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EUROPAS M ANGE ANSIGTER: Mentalt er 0strig endnu ikke ankommet til EU, mener en af landets
kendte historikere, Michael Gehler

Da EU tidligere på året
optog 10 nye lande - primärt 0steuropceiske - i
unionen, markerede den
musikalske stormagt 0strig
det - naturligvis - med en
koncert med Wienerfilharmonikerne föran
Schönbrunn-slottet.
(Foto: Scanpix)

0strig er
på vej
til Europa
HEIDI DACHS

skriver fra 0strig

EU-landene gennemf0rte i
2000 mod 0strig som straf
for, ät Jörg Haiders parti
FPÖ (Frihedspartiet) var
kommet med i regeringen.
0strigerne f01er, ät EU ikke
gav deres regering en fair
chance.
- Den brede befolkning
blev ganske vist ikke ramt af
sanktionerne, fordi det indre
marked og turismen fortsatte
som normalt, men sägen har
alligevel efterladt dybe spor

0strig er et af de EU-lande,
der har gennemgået flest
omvaeltninger i 10bet af de
seneste 100 år. Helt frem til
1918 var landet en del af
kejserriget 0strig-Ungarn
og dermed en europaeisk
stormagt. Dernaest var
0strig republik frem til
1938, hvor landet blev en
del af Hitlers Tyskland. Efi den kelleköve bevidsthed,
ter tegen fik 0§tri| stätUS
blandt andet fordi sanktiosom neutral republik og har
•
réf^^M^ffti^freTti
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kandidater i Internationale
EU.
Michael Gehler er profes- organisationer, uden hensyntagen til om de var FPÖ-folk
sor i historie ved Tidshistorisk Institut i byen Innsbruck eller ej. Selv indaedte modstandere af Jörg Haider er i
og har senest fået flotte andag stadig rasende över, ät
meldelser for sin bog »Der
EU-landene dengang genlänge Weg nach Europa«
nemf0rte en boykot blöt på
(Den länge vej til Europa),
hvori han analyserer 0strigs grund af rene mistanker, siforhold til Europa fra kejser- ger han.
- Desvaerre er forholdet til
tiden og til nu. Bogen roses
EU heller ikke blevet bedre i
af kritikere blandt andet for
10bet af de seneste år. Alene
ät vaere den f0rste af sin art,
i 2003 har 0strig lidt fiasko i
der indeholder en meget deEU på alle punkter, hvor det
taljeret og omfattende beoverhovedet var muligt.
skrivelse af 0strigs vej fra
Som det vigtigste kan jeg
kejserrige til EU-stat.
naevne EU's trafikpolitik.
If01ge Michael Gehler er
0strig er et transitland, men
0strigerne meget påvirkede
vi står fuldstasndig isoleret i
af de erfaringer, de har gjort
EU. Ingen forstår, ät 0strig
ikke mindst i mellemkrigshar behov for ät begrsense
årene, f0r 0strig blev en del
af Hitler-Tyskland. Dengang isser lastbiltrafikken. Samtivar landet ramt af 0konodig er det meget svaert ät formisk krise med h0j inflation, klare 0strigerne, hvorfor
Schweiz, der ikke er EUog de mange borgerkrige,
der fandt sted i Europa, var
land, kan få bedre aftaler om
transitregler med EU, end
med til ät g0re det politiske
EU-landet 0strig kan.
system i 0strig meget ustaHvordan kan 0strigfå et
bilt.
- Derfor er det i dag utrobedre forhold til EV?
- Alt i alt har 0strig proligt vigtigt for 0strigerne, ät
fiteret på medlemskabet af
de lever i sikkerhed og fred
EU, men det er ikke lykkeog har et stabilt demokrati.
des regeringen ät viderebrinDe laegger også vagt på
ge det i pressen. Der bliver
fortsat ät bevare deres neutralitet og ät sikre den 0kodesvaerre drevet for lidt oplysning om EU. Vores politinomiske velstand, som lankere i Bruxelles har de st0rdet har opnået i 10bet af de
ste problemer med ät g0re
seneste 50 år, siger han i et
sig förståelige hjemme og
interview med Kristeligt
saelge deres budskaber. De
Dagblad.
får ikke samme opmasrk- Selv om de fleste 0strisomhed i pressen som de
gere er medlemmer af den
hjemlige politikere, selv om
katolske kirke, spiller kristendommen en mindre rolle de er medlemmer af et lige
så vigtigt parlament. Vi er
i dag end tidligere. Det konn0dt til ät informere långt
servative regeringsparti,
bedre om unionen og fortaslÖVP, har ganske vist villet
aendre landets forfatning i år le borgerae, hvad man kan
og få Gud nasvnt som grund- opnå i EU, og hvordan man
driver lobbyvirksomhed i
laget for vores stat, men det
Bruxelles, mener Michael
blev opgivet igen, fordi det
hurtigt stod klart, ät der ikke Gehler.
- Pressen b0r også skrive
var stemning for det her i
långt mere om alle de 0strilandet, pointerer han.
gere, vi har placeret på h0je
Hvordan er 0strigernes
poster i EU, men som naeforhold til EU i dag?
- Den lave valgdeltagelse
sten ingen kender. Det er
folk, der g0r et stort stykke
på 43 procent ved det senearbejde for hele Europa. På
ste EU-valg er et udtryk for,
ät mange 0strigere er skuffe- dette punkt er 0strigerne
praeget af en middelmådig
de og frustrerede över den
osteklokke-mentalitet.
europasiske union. Folk f0- Landet kan sammenligler, ät andre lande bestemnes med en ost, der ligger og
mer över dem, og de har ikstinker og bliver muggen i
ke glemt de sanktioner, som

landet ikke laengere er en
politisk og militasr stormagt
- men dog gerne ser 0strig
som f0rende på andre felter.
- Der er naeppe nogen
0strigere i dag - i hvert fald
ingen under 90 år - som 0nsker ät genindf0re monarkiet. Noget helt andet er, ät der
stadig eksisterer 0nsker og
forventninger i befolkningen
til, ät landet skal vise sig
som et storrige i en eller anden form. Et eksempel er
sportsjournalistikken, hvor
alle glaeder sig över, ät vi er
en ski-stormagt. Et andet eksempel er musikken, hvor vi
betragter os selv som en musik-supermagt, siger han.
- 0strigs fortid som stormagt har med sikkerhed også spillet en afg0rende rolle
for, ät landet blev medlem af
EU efter jerntaeppets fald,
netop da mange 0steuropaeiske lande s0gte om medlemskab. 0strigerne fornemmede, ät der nu var kommet
et historisk 0jeblik, hvor vi
igen havde mulighed for ät
blive del af et st0rre område
med flere end 300 millioner
mennesker.
- Sandsynligvis har mange også haft f01elsen af, ät
landet vil vaere mere sikkert,
hvis det er en del af EU's
store område. Man må ikke
undervurdere dette incitament til ät s0ge EU-medlemskab, eftersom begrebet
sikkerhed jo netop er en af
de vigtigste vasrdier for
0strigerne.
F0r Sovjetunionens sammenbrud virkede det ofte,
som om 0strig slet ikke havde lyst til ät blive medlem af
EV. Hvad har cendret 0striStormagt
gernes indstilling ?
i ski og musik
-I10betaf 1950'erneog
1960'erne måtte vi indse, ät
Det er Michael Gehlers vurvi ganske vist kunne blive
dering, ät de fleste 0strigere
i dag har forsonet sig med, ait medlemmer af organsationer

en osteklokke, og vi bliver
n0dt til ät 10fte klokken og
lade frisk luft komme ind. Vi
er ganske vist i EU, men i
vores mentalitet er vi endnu
ikke rigtig ankommet til EU.
- Jeg er overbevist om, ät
forholdene vil aendre sig,
blandt andet på grund af de
nye 0steuropaeiske EU-medlemmer. 0strigs nationalbank har prassteret et fremragende arbejde i forberedelserne på ät få de nye
lande med i den monetaere
union, og 0strig vil g0re alt
for ät fremme de nye medlemslandes integration i EU.
0strig kan få en meget vigtig rolle i fremtidens EU,
netop fordi landet deler
graenser med mange nye
EU-lande.
Er 0strigerne måske på
vej til ät blive mere nationale og mindre europceiske?
- Det er rigtigt, ät nogle
partier profilerer sig mere
nationalt. De fors0ger ät opfange den utilfredshed, der
er i befolkningen. Folk er
aengstelige og frygter, ät
0strig på grund af EU-udvidelsen skal blive 10bet över
ende af indvandrere, og ät
der vil blive hård konkurrence på arbejdsmarkedet.
- På laengere sigt tror jeg
dog ikke, ät vi beh0ver ät
frygte et mere nationalistisk
0strig. FPÖ mistede ved
EU-valget 17 procent af sine
stemmer og fik dermed det
dårligste valg nogensinde,
hvilket er et tegn på, ät der
er graenser for, hvor långt de
h0jreorienterede tendenser
vil gå.

som EFTA, OECE og Europarådet, men ät Sovjetunionen ikke ville acceptere,
hvis vi blev medlemmer af
EU.
- Derfor fors0gte mange
0strigere ät fremstille EFTAorganisationen som et mere
moralsk Europa og EU som
kartelkapitalisterens Europa.
Man fors0gte på den made
ät g0re dyd af n0dvendigheden, men i virkeligheden har
0strigerne altid haft en 0nskedr0m om ät vaere med i et
udvidet EU, hvor også 0stlandene var med, vurderer
Michael Gehler.
- Nu hvor den kolde krig
er förbi, er det muligt for
0strig åbent ät sige, hvor
landet h0rer hjemme. Det er
for eksempel sket under EUtopm0det i december 2003,
hvor landene diskuterede en
aendring af EU-forfatningen.
Da forhandlingerne k0rte i
hårdknude, truede den franske president, Jacques Chirac, og den tyske kansler,
Gerhard Schröder, med, ät
de ville danne et Kerneeuropa, hvorefter den 0strigske kansler Wolfgang
Schiissel meget hurtigt reagerede ved ät sige, ät 0strig
i hvert fald h0rer hjemme i
et Kerneeuropa.
Under den kolde krig blev
0strig betragtet som en vigtig brobygger mellem 0st og
vest. Har man vceret tilb0jelig til ät overvurdere landets
betydning i afspcendingspolitikken?
- Ja, helt sikkert. 0strig
fik delvist påskrevet denne
rolle som brobygger udefra
af Sovjetunionen. Det var en
rolle, som landet gerne tog
på sig, og 0strig har virkelig
fors0gt ät bygge broer mellem USA og Sovjet, men det
hjälp ikke altid. Hovedstaden Wien blev FN-by og sas-

som Tyskland lider under i
0jeblikket, skader også
0strig, siger han.
- Det er lidt af et paradoks, ät 0strig på trods af
sin 0konomiske afhsengighed af Tyskland nu er i stånd
til ät profilere sig mere selvstaendigt end tidligere. 0strigerne er ikke laengere ideologisk afhaengige af tyskerne, men har derimod opbygget en egen national identitet, som helt har fjernet sig
fra den tyske. Vores identitet
er isaer påvirket af vores
sport, kultur, neutralitet egden politiske asra, som den
tidligere kansler, socialdemokraten Bruno Kreisky
stod for.
- Den 0strigske selvbevidsthed er vokset meget,
og vi läder os ikke laengere
byde alt af tyskerne. Hvor
selvbevidste 0strigerne er,
har landets finansminister,
Karl-Heinz Grasser, for nyligt bevist. Det er jo ingen
hemmelighed, ät Tyskland
de for adskillige internatioikke overholder stabilitetsnale kontorer, og byen har
pagtens betingelser for ät
vädret vasrt for mange topvasre med i den monetaere
m0der. Blandt andet topm0det mellem John F. Kennedy union, og Strasser föreslog
og Nikita Khrusjtjov i 1961, ved et EU-m0de i juni, ät
lande, der ikke overholder
hvor mange bagefter talte
disse betingelser, mister
om »anden fra Wien«, men
stemmeretten. Den tyske fidenne and var for eksempel
nansminister, Hans Eichel,
ikke staerk nok til ät hindre,
blev så rasende, ät han kort
ät der kort tid efter m0det
tid derefter aflyste et planblev bygget en Berlin-mur,
lagt m0de med Strasser.
eller ät Cuba-krisen fandt
- Naturligvis er vi som nasted.
bostater også taet förbundet
med hinanden. Trafikårerne
Forholdet til
nord-syd 10ber igennem
Tyskland
begge lande, vi udg0r naesten et faelles handelsområ0strigs forhold til Tyskland
de, og mange tyskere tager
har aendret sig meget i 10bet
gerne på ferie i 0strig. Adaf de seneste 100 år. I mellemkrigsårene var 0strigerne skillige tyskere betragter
0strig som det land, hvor de
ideologisk afhaengig af
har hjemme. Det er 0strigerTyskland i en ekstrem grad,
ne ikke så glade for. Vi ser
men derimod ikke 0kogerne, ät tyskerne kommer
nomisk eller handelsmaessom turister og giver penge
sigt. Efter 1945 har forholud, men så skal de også rejse
dene aendret sig fuldstasnigen, konstaterer Michael
digt, fremhaever den 0strigGehler.
ste historieprofessor.
udland@kristeligt-dagblad.dk
-1 dag er 0strig mere end
nogensinde f0r afhaengig af
Tyskland 0konomisk. Tyskerne har investeret milliarder af euro i vores land, hvilket betyder, ät 0strig også er
blevet afhasngig af den 0konomiske udvikling i Tyskland. Den 0konomiske krise,

Europas mange ansigter
• Trods globalisering og årtiers samarbejde i EF og EU er nationalf0lelsen
intakt i de europaeiske lande.
Befolkningerne veerner om deres saerpraeg og er stolte över netop deres kultur og vaardier. Kristeligt Dagblad fors0ger i labet af de kommende uger ät
afdsekke, hvad der gemmer sig under
faallessangen til fodboldlandskampene.
Hvad driver nationalismen? Hvorfor er
italienerne til pizza og spanierne til
tyrefasgtning? Og hvorfor tåler englaanderne hele tiden om vejret?

