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EU-nesativa Osterrike
ska leda union i svár tid
2006 stár EU infor jatteutmanin-
gar och svárígheter - anfórda,
under det forsta halváret, av
Europas mest EU-negativa land:
ðsterrike.

Risken finns, sá'ger Michael
Cehler, professor i nutidshistoria
i Innsbruck och expert pá osterrí-
kisk utrikespolitik, att mánni-
skorna i de nya EU-landema i ðst
ska bli lika besvikna pá EU som
osterrikarna har blivit - och att vi
ocksá dar, precis som i Osterrike,
fár uppleva ett uppsving for ho-
gerpopulistiska partier.

De nya EU-lánderna, de som re-
dan ár medlemmar och de som stár
pá tur, har alla svag ekonomi. Det
starka stodet for EU-medlemskap i
Osteuropa, Turkiet och pá Balkan
beror till allra storsta delen pá att
mánniskorna forvántar sig en
snabbt stigande levnadsstandard.

- Subventionsbehovet bara okar,
kommenterar Gehler, men kan inte
fyllas lángre, inte av Tyskland, inte
avFrankrike...

- Tvártom: de starka EU-lánder-
na máste reformera sina ekonomier.

Osterrike hade en mycket stark
ekonomi nár landet gick med i EU
1995. Jámforelsen med oststaterna
gáller nágot annat, námlfgen folkets
forvántningar - och hur man reage-
rar nár politikernas loften inte infri-
as.

Reklamkampanj
Michael Gehler har just gett ut en

lovordad bok om Osterrikes utrikes-
politik mellan 1945 och 2005. Han
skjuter skarpt pá den "desinforma-
tionspolitik" som Osterrikes politi-
ker bedrev infór folkomrostningen
om EU-medlemskap 1994.

- Det handlade inte om informa-
tion utan om en intensiv reklam-
kampanj, med hjálp av reklambyrá-
er, om ett enormt tryck, sager Geh-
ler till Dagen.

- Osterrikarna skulle overtalas -
och de lát sig óvertalas. 66 procent
róstade fór, en enormt hóg siffra.

- De tuffa konsekvenserna teg
man ihjal, och dárfor ár ósterrikar-
na idag, tio ár senare, genomfrustre-
rade.

Innsbruckprofessorn sjálv for
fram báde och, som den forskare

han ár. Mycket har blivit báttre. Os-
terrikiska storforetag, inte minst
banker och forsákringsbolag, har
slagit sig in pá de nya marknaderna
i ost. Maten har blivit billigare.

Vill inte acceptera
Men det "marker ínte folk". Kon-

kurrensen har okat for mindre fore-
tag, mánga slás ut, arbetslosheten ár
hog. Mánga upplever privatiser-
ings- och konkurrensekonomin
som att válfárdsstaten rivs ner. Och
dessutom gár EU mot en allt storre
overstatlighet, áven utrikes- och sá-
kerhetspolitiskt, nágot som osterri-
karna inte alls var installda pá.

Ósterrikarna vill inte acceptera,
ságer Gehler, att de osterrikiska po-
litikerna i Bryssel i grunden inte ska

representera Os-
terrike utan hela
EU.

Nár Jorg Hai-
der, den (o)kánde
hógerpopulisten,

Michael Gehler mycket snart for-
stod att politiker-

nas alla loften inte skulle infrias och
slog in pá en anti-EU-linje, fickhans
frihetliga parti fler róster án nágon-
sin och - hamnade i regeringen.

- Jag kan tanka mig en liknande
utveckling i Osteuropa, ságer Geh-
ler.

Stora steg
Nutidshistorikern tar ocksá upp

EU:s sá att sága "inbyggda" pro-
blem. Klyftan mellan den politiska

eliten och befolkningen finns inte
bara i Osterrike.

- EU var frán bórjan ett elitpro-
jekt, ságer Michael Gehler och háv-
dar att unionen just nu befinner sig
i en "rá'vsax".

Á ena sidan máste EU bli "effekti-
vare" báde for att utveckla ekono-
min och for att kunna spela en
central roll politiskt. Det kráver
snabbare beslut, alltsá mer makt át
beslutsfattarna.

A andra sidan kan man inte ta sá
stora steg som det nu gáller — till ex-
empel Turkiets medlemskap och
privatiseringen av "válfárdssek-
torn" - utan att ha folket med sig.

Forre tyske forbundskanslern
Helmut Kohl kunde driva igenom
euron trots att tyskarna ville ha kvar

D-marken - med hánvisning till att
de hade valt honom och hans poli-
tik. Sá fungerar det inte lángre, ságer
Michael Gehler.

Slár bakut
Manniskorna slár bakut, som i

Frankrike och Nederlánderna i fjol,
som osterrikarna.

- Demokrati kraver smáskalighet
fór att vara praktiskt genomforbar.

- Frágan ár om elitprojektet EU
kan klara av att vinna majoritetens
stod.

- Osterrike lár inte fa till det, tror
Michael Gehler - och forutspár en
uppdelning av EU i "inre och yttre
cirklar".

TOMAS DIXON

DRAR AT
OLIKA HÁLL?
Osterrikes kans-
ler Wolfgang
Schuessel (till
hoger) ska leda
EU under ett
halvár. Frágan ár
om han kan
komma overens
med tysklands
kansler Angela
Merkel.
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