listopadu 1986, Výsledky voleb
Registrovaní voliči
Voliči
Neplatné hlasy
Platné hlasy

5,461,414
4,940,298
88,110
4,852,188

Strana

Počet hlasů

Rakouská socialistická strana (SPÖ)
Rakouská lidová strana (ÖVP)
Svobodná strana Rakouska (FPÖ)
Zelená alternativa (GRÜNE)
Komunistická strana Rakouska (KPÖ)
Ostatní

2,092,024
2,003,663
472,205
234,028
35,104
15,164

90.5 %
1.8 %
98.2 %

%
43.1
41.3
9.7
4.8
0.7
0.3

Počet
křesel
80
77
18
8
0
0

7. října 1990, Výsledky voleb
Registrovaní voliči
Voliči
Neplatné hlasy
Platné hlasy

5,628,912
4,848,741
143,847
4,704,894

Strana

Počet hlasů

Rakouská socialistická strana (SPÖ)
Rakouská lidová strana (ÖVP)
Svobodná strana Rakouska (FPÖ)
Zelená alternativa (GRÜNE)
Sjednocení Zelení Rakouska (VGÖ)
Komunistická strana Rakouska (KPÖ)
Ostatní

2,012,787
1,508,600
782,648
225,084
92,277
25,682
57,816
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86.1 %
3.0 %
97.0 %

%
42.8
32.1
16.6
4.8
2.0
0.5
1.2

Počet
křesel
80
60
33
10
0
0
0

9. října 1994, Výsledky voleb
Registrovaní voliči
Voliči
Neplatné hlasy
Platné hlasy

5,774,000
4,730,987
97,873
4,633,114

Strana

Počet hlasů

Rakouská socialistická strana (SPÖ)
Rakouská lidová strana (ÖVP)
Svobodná strana Rakouska (FPÖ)
Zelená alternativa (GRÜNE)
Liberální Fórum (LIF)
Komunistická strana Rakouska (KPÖ)
Ostatní

1,617,804
1,281,846
1,042,332
338,538
276,580
11,919
64,095

Zdroj: Election Resources on the Internet:
Federal Elections in Austria – Nationalrat (National Council) Results Lookup
http://electionresources.org/at/nationalrat.php?election=1994
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81.9 %
2.1 %
97.9 %

%
34.9
27.7
22.5
7.3
6.0
0.3
1.4

Počet
křesel
65
52
42
13
11
0
0

Příloha č. 2: Míra nezaměstnanosti v Rakousku v letech 1978 – 2008 (graf)

Nezaměstnanost v Rakousku a Německu v letech 1978 až 2008

Nezaměstnanost Rakousko
Nezaměstnanost Německo

Zdroj: The Monetary Transmission Mechanism in the Euro-Area: A VAR Analysis for
Austria and Germany.
IUP Journal of Monetary Economics, Aug2010, Vol. 8 Issue 3, p6-30, 25p, 11 Charts, 9
Graphs, Graph; found on page 7
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Příloha č. 3: Míra přistěhovalectví do Rakouska v letech 1945-2008 (graf)

Přistěhovalectví do Rakouska - Přistěhovalci první generace *

* Přistěhovalci první generace – Přistěhovalci narození mimo Rakousko

Zdroj: Statistik Austria,
http://www.statistik.at/web_de/dynamic/statistiken/bevoelkerung/032181
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Příloha č. 4: Volksbegehren v Rakousku (porovnání) (graf)

Österreich Zuerst (1993); 416 531 hlasů

Zdroj: Bürgermeisterzeitung 2011_03, převzato z http://medienkritikwien.wordpress.com/tag/kronenzeitung/
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Příloha č.6: Fotografie z Lichtermeer (obrázek)

Zdroj: SOS Mitmensch, http://www.sosmitmensch.at/stories/10/
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