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POVZETEK
Zgodovinski dogodki vplivajo na danasnje razmisljanje in politicna prepricanja, saj jih kljub
poskusom ne moremo zanikati. Nacizem in antisemitizem 2. svetovne vojne, ki sta bila
najvplivnejsa pod vodstvom Hitlerja, se danes lahko odrazata kot antimigracijska sodobna
politika, ki ima velik pomen v Avstriji. Rasizem je tako prisoten ze od nekdaj in predstavlja
sodobni problem, ki bi mu drzave morale nameniti vee pozornost, saj imamo Ijudje enake
clovekove pravice ne glede na izvor oziroma nacionalnost.
Namen diplomskega dela je poiskati povezavo med nacizmom 2. svetovne vojne v Avstriji
in Haiderjevo sodobno politiko na avstrijskem Koroskem. Cilj diplomskega dela je
ugotoviti, na kaksen naCin sta raziskani temi povezani. Cilj je pray tako ugotoviti
podobnosti in vpliv zgodovine na sodobno politiko na primeru studije, pri cemer bo
pozornost predvsem na nacistieni politiki v obeh obdobjih. Na podlagi interpretacije
sekundarnih virov ter primerjalne, zgodovinske in deskriptivne metode bom poskusila priti
do razlienih ugotovitev. V diplomskem delu zelim prikazati, da se je nacistiena politika
2. svetovne vojne po zaslugi Haiderja prenesla na sodobno ideologijo druzbe in politike na
avstrijskem Koroskem.
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Haider,
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SUMMARY
ELEMENTS OF THE NAZI IDEOLOGY IN HAIDER'S POLICY IN AUSTRIA
Events in history have an impact on today's thinking and political beliefs, because despite
attempts, it cannot be denied. Nazism and anti-Semitism of Second World War, which was
managed under Hitler's rule, can today reflect as anti-migration policy, which is of great
importance in Austria. Racism is also present since time immemorial and represents a
contemporary problem, to which countries should be given more attention, because
people have equal human rights, whatever their origin or nationality is.
The purpose of the thesis is to find a link between Nazism of Second World War in Austria
and Haider's modern politiC in Carinthia. The objective of the thesis is to find out how the
researched themes are connected. The aim is also to identify the similarities and the
influence of history on contemporary politics in the case study, with focus primarily on
national policy in both periods. Based on the interpretation of secondary sources,
comparative, historical and descriptive methods I will try to get different conclusions. In
this thesis I want to show that there is a link between the Nazi policy of Second World
War, which was transferred to the ideology of modern society and politics in Carinthia
thanks to Haider.
Key words: Jorg Haider, Nazism, Second World War, Austria, politics, anti-Semitism.
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UVOD

Druzba in cloveski razvoj se oblikujeta na podlagi razlicnih dejavnikov iz okolja, ki pricnejo
oblikovati osebnost cloveka ze v otrostvu. Veliko teoretikov se ukvarja z vprasanjem
oblikovanja osebnosti in poskusa definirati, kaj pomeni biti clovek. Eno izmed pomembnih
vprasanj, s katerimi se srecajo pri ustvarjanju svojih teorij, je to, ali smo Ijudje odvisni
oziroma neodvisni od svoje preteklosti in preteklosti nasih prednikov. Stem zelijo najti
povezavo

med

nasim

zgodnjim

otrostvom

in

dogodki

v odraslosti.

Zgodovinski

determinizem je pogled, ki poudarja, da je osebnost ustvarjena in fiksirana v zgodnjem
otrostvu, ki se v kasnejsem odraslem obdobju ne da povsem spremeniti. Druge teorije pa
temu nasprotujejo in poudarjajo, da nasa osebnost ni odvisna od preteklosti, temvec je
zgrajena na trenutnih dogodkih in izkusnjah, ki nas vodijo do zivljenjskih ciljev v
prihodnosti. Odgovor na vprasanje odvisnosti oziroma neodvisnosti nasega osebnega
razvoja je torej razdvojen in ne popolnoma odlocen (Schultz, 2012, str. 32-35).
Zgodovino lahko po Siovarju slovenskega knjiznega jezika opredelimo kot spremenljivo
misljenje, ki se ukvarja s preteklostjo in katerega oblikuje druzba skozi razlicna obdobja.
Zgodovina je torej skupek dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti na dolocenem podrocju
(SSKJ, 2014, str. 847). Njeno zavedanje je za nas pomembno, saj lahko na podlagi
dogodkov iz preteklosti povzamemo posledice nekaterih odlocitev posameznikov in skupin.
To lahko prenesemo v sedanjost, kar nam predstavlja smernice pri nekaterih odloCitvah,
ki so za nas pomembne v prihodnosti. Zgodovina se ponavlja je izraz, ki smo ga ze
nemalokrat slisali ter ga lahko povezemo z dogajanjem v sedanjosti, saj odloCitve
posameznikov in skupin temeljijo na zgodovini. Irski dramatik George Bernard Shaw pravi:
»Ce se zgodovina res ponavlja in se zgodi nepricakovano, kako potemtakem Ijudje nismo
zmozni ucenja iz izkusenj« (Shaw, 2006). To pomeni, da bi se Ijudje lahko iz preteklih
dejanj nauCili njihovih posledic ter izkusnje uporabili sebi in druzbi v prid.
Obdobje 2. svetovne vojne, ki je trajalo od leta 1939 do 1945, velja za cas enega izmed
najvecjih spopadov v zgodovini clovestva, kjer je bilo udelezeno veliko stevilo drzav z
vsega sveta. Povod za vojno pa je bil napad mocne sile nemskega imperija, in sicer na
Poljsko 1. septembra 1939. Najbolj kontroverzno dejanje tistega casa, ki ga je udejanjil
nemski kancler Adolf Hitler, je bila nacisticna ideologija oCiscevanja rase. Stem so bile
zavrnjene narodnostne skupine, se posebno Judi. Zelel si je ustvariti narodnostno enotni
in mocni nemski imperij, ki bi mu vladal. Dogodki antisemitizma oziroma z drugimi
besedami zanicevanje judovskega naroda, odmevajo se dandanes, saj so bile posledice
sirjenja te ideologije in odstranjevanja judovskega naroda krute in nemoralne (Jelavich,
1987, str. 192-234). V diplomskem delu sem se osredotoCila na obravnavanje
antisemitizma kot dela nacisticne politike v Avstriji med 2. svetovno vojno in danes. To
sem storila na studiji primera Haiderjeve sodobne politike, v kateri je na osnovi raziskave
moe najti podobnosti z nacisticno politiko 2. svetovne vojne. Prostor dogajanja in
raziskovanja sem skrcila na avstrijsko Korosko, kjer je bila Haiderjeva politika najmocnejsa
in najbolj podprta, hkrati pa je vplivala na manjsino zamejskih Siovencev, ki zivijo na
avstrijskem Koroskem.
1

Avstrija je driava, ki je v preteklosti dozivela veliko migracij in vplivov narodov, ki so skozi
razlicna obdobja ziveli na avstrijskem obmocju. Prav zaradi veckulturnosti in vecnarodnosti
se je odgovor na vprasanje avstrijske identitete skozi obdobja spreminjal. Mnogo
Avstrijcev je v preteklosti cutilo pripadnost Nemciji, ki je bila mocna zgodovinska velesila,
s katero pa sta jih povezovala tudi podobna kultura in predvsem jezik. Ta navezanost je
povzroCila, da so si Avstrijci svojo narodno identiteto oblikovali sele proti koncu
20. stoletja. Se danes lahko cutimo vpliv kulture nemskega imperija v preteklosti na
oblikovanje avstrijske identitete. Avstrijci kljub temu ne zelijo biti povezani z NemCijo in
njeno kulturo, saj se predstavljajo kot avtonomni narod (Thaler, 2001, str. 5-15).

2
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METODOLOSKI OKVIR

2.1 NAMEN IN CIUI DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je predstaviti se neraziskano podrocje vpliva zgodovine na
sodobno politiko na primeru avstrijske Koroske. Pri tem zelim povezati nacisticno politicno
ideologijo in nacionalno politiko 2. svetovne vojne s sodobno politiko Haiderja. Njegovo
delovanje je bilo usmerjeno na avstrijsko Korosko, kjer je zelel udejanjiti svojo nacionalno
politiko in nekatere protimigracijske ukrepe. Namen diplomskega dela je poleg tega tudi
poudariti pomen zgodovine in politike ter njun vpliv na danasnje sodobno zivljenje druzbe.
Ta problem raziskovanja sem izbrala zato, ker se neposredno nanasa name in na moje
trenutno bivalno okolico, torej avstrijsko Korosko. Pray zaradi moje vkljuCitve v okolje me
toliko bolj zanima tovrstno raziskovanje, saj sem v vsakodnevnem stiku z Avstrijci, ki so
bili delezni politike Hitlerja in njenih posledic ter Haiderjeve politike, ki je bila kontroverzna
v smislu protiustavnih implementacij politicnih dejanj, ki jih predstavim v diplomskem
delu. Moje raziskovanje pa je spodbudilo tudi to, da je se vedno mozno obcutiti mocno
povezavo Avstrijcev in njihovega oblikovanja identitete in naCina razmisljanja s politiko
2. svetovne vojne.
Cilj raziskovalnega dela je najti elemente povezave med nacizmom 2. svetovne vojne na
obmocju Avstrije in Haiderjevo politiko na avstrijskem Koroskem, z osredotocenjem na
nacionalno politiko. Raziskano podrocje bom povezala s sodobno politiko in ideologijo
Jorga Haiderja na avstrijskem Koroskem. Hkrati zelim pokazati, da zgodovina vpliva na
oblikovanje sodobne politike in da obstaja povezava med raziskanima tematikama .

2.2 RAZISKOVALNO VPRASANJE
Glavno raziskovalno vprasanje se nanasa na primer avstrijske Koroske v povezavi z
nacizmom 2. svetovne vojne in Haiderjevo politiko ter se glasi: kakSna je povezava med
politicnimi prepricanji nacizma med 2. svetovno vojno in sodobno Haiderjevo politiko ter
kaksen je njun vpliv na oblikovanje sodobne politike?«.
V 3. in 4. poglavju diplomskega del a sem z analizo sekundarnih virov in literature pridobila
podlago za odgovarjanje na raziskovalno vprasanje. Raziskovalno vprasanje sem preverila
in utemeljila v 5. poglavju diplomskega dela, ki se nanasa na politicno ideologijo Haiderja
in njegovega delovanja na avstrijskem Koroskem. 5 pomocjo literature in internetnih virov
sem pridobila podatke, s katerimi sem opredelila kontroverzno delovanje Haiderja.
Njegovo politiko sem nato primerjala z nacionalno in nacisticno politiko v 2. svetovni vojni
ter ugotavljala podobnosti. Poleg tega sem se osredotoCila tudi na vpliv politike in
Haiderja na druzbo. Razlicne raziskane dele vprasanja sem nato povezala in nanj tudi
odgovorila v 6. poglavju, kjer so predstavljeni rezultati raziskave.

3

2.3 METODE DELA
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila zgodovinsko in primerjalno analizo, analizo in
interpretacijo sekundarnih virov ter deskriptivno metodo. Pridobljene podatke iz
strokovnih clankov, dokumentov in literature sem ustrezno interpretirala v skladu 5 temo
diplomskega dela. Diplomsko deja temelji na raziskovanju Haiderjeve politike, politike
2. svetovne vojne, nacizma, antisemitizma in nacionalne politike na primeru avstrijske
Koroske. Na podlagi tega sem v nekaterih delih naloge uporabila tudi tako imenovano
metodo Studije primera.

4
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DRUGA SVETOVNA VOJNA V AVSTRIJI

3.1 ZACETEK 2. SVETOVNE VOJNE
Avstrija velja za gorato alpsko driavo, ki lezi v srednji Evropi in meji na Italijo, SVico,
(esko, Siovasko, Luksemburg, Madzarsko, Nemcijo in Siovenijo. Pray osrednja lega in s
tem obkrozenost z razlicnimi kulturami drzav sta bili pomembni za razvoj Avstrije kot
driave. V zgodovini se je drzava znasla v prepletanju mnogih kultur, kar je povzrocilo
druzbeno zmedenost pri oblikovanju njihove avtonomne kulture in identitete. Pray to je
velikokrat pripeljalo do nacionalnih konfliktov kot na primer v 2. svetovni vojni v obliki
antisemitizma (Geary, 2013, str. 40).
Zgodovina Avstrije, ki ima izredni pomen pri oblikovanju driave, se pricne s Habsbursko
monarhijo, na katero so Avstrijci se vedno ponosni. V tem obdobju se pojavijo prvi zapleti
z zunanjimi odnosi. Poleg tega se pojavi tudi pomembno vprasanje nacionalnosti, ki je v
tem casu pridobivala na pomenu. Pripadnost drzavni nacionalnosti hkrati tudi oblikuje
identiteto druzbe, skozi katero se posamezniki aktualizirajo in pripomorejo k razvoju
kulture (Schultz, 2012, str. 249).
Zgodovinski okvir tedanje Avstrije je opredeljen s 1. Republiko Avstrijo, ki je bila
ustanovljena leta 1919, in sicer s Pogodbo St. Germain en Laye, ki je dolocala obseg
ozemlja. Zaradi stanja po 1. svetovni vojni se je 1. Republika Avstrija srecala s problemi
porusene infrastrukture, z revsCino, lakoto, boleznimi in predvsem z ekonomsko krizo. Ta
je posledicno dvigovala cene dobrin na racun inflacije val ute krone. Stem problemom se
je poskusal sooCiti kancler Engelbert Dollfuss, ki je prisel na oblast leta 1932 z delovanjem
v Socialno demokratski stranki. Njegova priloznost je nastopila leta 1933, ko se je
avstrijski parlament znasel v hudi povojni krizi (Jelavich, 1987, str. 191-195).
Dollfuss je zaprosil za denarno pomoc iz tujine, da bi z njo resil gospodarsko krizo
Avstrije. Politicne stranke in prebivalci so mu nasprotovali, saj so bili mnenja, da se
Avstrija lahko resi sama brez pomoci drugih. Problem pridobitve te pomoci pa je bil ta, da
bi Uga narodov sicer odobrila posojilo v vrednosti 9 milijonov funtov, vendar je bil pogoj
zanj podpis pogodbe, da 20 let ne bi prislo do zdruzitve Avstrije z Nemcijo. Pray zaradi te
poteze se je njegov polozaj v parlamentu oslabil. Na podlagi tega ter njegove zelje po
prevladi je istega leta prevzel nadzor in se nagnil k avtoritativnem rezimu vladanja. Omejil
je pravice civilistom, medijem in omejil svobodo govora. Zanimivo je to, da je imel v
svojem avtoritativnem casu vladanja vecjo podporo strank kot v casu resevanja
ekonomske krize, ko so ga Ijudje zavracali in mu nasprotovali (Jelavich, 1987, str. 195
199). To lahko povezem samo stem, da se je blizalo obdobje nacionalnega socializma in
vzpona Hitlerja v Nemciji. Povecala se je tudi teznja po resevanju vprasanja »Anslusa«
oziroma zveze z l'JemCijo. Dollfusov vzpon je za Avstrijo pomenil konec parlamentarne
demokracije in priprave na »Anslus« z Nemcijo kot takratno velesilo Evrope.

5

I\lacisticne stranke so v Avstriji pricele pridobivati na ugledu in moci, njihova delovanja pa
so postajala vedno bolj nasilna. Nacisticno ideologijo v Avstriji so poskusali zatreti 5
kazenskimi kampi, kar je povzrocilo mnozicno preseljevanje privrzencev nacizma v
Nemcijo (Jelavich, 1987, str. 199).
Ne samo nacisticna, tudi fasisticna gibanja so se takrat sirila v Avstriji. V Dollfusovemu
sprejetju novega osnutka ustave leta 1934 saj je vidno izrazal Mussolinijev vpliv na
oblikovanje drzave in politike. Ker je bil osnutek ustave v skladu 5 konzervativno katolisko
avstrijsko tradicijo, ni bil sporen. Med drugim je »sprejetje novega osnutka ustave
dovoljeval avtoritativni rezim, ki je imel svobodo do spreminjanja ustave ter moc za
razresitev parlamenta« (5tolleis, 2003, str. 366-368). V svojem govoru Ijudem junija 1934
je dejal: »Ljubi svojega soseda kot Ijubis sebe« (Messner, 2003, str. 101). 5 tem je zelel
poudariti pomembnost krscanstva ter njegovo sirjenje, 5 Cimer bi lahko postalo del
vsakdanje druzbe, kar so Avstrijci dobro sprejeli (Jelavich, 1987, str. 203). Kot lahko
razberemo, je kancler Dollfuss 5 tem vzpostavil avstrofasizem Avstrije. Ta je imel podporo
50cialne krscanske stranke, katoliske cerkve, vojske, policije in birokratov. Kanclerju je
taka ureditev drzave dala moc in moznost, da je drzavo vodil avtoritativno.
V tedanjem casu je moc Hitlerja in Nemcije narascala in blizal se je cas 2. svetovne vojne.
Prav zaradi njene moci je Avstrija poistovetila svojo nacionalnost z nemsko. Navezanost
na Nemcijo lahko potrdim 5 podpisom »Pogodbe Rim-Berlin leta 1936, ko se je 99,7 %
ziveCih Ijudi na avstrijskem ozemlju opredelilo za prikljuCitev Nemciji in so 5 tem podprli
njuno zvezo, tako imenovani Anslus« (Jelavich, 1987, str. 224). Iz tega lahko razberemo,
da je Avstrija podpirala Nemcijo, njeno kulturo in predvsem politiko, zaradi cesar se je
njihova nacionalnost povezovala z nemsko. Trdim lahko, da je bil izid glasovanja za
prikljuCitev Avstrije k NemCiji v toliksni meri podprt, saj je bil cas pripravljanja na
2. svetovno vojno. Nemcija je bila takrat zelo mocno drzava, medtem ko Avstrija ni bila
izredno stabilna, avtonomna in mocna drZava, kar je po mojem mnenju prispevalo k
temu, da je velika veCina glasovala za »Anslus«. Mislim, da ce ne bi bilo vojnega stanja
oziroma ce bi potekalo glasovanje v drugacni situaciji, se ne bi toliko Avstrijcev odlocilo za
zvezo z NemCijo, saj bi si zeleli raje postati avtonomni samosvoj narod. Prav zaradi tega
se mi zdi, da se Avstrijci v povojnem obdobju oziroma v sodobnem casu izrekajo proti
»Anslusu« oziroma ga opisujejo kot slabo takratno potezo, vendar menim, da je to zaradi
tega, ker je NemCija izgubila vojno. Razmisljanje Ijudi v povezavi z »Anslusom« bi bilo
drugacno, bolj pozitivno, ce bi NemCija zmagala v 2. svetovni vojni.
Vzrok za zacetek 2. svetovne vojne so bila med drugimi tudi nasprotja med drzavami, saj
so si zelele ekonomsko moc 5 sirjenjem svojih trgov in z zaposlovanjem poceni delovne
sile. Predvsem je slo za ekonomsko ogrozenost drzav, ki so si zelele obogateti na racun
surovin. Ena izmed takih drZav, ki si je zelela siriti svoj gospodarski trg, je bila NemCija.
»5 podpisom pakta Ribbentrop-Molotov, avgusta 1939 med Hitlerjem in 5talinom,
takratnim vodjem 50vjetske zveze, si je NemCija zagotovila varnost pred napadom
50vjetske zveze« (Jelavich, 1987, str. 232). Del pakta pa je bila tudi razdelitev poljskega
obmocja, kar je Hitler izvedel tako, da je napadel Poljsko radijsko postajo septembra
1939. To je bil povod za zacetek 2. svetovne vojne (Jelavich, 1987, str. 232).
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Nacistiene stranke in ideologija Hitlerja so se pred vojno zasnovale, med vojno pa
udejanjile. Njegova zelja je bila z vojno oeistiti arijsko raso vseh ostalih ras, da bi bila ta
eista in mocna. Predvsem se je pojavila nacionalna politika proti Zidom, ki so jih zanieevali
in ponizevali. Zaeelo se je z zaplenjevanjem njihovega imetja, z odpuseanjem iz sluzb ter
javnim ponizevanjem. »V Avstriji je bilo tako leta 1938 priblizno 220.000 Zidov, katere so
ob zacetku vojne preselili neprostovoljno na Poljsko. Tam so bili zaprti v delavskih
taborisCih. Stevilo Zidov se je ob koncu vojne zmanjsalo na 5000 ziveCih avstrijskih Zidov«
(Jelavich, 1987, str. 241).

3.2 OBDOBJE MED V01NO IN N1EN KONEC
NemCija je bila skupaj z Avstrijo na zaeetku vojne izredno uspesna pri osvajanju novih
ozemelj. Osvojili sta na primer Poljsko, Norvesko, Dansko, Nizozemsko, Belgijo in Francijo.
Poleg tega je Hitler 5 svojim pohodom osvojil veeino drzav na jugu Evrope, na primer
Romunijo, Boigarijo in Jugoslavijo. »Bolj kot gospodarski imperij pa si je Hitler zelel
ustvariti arijski imperij« (Jelavich, 1987, str. 232). To pomeni, da si je zelel samo enD
raso, in sicer nemsko - arijsko, ki bi bila oCiseena drugih manjvrednih nacionalnosti. Po
njegovem mnenju so bili samo oni vee vredni in idealni. Leta 1938, ko sta bili Avstrija in
NemCija ze zdruzeni, je Hitler oglaseval slogan: »Eno Ijudstvo, en narod, en vodja, ena
zmaga« (Bukey, 2002, str. 27). 5 tem je poudarjal pomembnost nemske rase kot
najboljse in najmoenejse. Ostale rase naj bi prispevale k strmoglavljenju nemske rase in
njene uspesnosti. To je poskusal doseCi z diskriminacijsko nacionalno politiko
antisemitizma. Udejstvoval jo je na krute in protizakonite naeine, saj je predvsem Zide in
Rome fizieno odstranjeval z deportacijami in 5 koncentracijskimi tabori. Nemeija je skupaj
z Avstrijo poskusala ustvariti tako imenovani »nov zivljenjski prostor z etienim redom«
(Jelavich, 1987, str. 232).
Avstrijci pri tem procesu niso bili izjema, saj so sodelovali z Nemeijo in n]enlm
udejstvovanjem nacistiene diskriminacijske ideologije. Mnozicno so pozdravljali Hitlerja in
mu obljubili zvestobo. Njihova zelja je bila biti del moene gospodarske velesile, ki bi jim
zagotavljala ekonomsko stabilnost in 5 tem social no varnost (Bukey, 2002, str. 212).
Prisotno je bilo veliko sodelovanje avstrijskih nacistov pri oCiscevanju arijske rase. Skoraj
polovica osebja v koncentracijskih taboriseih je bila sestavljena iz Avstrijcev. To govori 0
njihovi pripadnosti nemskemu rajhu in drzanju obljube zvestobe Hitlerju. »Do konca
2. svetovne vojne je bilo vee kot milijon Avstrijcev v nemski vojski, kjer so izvajali svoja
navodila, dana iz poveljstva oziroma iz samega vrha« (Bukey, 2002, str. 213).
Takoj po razglasitvi zdruzenja NemCije in Avstrije so se zbrale velike mnozice Ijudi povsod
po avstrijskih mestih, se posebno na Dunaju. Vzhieeno so podpirali Hitlerja in vzklikali
nacistiene slogane ter prepevali nacistiene pesmi. Poleg tega so prieeli z izgredi, na primer
z metanjem kamenja in 5 ponizevanjem Zidov v njihovih soseskah. Nemski pisatelj Carl
Zuckermayer je v enem izmed svojih del opisal dan objave »Anslusa« v Avstriji kot: »Noc,
ko se je sprostil peke!. Podzemlje je odprlo svoja vrata in izbruhalo svoje najnizje,
umazane in grozne demone, kar jih je vsebovalo. Mesto se je spremenilo v nocno moro,
kot katero je naslikal Hieronymous Bosch: prikazni in hudiCi, ki lezejo iz kanalizacije in
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mocvirij. Zrak je bil napolnjen z nedolznimi vrescanjem in jokom zensk in moskih, kateri
so se nadaljevali yes dan in noc« (Bukey, 2002, str. 28). Pisatelj v svojem delu nazorno 5
svojimi besedami opisuje razpolozenje, ki se je pricelo v Avstriji, predvsem na Dunaju, ko
je bil oznanjen »Anslus«. Ljudje so se gnetli po ulicah in vzklikali ter se hkrati mascevali
Zidom za njihovo uspesnost.
Ceprav je bil sprva pohod NemCije pri osvajanju novih ozemelj uspesen, se je zalomilo pri
osvajanju Sovjetske zveze. Bojisca so potekala v mrzlem podnebju, Hitlerjeva vojska pa za
zimske razmere ni bila opremljena. To jih ni stalo samo ozemlja, temvec tudi zmage v
vojni. Z bitko pri Stalingradu leta 1943 je nemska vojska izgubila in se predala
okupacijskim silam. Po koncu so se na mirovni konferenci odloCili, da nadzor nad Nemcijo
prevzamejo Zdruzene drzave Amerike, Sovjetska zveza, Velika Britanija in Francija. Poleg
tega so ji nalozili obveznost plaCila vojne skode (Jelavich, 1987, str. 244). V vsem tem je
bila prisotna tudi Avstrija, ki se je ponovno znasla v okupaciji vecnarodnosti. 27. aprila
1945 je Avstrija ustanovila 2. Republiko Avstrijo in se 5 tem odcepila od porazene Nemcije
(Jelavich, 1987, str. 244).
Stevilo zrtev je ocenjeno razlicno v razlicnih virih, saj je bilo mnogo zrtev pogresanih in
neidentificiranih. Glede na objavljeno skripto dejstev in stevilk Avstrije, izdane 5 strani
BPD Avstrija leta 2000, je bilo »2.700 Avstrijcev usmrcenih, 16.000 civilistov ubitih v
koncentracijskih taborih, 16.000 umrlih v zaporih, 67.000 avstrijskih Zidov je bilo
deportiranih v kampe smrti, 247.000 Avstrijcev je izgubilo zivljenja v vojski ali pa so bili
razglaseni za izgubljene, poleg tega pa je bilo v bombnih napadih umorjenih priblizno
24.000 civilistov« (Austria, 2000, str. 44). Podatki so razlicni, kar onemogoca tocno
doloCitev stevila smrtnih zrtev 2. svetovne vojne v Avstriji, ki je imela leta 1939 priblizno
6.653.000 prebivalcev. Povzamemo lahko Ie, da je skoraj 5 % populacije bilo umorjene
(Austria, 2000, str. 44).
Druga svetovna vojna velja za eno izmed najbolj krutih vojn v zgodovini clovestva. V njej
je sodelovala vecina svetovnih drzav. Smrtna terjatev cloveskih zivljenj je bila izredno
visoka. Posledice vojne so pustile naravno opustosenje in rusevine tako v mestih,
infrastrukturi kot v mnogih srcih. 11 so izgubili Ijubljene in dostojanstvo v nacisticnem
pohodu NemCije skupaj z Avstrijo. Ta dogodek ima velik odmev se dandanes in ga razlicne
drzave drugace interpretirajo, saj nanj gledajo z razlicnih vidikov.

3.3 POSlEDICE 2. SVETOVNE VOJNE
Po letu 1945, ko se je 2. svetovna vojna koncala, je Avstrija prisla pod tujo okupacijo.
Britanija, Francija, Sovjetska zveza in Amerika so si razdelile njena ozemlja.
»Razdeljenemu ozemlju je vladala Zvezna komisija, katera je bila ustanovljena na podlagi
Pogodbe 0 kontrolnem mehanizmu v Avstriji. Sama drzava je bila po vojni obravnavana
kot zrtev napada NemCije in Hitlerja. Njeni osvoboditelji naj bi bile zavezne sile, ki so jo
kasneje tudi okupirale, kar je bilo dogovorjeno 5 strani okupacijskih sil. Podpisano pa je
bilo z Moskovsko deklaracijo« (Jelavich, 1987, str. 245). Ta miselnost se je zasidrala v
avstrijski mentaliteti. Nase so gledali kot na zrtve 2. svetovne vojne in ne kot na
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sostorilce. Kot omenjeno, so Avstrijci podpirali NemCijo, nacizem, Hitlerja pa so prijazno
pozdravljali ob njegovem obisku. Poleg stevilnega prikljucevanja nemski nacisticni vojski
pa so bili v skoraj stoodstotni vecini za zvezo z Nemcijo. To se mi zdi nasprotujoce, saj se
njihova opredelitev drZave in naroda kot zrtve nacizma in Hitlerjevega vzpona ne ujema z
njihovo voljo, zeljo in teznjo po sodelovanju z NemCijo in 5 takratno politicno ideologijo
nacizma.
Poleg ekonomskih vprasanJ In tezav pa se je avstrijsko obmocje znaslo v hudem
pomanjkanju hrane in pridelkov. Ljudje so se soocali z vsakdanjim stradanjem. Pridelava
pridelkov je bila v 65 % lasti obmocja, okupiranega 5 strani Sovjetske zveze, kar je
povzrocalo stradanje v ostalih treh okupiranih obmocjih (Jelavich, 1987, str. 254). Ne
samo hude zime, tudi zelo vroca poletja so unicevala pridelke in zmanjsevala pogoje
pridelave hrane. To je sprozilo proteste Ijudi kot na primer na Dunaju in v Bad Ischlu leta
1947. Istega leta je ameriska vlada pomagala in darovala 300 milijonov dolarjev za
resevanje obdobja stradanja (Jelavich, 1987, str. 254).
Amerika je zelela po 2. svetovni vojni pomagati prizadetim obmocjem. To je povzroCilo
ustanovitev Programa za obnovo Evrope oziroma tako imenovanega Marshallovega plana.
Ta naj bi pomagal ekonomsko prizadetim obmocjem Avstrije. Poudariti je treba, da je bila
prvotna zelja Amerike vlozitev denarja v Evropo, kar naj bi se jim obrestovalo na dolgi
rok. Tako niso pomagali Ijudem z iskanjem resitve vprasanj pomanjkanja hrane in
stanovanj, temvec so ponujali novo tehnologijo in razvoj za vecjo povezanost med trgi.
Avstrija si pomoci kljub posledicam plana ni upala zavrniti. Tako imenovana zelezna
zavesa, ki je locevala vzhodno in zahodno Evropo, pa je bila neizogibna posledica plana,
saj vzhodni del 5 Sovjetsko zvezo ni zelel prejeti pomoci Amerike (Jelavich, 1987, str.
255) . Avstrija si je 5 to pomocjo opomogla tako ekonomsko kot tudi z novim zagonom
industrije ter v gradnji infrastrukture za prebivalce. Poleg tega je prislo do soocenja z
visoko brezposelnostjo in narascajoco inflacijo, ki sta bili izboljsani po prevzemu pomoci.
Avstrijska Drzavna pogodba, podpisana in udejanjena 26. oktobra 1955, je prinesla
popolno neodvisnost drZave ter odhod vseh stirih sil. Stem je bila ustanovljena 2.
Republika Avstrija. Ta je temelJila na preteklih ustavah in postala stabilna demokracija
(H6belt, 2003, str. 4). Eden izmed razlogov podpisa Drzavne pogodbe je bil tudi »strah
Avstrijcev pred ponovnim zavzetjem tujih okupatorjev, saj bi si ti obmocje razdelili in 5
tem onemogocili Avstrijcem, da bi sami vzpostavili uspesno ekonomsko in gospodarsko
drZavo« (H6belt, 2003, str. 4). Glede na dobljene podatke lahko sklepam, da so si Avstrijci
zeleli svojo drzavo. Ta naj bi bila neodvisna in uspesna na podlagi njihovega truda in
vlozka, saj so bili v preteklosti preveckrat okupirani.

3.4 POLITICNI OKVIR PO 2. SVETOVNI VOJNI
Kot posledico druge svetovne vojne lahko stejemo ustanovitev novih politicnih strank. V
tem obdobju lahko omenim zdruzitev socialnih demokratov in socialistov, ki so se zdruzili
v Socialdemokratsko stranko Avstrije 5 kratico SPO oziroma Sozialdemokratische Partei
Osterreichs. Ta je bila pod tem imenom ustanovljena leta 1991 (SPO, 2015).
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Poleg tega je bila ustanovljena tudi zdruzena Krscansko socialna stranka, reorganizirana v
Avstrijsko Ijudsko stranko 5 kratico OVP oziroma Osterreichische Volkspartei.
Osredotocenje na ti dYe stranki se mi zdi izredno pomembno, saj predstavljata politicni
razvoj Avstrije skozi obdobja vojn in vse do danes. Se vedno predstavljata najmocnejsi
politicni stranki, saj si izmenjujeta najvecje stevilo glasov na politicnih volitvah. Poleg
njune moci danes moram poudariti tudi njuno moe v preteklosti, se posebno v 2. svetovni
vojni.
Veliko politicnih ideologij se je prepletalo na avstrijskem obmocju. V ospredju pa so vedno
prevladovale stranke, ki imajo politicno moc se danes. Politicna ideologija se tako prenasa
iz preteklosti v sedanjost. Imena strank, vodje in ciani strank so se spremenili, vendar
njihova zgodovina in politicna ideologija ostajata povezani 5 preteklo ideologijo. V tem
poglavju sem preverjala trditev 0 tem, da imajo politicna dogajanja v zgodovini vpliv na
oblikovanje sodobne politike in druzbene mentalitete oziroma identitete, kar predstavlja
del raziskovalnega vprasanja. Razumevanje moCi politicnih strank v preteklosti in danes
pokaze mocno navezanost Avstrijcev na tradicijo.
Najprej sem se osredotocila na Socialno demokratsko stranko oziroma SPO ali
Sozialdemokratische Partei Osterreichs. Ta je bila pod tem imenom ustanovljena leta 1991
(SPO, 2015). Pred tem je bila stranka kar 57 let poimenovana Socialna demokratska
delavska stranka Avstrije ali SDAPO, in sicer od leta 1888 do leta 1945. Po letu 1945 pa se
je preimenovala v Socialisticno stranko Avstrije, kar je obdrzala vse do preimenovanja leta
1991 (SPO, 2015).
Trenutni vodja SPO je Werner Faymann, ki je tudi kancler Avstrije od leta 2008, 5
sedezem stranke na Dunaju. Je ena izmed najstarejsih ustanovljenih strank v Avstriji, saj
njeno delovanje sega v leto 1888, ko je bila tudi ustanovljena. Poleg tega, da je ena
izmed najstarejsih ustanovljenih strank, je tudi ena izmed najmocnejsih (SPO, 2015).
Trenutni zvezni kancler Werner Faymann je ob 125-letnici od ustanovitve SPO dejal:
»Brez socialnega ravnotezja in miru ni svobode. Brez socialnega ravnotezja ni sodobne
druzbe in ni moznosti za gospodarsko okrevanje. Brez socialnega ravnotezja ni trajne
demokracije. Socialnodemokratski model je pravicen in posten ter daje enake moznosti
druzbi tako danes kot tudi kadarkoli prej. Socialna pravicnost je nujno potrebna tudi za v
prihodnje« (Bewegt, 2015). Stem je zelel poudariti osrednjo temo SPO, ki je socialna
pravicnost, enakost in postenost. To je trenutno vodilo stranke in naj bi bilo vodilo tudi v
preteklem delovanju.
Delovanje SPO sega v leto 1874, ko so se v Avstriji pojavila prva delavska gibanja. Prva
ustanovitev stranke, pod takratnim imenom SDAPO, predhodnice SPO, je bila leta 1888.
Predvsem je imela veliko podporo na Dunaju, v industrializiranih mestih, takratni Ceski,
Moravski, Stajerski, Spodnji in Zgornji Avstriji. Hainfelderski kongres, ki je potekal leta
1888, se steje za rOjstvo Socialdemokratske stranke Avstrije. Njen ustanovitelj je bil Victor
Adler (Bewegt, 2015).
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SDAPO se je zavzemala za pravice delavcev in njihovo moznost sodelovanja pri volitvah.
Njena kritika se je nanasala predvsem na kapitalizem. Poleg tega se je zavzemala za
odpravo Avstro-Ogrskega imperija, saj si ga je zelela nadomestiti 5 federalno
demokraticno drzavo. Leta 1900 so na prvih volitvah dobili preko 56.000 glasov, kar je
21.000 glasov manj kot Krscanska socialna stranka, ki jih je dobila 77.000 (Bewegt,
2015). Na prvih splosnih volitvah leta 1907, kjer so lahko volili Ie moski, saj so zenske v
Avstriji dobile pravico do volitev leta 1911, pa je SPO dobila 87 sedezev od 516 (Bewegt,
2015) . Z veliko podporo Ijudstva je do leta 1911 postala najmocnejsa stranka na obmocju
takratne Avstrije (Bewegt, 2015). Omeniti moram, da je bila stranka v casu 2. svetovne
vojne prepovedana. To je bilo predvsem zaradi prevec desnicarsko usmerjenih politicnih
ideologij, ki pa so se nagibale k povzemanju teh od nacisticnih strank.
SDAPO je zelela skupno unijo z NemCijo, ki je bila 5 pogodbo Saint Germain prepovedana.
Z volitvami leta 1911 je SDAPO dobila 100 sedezev od 165 v mestnem svetu, kar jo je
poneslo v sam vrh politicnih strank glede na njihovo moe. Takrat si je skupaj 5 Krscansko
socialno stranko delila koalicijo (Bewegt, 2015). V svojem mandatu je izboljsala zivljenjske
pogoje prebivalcem. Zgradila je socialne, izobrazevalne in zdravstvene institucije. Stem si
je predvsem med delavskim prebivalstvom pridobila vzgled in zaupanje. Pred prvo
svetovno vojno sicer niso podpirali nacionalisticna gibanj, vendar so jim kasneje podlegli.
Po vojni, ko je bila novembra 1918 5 strani Karla Rennerja razglasena Republika nemske
Avstrije, se je pricel vzpon stranke. Pridobili so kar 40,8 % glasov volivcev, ki so se
posebno izhajali iz industrijskih obmoCij (Bewegt, 2015). Njihov uspeh so si zabelezili z
razvojem na podrocju socialnih stanovanj in v socialnem varstvu (Bewegt, 2015).
Z vzponom Hitlerja in njegove nacisticne politike so se v Avstriji priceli prebivalci bati za
svoj obstoj (Bewegt, 2015). Z letom 1943 so tako krscanski socialisti videli priloznost, da
odpravijo social no demokracijo in vzpostavijo fasisticno korporativno dr"Zavo, saj je bil
parlament razpuscen. Drzavo je vodil Dollfuss, ki je govoril 0 zahtevah domobranstva.
Zelel si je zatreti delavska gibanja. Socialni demokrati, katerih delovanje je bilo v tistem
casu prepovedano, so z odprtimi rokami pozdravili Hitlerja in njegovo teznjo po »Anslusu«
(Bewegt, 2015). Ceprav so vedeli, da ne bode ziveli v demokraticni drZavi, bode pa vsaj
skupaj z NemCijo. Ta naj bi zagotavljala dele in enakopravnost ter socialne reforme, ki naj
bi izboljsale njihove zivljenjske pogoje.
Omeniti moram, da je zgodovina stranke na njihovi uradni spletni strani predstavljena z
njihovega stalisca. Pri tem opisujejo Ie del, ko je bila stranka v nacisticnih casih
preganjena. Tudi to omenjajo, da je bilo veliko judovskih socialnih demokratov
preganjanih nacionalno in politicno. Del, ko so sodelovali pri nacisticnih dejanjih, pa je
izpuscen. To, da je opis stranke na spletni strani nastal v 90. letih, prikazuje po mojem
mnenju zanikanje kakrsnegakoli udejstvovanja nacisticne ideologije 5 strani Socialnih
demokratov (Bewegt, 2015). Poleg tega govorijo 0 koncu 2. svetovne vojne kot 0
osvoboditvi Avstrije od nacisticnega rezima. To je kontradiktorno z njihovim mnozicnim
sodelovanjem v vojni, pri cemer so zagovarjali nacisticno politiko. Ne samo povojno
zanikanje holokavsta, temvec tudi danasnje vidno zanikanje sodelovanja v 2. svetovni
vojni pri vsem tem.
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Takoj po koncu vojne leta 1945 se je stranka preimenovala v Socialno stranko Avstrije
oziroma spa. Zaradi povojnega opustosenja, slabega ekonomskega stanja in grozovitih
rasisticnih dejanj NemCije so spremenili politicno ideologijo spa. Ta se je nato pricela
zavzemati za neodvisno Avstrijo in demokraticno drzavo. Pray zaradi soka 2. svetovne
vojne se je spa zdruzila v veliko koalicijo z avp. Skupaj sta stranki vladali vse do leta
1966. Zdruzili pa sta se zaradi enakih zelja po neodvisni in obnovljeni druzbi. To naj bi
Avstriji pomagalo, da si opomore od 2. svetovne vojne (Bewegt, 2015).
Dogajanje v 2. svetovni vojni, ko je bila Avstrija v zvezi z Nemcijo, v tako imenovanem
»Anslusu«, je bilo za Avstrijce tezko sprejemljivo ter po vecinoma tabu, 0 katerem niso
zeleli javno govoriti. spa je na primer morala predati svoje dokumente, ki so vsebovali
podatke 0 delovanju njenih clanov v casu »Anslusa«. Dejanja podpornikov nacizma v
stranki spa se je razkrilo leta 2005, in sicer z objavo tako imenovanih Rjavih tock oziroma
Braune Flecken. Porocilo opisuje clane in njihova udejstvovanja v nacisticnih strankah v
casu Hitlerjeve nadvlade (Bewegt, 2015). Kot primer so bila podana dejanja Dr. Heinricha
Grossa. Ta je bil clan spa in Nacisticne stranke. Deloval je na Dunaju na oddelku
evtanazije in eksperimentov na otrocih, ki jih je po koncu poskusov umoril. Ker je bil clan
spa, ga je pravno sodstvo dolgo casa varovalo in mu ni sodilo za vojne zloCine. To je bilo
v povojnem obdobju v Avstriji zelo tipicno, saj so zgodovino in holokavst poskusali
zanikati. Ves ta cas je uzival podporo ne samo 5 strani stranke, temvec tudi strankinih
privrzencev (Thomas FP, 2006). To lahko opredelim kot zanikanje avstrijske zgodovine
2. svetovne vOjne, ki so se ji poskusali izogniti. Primer je podpis Moskovske deklaracije,
kjer so se opredelili kot zrtve nacizma in Hitlerja.
Komaj v letu 2006 si je zvezni predsednik Fischer upal javno spregovoriti 0 odnosu
Avstrijcev do dogodkov med 2. svetovno vojno. Omenil je, da »Avstrija ni zrtev Hitlerja in
nacizma ter da je to prepricanje druzbe napacno« (Fischer, 2006). Kritiziral je koalicijo
strank spa in avp, ki sta pripomogli k takemu tradicionalnemu in nazadnjaskemu
razmisljanju druzbe. Pozival je k enakopravnosti, solidarnosti in demokraticnosti v
unifikaciji Evropske Unije kot skupnosti, kar je bilo javno storjeno prvic po 2. svetovni
vojni (Fischer, 2006).
Grafikon 1: Stevilo glasov stranke SPO
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12

Poleg spb je bila izredno pomembna tudi bvp. Z njo Sl Je spb skozi preteklost
izmenjevala vodilni polozaj pri vladanju v Avstriji. bvp oziroma Ljudska stranka Avstrije ali
bsterreichische Volkspartei je bila ustanovljena leta 1945. Pred tem je delovala pod
Krscansko socialno stranko, ki jo je po 2. svetovni vojni nasledila. Stranka je torej od leta
1945 predstavljena kot krscansko-socialna, konzervativno obarvana z zavezanostjo
parlamentarni demokraciji. Je druga najvecja stranka v Avstriji s trenutnim vodjem
Reinholdom Mitterlehnerjem Cbvp, 2015).
Predhodnica bvp je bila Krscanska socialna stranka. Ustanovljena je bila leta 1891 ter je
predstavljala konzervativno politicno ideologijo. Poleg tega je podpirala politicni
katolicizem, nacionalizem, antisemitizem, populizem in korporativizem. Od teh prepricanj v
preteklosti sta se danes obdrzala krscanska demokraticnost in konservatizem Cbvp, 2015).
»Krscanska demokraticnost podpira socialni konservatizem, ki se zavzema za socialno
trZno gospodarstvo, suverenost, katoliski nauk, clovekovo dostojanstvo in solidarnost.
Konservatizem pa je osredotocen na tradicijo, stabilnost, zavracanje modernizma ter
gledanje nazaj v preteklost« Cbvp, 2015). Stranka je v preteklosti podpirala antiliberalna
nacela in antisemitske slogane.
Zaradi pod pore avstrofasizma in antisemitizma v 2. svetovni vojni je bila stranka leta 1938
prepovedana in ukinjena, nato pa leta 1945 na novo ustanovljena, vendar pod drugim
imenom. Privrzenci so menili, da bi jih prejsnje ime stranke prevec povezovalo z dogodki v
2. svetovni vojni. Takrat so bili povezani z avstrofasizmom, cesar pa si niso zeleli Cbvp,
2015). Na prvih volitvah po 2. svetovni vojni je bvp zmagala s kar 50 % prednostjo pred
Socialisticno stranko. To je zanimivo in posledica tega, da je bilo veliko privrZencev
nacizma se vedno v kazenskih kampih. Prav zaradi tega niso mogli glasovati in vplivati na
izid volitev Cbvp, 2015).
Danes bvp zagovarja zdruzitev cerkve in drzave ter je proti enakim pravicam spolnih
manjsin. Od leta 2013 se zavzema za ekonomsko liberalizacijo, s katero naj bi se zmanjsal
javni sektor in se ustvarila splosna deregulacija. Poleg tega pa podpira evropsko
integracijo Cbvp, 2015). V nasprotju s spb, ki jo podpirajo predvsem delavci, pa bvp
podpirajo pisarniski delavci in visji sloji prebivalstva Cbvp, 2015). Stranka ima se
dandanes, ne glede na preteklost, veliko podporo in predstavlja drugo najmocnejso
stranko v Avstriji.
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Grafikon 2: Stevilo glasov stranke 6vp
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Zanimivo je to, da sta se dandanes na vrhu poveljevanja stranki, ki imata zelo dolgo
zgodovino. To se mi zdi, da ima posledice tudi v sedanjosti in trenutnem politicnem
vodenju, saj se delovanja strank 5 tako dolgo zgodovino ne da povsem izkoreniniti. 5 tem
lahko odgovorim na del raziskovalnega vprasanja, da ima zgodovina vpliv na oblikovanje
sodobne politike, v tem primeru se to odraza kot prenos politicne ideologije prek strank, ki
so delovale v obeh raziskovanih obdobjih. TakSen primer prenosa je lahko politicno
prepricanje Haiderja, ki je podpiral nacionalne politike, za kar lahko trdim, da izhaja iz
politicne zgodovine nacizma in antisemitizma. Menim, da se preteklosti ne moremo
izogniti v celoti. Predvsem nacionalna in migracijska politika, ki sta bili del 2. svetovne
vojne, tudi danes predstavljata in imata velik pomen v politicni ideologij najmocnejsih
politicnih strank, predvsem v bvp (BM.!, 2015).
Predvsem se cuti usmerjenost prati vecanju stevila priseljencev v provinci avstrijske
Koraske. Tujci tukaj niso obravnavani enakovredno 5 strani nekaterih prebivalcev, se
posebno 5 strani starejse populacije in prebivalcev okoliskih majhnih vasi. Prav iz tega
lahko povzamem in povezem izpostavljen konservatizem in navezanost na tradicijo, ki
izvira iz preteklosti. Z raziskanim lahko podam dobra osnovo za potrditev zastavljenega
cilja diplomskega dela.
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4

NACIZEM V AVSTRIJI

4.1 ZACETKI IN IZVOR NACIZMA
Nemcija je bila v obdobju 2. svetovne vojne 5 Hitlerjem ena izmed najvecjih pobudnic
nacisticne politicne ideologije, ki jo je sirila pO Evropi. Poleg Nemcije pa vemo, da je bila
Avstrija drZava, ki se je z glasovanjem na referendumu pridruzila zvezi z NemCijo. Ceprav
SO obstajala povojna zanikanja Avstrijcev, da SO sodelovali pri krutih nacisticnih dejanjih V
2. svetovni vOjni, obstajajo dokazi, da je bila Avstrija V enaki meri kot NemCija
zainteresirana za izvajanje in sirjenje nacisticne ideologije (Sukey, 2002, str. 105).
»Nacizem oziroma nacionalni socializem je politicna ideologija, katero so prakticirali nacisti
tretjem rajhu, katerega je vodil Adolf Hitler v casu 2. svetovne vojne. Zavzemali so se za
rasisticni nacionalizem. Ta je bil izrazen v krutih diskriminacijskih dejanjih napadov na
Zide in nearijske rase, v nacionalnem sirjenju teritorija ter z drZavnim nadzorom
gospodarstva. Ustvaril se je totalitarni diktatorski rezim nemskega kanclerja Hitlerja.
Nadziral je gospodarstvo, medije in izvajal splosni nadzor nad osvojenimi teritoriji« (Art,
2005, str. 41). Avstrijci so Hitlerja v predvojnem obdobju sprejeli zelo dobro, saj so se bali
za obstoj svoje drzave, za katero so menili, da ne bo prezivela, ce bo delovala
samostojno. Zveza z NemCijo se jim je zdela dobra ideja, saj je Ie ta ponujala zavetje,
dobro socialno ureditev drzave in gospodarsko moe z dovolj sluzbami (Art, 2005, str. 40
42).
V

V mogocni habsburski monarhiji, ki je zajemala veCino evropskega ozemlja, si nemska in
avstrijska kultura nista nasprotovali. Takrat so se prvic pojavili dvomi in zelja po
nacionalizmu in varstvu svoje narodne skupnosti in natalitete. Poleg tega je bil razlog tudi
mnozicno priseljevanje Zidov na Dunaj. To je sprozilo antisemitska gibanja in razmisljanje,
usmerjeno proti migrantom (Sukey, 2002, str. 5) .
Kot primer takega gibanja lahko omenim pannemsko gibanje v Avstriji, katerega
ustanovitelj je Georg Ritter von Schonerer (Sukey, 2002, str. 5). To je bilo
protihabsbursko, protikatolisko, protikapitalisticno in antisemitsko usmerjeno. Schonerer je
5 svojimi govori leta 1891 privlacil stevilne podpornike med univerzitetnimi studenti kot
tudi srednji sloj druzbe in trgovce. 11 so se takrat cutili ogrozeni zaradi uspeha zidovskih
trgovcev in poslovnezev. Iz tega lahko razberemo zametke kasnejsega razvoja
antisemitizma, ki je bil najbolj odmeven v obdobju 2. svetovne vojne (Sukey, 2002, str.
5-7). Po teh podatkih lahko sklepam, da je nacizem dozivel izvor v Avstriji in ne NemCiji.
Schonerer je s svojimi idejami 0 eticnem sovrastvu ustvaril velik vtis. Pray takrat so se
pricele pojavljati teznje po zavedanju nacionalnosti druzbe. Primer, ko so njegovo politiko
uporabljali in tako diskriminirali eticne skupine, predvsem Zide, je bil tako imenovan Alpski
klub sportnikov, ki je zavracal clanstvo tujih eticnih skupin (Sukey, 2002, str. 6). Torej
zacetnik nacizma in rasisticne politike ni Hitler sam, ampak Georg Ritter von Schonerer,
avstrijski posestnik. Po njem se je Hitler zgledoval in nacrtoval svoj vzpon ter politiko.
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Potemtakem lahko trdim, da je Avstrija 5 svojim politicnim posestnikom zacetnica
nacisticnega gibanja in diskriminacijskega nacionalnega razmisljanja v Evropi. Tega pa je
na kontroverzni in krut naCin povzel in udejanjil Hitler.
Schdnerer je izjemno vplival na delavski razred. Leta 1880 je ustanavljal arijske klube
delavskih skupin, ki so zahtevali zakone, ki bi izkljucevali eticne manjsine. l'Ja primer Cehe
iz njihovih delavskih panog, saj so jih imeli za nekvalificirane (Bukey, 2002, str. 7). Na
podlagi tega je bila leta 1904 ustanovljena Nemska delavska stranka oziroma DAP 
Deutsche Arbeitspartei, ki je bila predhodnica Avstrijske nacisticne stranke. Razgovori
njenih clanov so se nanasali predvsem na nacizem in antisemitizem. Njen clan je postal
tudi Adolf Hitler, ki je 5 svojimi govori leta 1919 in 1920 naredil velik vtis na druzbo in
clane stranke ter tako postal vodja propagandnega odbora. V enem izmed govorov je
imenoval lide kot »rasno tuberkulozo« ter za cilj postavil »absolutno odstranitev vseh
lidov« (Wistrich, 1999, str. 10). Tuberkuloza je smrtno nalezljiva bolezen, ki se prenasa
po zraku, 5 cimer je Hitler oznaCiI lide in poudanl, da je treba bolezen zatreti, preden se
prevec razsiri. Istega leta se je stranka preimenovala v NSDAP oziroma Nacionalno
socialisticno nemsko delavsko stranko, ki je povzela ime po avstrijski stranki. Ta se je
takrat imenovala Nemska nacionalna socialisticna delavska stranka (Bukey, 2002, str. 7).
Eden izmed razlogov, zaradi katerih se je Avstrija pridruzila v »Anslus«, je tudi ta, da je
Avstrijo leta 1929 prizadela huda ekonomska kriza. PovzroCila je »bankrotiranje bank in
37 % padec proizvodnje ter 47 % padec zunanje trgovine« (Bukey, 2002, str. 10). Poleg
tega se je izredno povecalo stevilo brezposelnih. To je bil pogoj, zakaj so Avstrijci priceli
bolj resno razmisljati 0 »Anslusu« oziroma zvezi z NemCijo, ki je bila mocna gospodarska
velesila (Bukey, 2002, str. 10).
Podane stevilke volivcev same govorijo 0 hitrem vzponu Hitlerjeve politike v Avstriji. Leta
1930 je na parlamentarnih volitvah pridobil Ie 3 % volivcev, kar se je leta 1931 povecalo
na 9,1 % (Bukey, 2002, str. 24). Zanimivo je, da je bilo najvec privrZencev v Celovcu, saj
je 25,9 % volivcev volilo za Hitlerjevo politiko (Bukey, 2002, str. 24). Te stevilke se z
letom 1933 vzdignejo na 41 % volivcev. Stevilo podpornikov Hitlerja je hitreje narascalo
kot v NemCiji, kar je sam tudi dobro vedel in izkoristil (Bukey, 2002, str. 24-30).
»13. marca 1938 je bil organiziran referendum, ki se je nanasal na vprasanje »Anslusa«.
Rezultati tega so bili v prid potrditve zdruzitve NemCije in Avstrije, in sicer z 99,76 %
glasovi volivcev v njegovo prid« (Bukey, 2002, str. 38). Po tem so se priceli veliki shodi
vojske z znacilnim simbolom svastike po Dunaju. Mnozice so jih navduseno pozdravljale.
Med drugim so se priceli tudi izgredi in nasilje nad lidi, ki so ga v avstrijskih mestih
mnozice spremljale s ploskanjem in z navdusenjem ter predvsem s podporo (Bukey, 2002,
str. 38) .
Nacizem je dobil polni zagon. Hitler je vladal obmocju NemCije in Avstrije, ki ga je s svojo
vojsko uspesno siri!. Siril je tudi svojo nacionalno politiko, v kateri je imela vodilno vlogo
nadvladujoca, arijska rasa. Namen jo je imel fizicno oCistiti tujih narodnosti, kar mu je na
primeru lidov uspevalo (Bukey, 2002, str. 31-33). Avstrijci so ga podpirali in sodelovali
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pri njegovi ociScevalni politiki. Stem lahko razberemo njihovo nagnjenost k rasizmu in
nacizmu, ki sta narascala med 2. svetovno vojno. Zametki nacizma torej temeljijo na
avstrijskem ozemlju, kjer se je ta ideologija v Evropi prva pojavila. Hitler je dobil navdih v
avstrijski politicni ideologiji, ki jo je dobro prouCiI in fizicno uresniCiI.

4.2 OPREDELITEV POlMA ANTISEMITIZEM
Kot omenjeno, je Avstrija predstavnica zacetkov nacizma v Evropi, 5 tem pa tudi nasilne
eticne politike, ki ponizuje druge narodnosti. Sprva se je to pojavilo ob njihovi
razdvojenosti glede odgovora na vprasanje njihove eticne pripadnosti, saj so si zeleli
avtonomno narodnost. Povezovali so se z Nemcijo, po drugi strani pa so si zeleli biti
samosvoj narod. To jim zaradi ekonomske krize ni uspelo. Svojo bedo in krizo so
povezovali z uspehom priseljencev, torej Zidov, ki jim je podjetnistvo uspevalo. Avstrijci so
bili tako mnenja, da jim bode se to malo, kar jim je ostalo, prevzeli tujci, sami pa bode
pristali v revscini in lakoti. Poleg globoko zakoreninjene eticne sovraznosti ze v casu
Habsburske monarhije je ta prisla na dan z vzponom Hitlerja in vse vecje nacisticne
propagande in ideologije (Bukey, 2002, str. 38).
Zacetki priseljevanja Zidov v Avstrijo segajo v cas, ko so bili Palestinci se pod vlado
Rimskega imperija pred nasim stetjem. Takrat so Zidje priceli z razseljevanjem po svetu.
Dolina Donave in lega Avstrije sta bili idealni za njihov prihod zaradi tranzitne lege
(Schneider, 1995, str. 2). »Leta 906 se pojavijo prvi zapisi 0 zidovskem trgovanju v
Avstriji, in sicer kot davki na preckanje bavarske dezele. Poleg tega je bilo takrat
ustanovljeno mesto Judenburg, ki obstaja se danes v provinci Stajerski. Leta 1204 so bile
v okolici Dunaja postavljene prve sinagoge, verska sredisca Zidov« (Schneider, 1995, str.
1). Prvi dogodek, ki je Zide locil od krseanske populacije, se je zgodil v 13. stoletju. Takrat
jih je rimski cesar Friderik 1. loeil od ostalih skupnosti. To pa je storil tako, da nekateri
zakoni niso bili vezani na Zide. Leta 1244 je Rudolf 1. potrdil ustavo 5 pravicami za Zide, ki
so povzdignile njihovo voljo po delu, posebno v finanenem poslovanju. Posledica
izboljsanja delavskih razmer je ta, da se je vse vec Zidov priseljevalo na obmocje Avstrije.
Dovoljevala jim je tudi samostojno vodenje pobiranja davkov in sodise (Schneider, 1995,
str. 2).
Zaradi podjetnosti in uspeha Zidov so krscanske skupnosti postale Ijubosumne. To se je
pokazalo leta 1348 z vlado habsburske katoliske cerkve, ki ni marala uspeha Zidov.
Predvsem jim nista bila vsee pobiranje davkov 5 strani Zidov in njihovo posojanje denarja.
To je privedlo do oblikovanja raznih skupin, naravnanih proti Zidom. Dogodek, ki je
zaznamoval sovrastvo do Zidov, je bila njihova obtozba za izvor kuge, takratne smrtne
bolezni, zaradi cesar so zazgali veliko Zidov, da bi se resili bolezni. Sele leta 1624 je bilo
Zidom dovoljeno delovati v tako imenovanih getih. Tam so imeli svojo vlado oziroma so
jih sami upravljali. Za to pa so morali plaeevati visoke davke (Schneider, 1995, str. 2) .
»Pobiranje visokih zneskov davkov od Zidov se je prieelo z letom 1556. Nositi so morali
znak sramote, kateri je oznaeeval njihovo skupnost. Njihove veekratne deportacije, kot na
primer z Dunaja leta 1670 5 strani Leopolda 1., niso bile nie vee nekaj novega in
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posebnega. Njegova deportacija Zidov je dosegla to, da je najpomembnejse zidovske
bankirje in sodnike zahteval nazaj. Ustregel je sebi in svoji druzini ter tako obdrZal in siril
svoje bogastvo« (Schneider, 1995, str. 3). Posebnost, na katero sem naletela pri
raziskovanju, je tudi ta, da je bilo z zakonom doloceno, da se lahko Ie prvi otrok
zidovskega para poroci, saj so 5 tem zeleli prepreCiti sirjenje (Schneider, 1995, str. 3).
Njihovo sprejetje se je povecalo v casu obdobja vlade Marije Terezije in njenega sina
Franca Jozefa I. Njiju so Zidje izredno podpirali, saj sta jim omogoCila osnovno
izobrazevanje in dovolila vstop na univerze. Franc Jozef 2. je leta 1782 sprejel Razglas
strpnosti, ki je ukinil nekatere prejsnje prepovedi. Leta 1812 je bila odprta tudi prva
zidovska nedeljska sola na Dunaju. Za njih je bila obvezna, njihove molitve pa so morale
biti v nemscini (Schneider, 1995, str. 4). »Ze dolgo pred 2. svetovno vojno so Zidje trpeli
neenakovredne pravice, ki so jih locevale od ostalih skupin Ijudi ter jim omejevale
normalne zivljenjske pogoje« (Schneider, 1995, str. 4).
Z vlado Franca Jozefa II. so Zidje v Avstriji leta 1867 dobili vec pravic. Cesar je bil
mnenja, da so vsi Ijudje isti ne glede na verski izvor. Kljub temu pa niso smeli biti lastniki
zemljisc, 5 Cimer se vedno niso dobili poimenovanja kot pravi drZavljani. Poleg tega pa jih
je hotel ponemCiti, saj jim je naroCil, da spremenijo svoje priimke v nemske (Schneider,
1995, str. 4). Nekatere na novo pridobljene pravice so na obmocje Avstrije prinesle
stevilne nove literarne uspehe. Primer zelo znanega Zida, ki je deloval v tistem casu in na
katerega so Avstrijci se danes ponosni, je Gustav Mahler 5 svojimi slikarskimi umetnostmi.
l\Jaslednji primer osebe zidovskega rodu je psihoanalitik Sigmund Freud, ki je prispeval v
svetu 5 svojo filozofsko psihoanalizo in hipnozo, danes pa predstavlja izredno
pomembnega predstavnika Avstrije (Jelavich, 1987, str. 127).

4.3 ANTISEMITIZEM V AVSTRIJI MED 2. SVETOVNO VOJNO
Udejstvovanje sprva ideologije Schonererja, ki je prisel do ideje holokavsta nad Zidi, se je
dejansko pricelo z »izvolitvijo Anslusa oziroma zveze Avstrije z Nemcijo. Tam je poveljeval
Adolf Hitler 5 svojimi nacisticnimi ideologijami, ki so temeljile na ociscenju arijske rase
vseh drugih ras, saj bi ta tako postala najmocnejsa in najboljsa« (Jelavich, 1987, str.
216). To ideologijo so Avstrijci brez kakrsnihkoli zadrzkov sprejeli. Stem sta se tudi v
Avstriji pricela obdobje ponizevanja Zidov in njihova izkljucitev iz druzbe (Jelavich, 1987,
str. 216). Eden izmed pomembnih govorov leta 1938 je bil od kanclerja Kurta von
Schuschnigga. Po radiju je oznanil, da je Avstrijo predal Hitlerjevi Nemciji, z namenom da
bi se izognil prelivanju krvi. Ta govor je zakljucil z: »Naj Bog resi Avstrijo« (Schneider,
1995, str. 12). Zelja po migraciji Zidov iz Avstrije je bila takrat zelo mocna. Ovirana je bila
5 strani drzave, saj so morali placati visoke zneske davkov. Morali so imeti urejene
delovne vize in ostale dokumente, za seboj pa so morali pustiti vse svoje imetje.
l\Jekaterim je uspelo pobegniti. Tisti, ki jim ta moznost ni bila dana, so v veCini umrli v
holokavstu (Jelavich, 1987, str. 241).
»1\Ja obmocju Avstrije je bilo po statistiki v letu 1890 118.495 Zidov, v letu 1933 je to
narastlo na priblizno 200.000 Zidov« (Schneider, 1995, str. 11). Njihov pregon in veliko
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zatiranje sta se pricela 'z vzponom Avstrijske nacisticne stranke leta 1933' in nadaljevala s
sprejetjem Anslusa leta 1938. Takrat je Nemcija okupirala Avstrijo in sirila svojo
antisemitsko politicno ideologijo, katero je izvajala na krute in nemoralne naCine«
(Schneider, 1995, str. 7-10). Tako se je pricelo obdobje holokavsta, na katerega Avstrija
ni ponosna. To lahko sklepam iz tega, da se je po 2. svetovni vojni opredelila kot zrtev
Hitlerjevega tretjega rajha in nacizma ter zanikala obstoj holokavsta. Primer njihovega
danasnjega zanikanja holokavsta je tudi ta, da imajo politicne stranke na svojih uradnih
spletnih straneh v svojih opisih zgodovine izpuscen holokavst in nacizem ter njihov
resnicen pogled na njiju v takratnem casu. Ta dogajanja opisujejo v parih stavkih in v
smislu grozot, ki so se godile Avstriji. Njihovo sodelovanje in opredelitve za nacizem so
izpusceni.
Delavskih taborisc v casu 2. svetovne vojne je bilo veliko. Zaradi osredotocenosti mojega
diplomskega del a na avstrijsko Korosko, kjer je deloval Jorg Haider, pa lahko na kratko
omenim taborisce Mauthausen. l\Jjegova lega je na mejnem prehodu med Avstrijo in
Siovenijo, Ljubelju. Stem lahko potrdim dejavnost avstrijskih vojakov na avstrijski
Koroski, ki so izpolnjevali svoje dolznosti kot ostali nacisticni vojaki. Taborisce je bila
podruznica vecjega taborisca, pray tako imenovanega Mauthausen. Njegov muzej se
nahaja pri Linzu v Avstriji. »Taborisce na Ljubelju je delovalo od leta 1943 pa vse do
konca 2. svetovne vojne, leta 1945. S Hitlerjevim odredom so priceli zaporniki, kateri so
bili predvsem politicni zaporniki, graditi predor Karavanke in cesto cez prelaz Ljubelj ter
samo taborisce. Med njimi so bili tudi stevilni Siovenci, kateri so skupaj z ostalimi
prezivljali grozote takratnega nacisticnega reda, vkljucno s stradanjem in nasiljem«
(Tessier, 2006, str. 9-15). Po pridobljenih podatkih je bilo v taboriscu zajetih vec kot
1.500 zapornikov, katerih najvecji del je predstavljal francoski narod, sledili so jim Poljaki,
Rusi in Jugoslovani, v manjsini pa so bili tudi Norvezani, Cehi in Belgijci. Zaporniki so
delali cele dneve in gradili predor, zaradi cesar so tudi slabeli in izgubljali moc. Oslabljeni
zaporniki, ki niso vec zmogli delati, so bili poslani v nadrejeni Mauthausen v NemCijo. Tam
jih je cakala gotova smrt. Po koncu 2. svetovne vojne so vojaki dobili naroCilo 0
eliminiranju vseh zapornikov takratnega taborisca. To jim ni uspelo zaradi posredovanja
partizanske vojske (Tessier, 2006, str. 312).
Spomenik zrtvam delavskega taborisca Mauthausen je danes postavljen na obeh straneh
predora Ljubelj v znak zalovanja zrtvam. Na spomeniku na slovenski strani je napis:
»Osvobojen« (Tessier, 2006, str. 15), s Cimer je prikazano trpljenje zapornikov, ki so v
casu 2. svetovne vojne ziveli v krutih zivljenjskih razmerah. To je beseda, ki si jo je takrat
po mojem mnenju zelel slisati vsak zaprti, vendar mnogim to ni uspelo.
V zacetku leta 1938 je bilo v Avstriji priblizno 200.000 Zidov, ki so bili del takratnega
celotnega 6-milijonskega prebivalstva. Pripoved avtorice Gertrude Schneider opisuje
dogajanja izvajanja antisemitizma v Avstriji. Vse to je sama tudi dozivela skupaj s svojo
druzino. Njena zgodba opisuje kruta dejanja Avstrijcev, ki so javno ponizevali vse Zide. Ti
so morali v mrzlih dneh s svojimi plasCi Cistiti ulice, nekaterim so bile dane njihove zobne
scetke, nekateri pa so morali Ciscenje opravljati s svojimi golimi rokami. Medtem so jih
avstrijski nacisti brcali in pretepali. Omenila je, da so bili celo nemski vojaki, ki so prisli na
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Dunaj, sokirani, kaj so avstrijski antisemiti poeeli z Zidi (Schneider, 1995, str. 15). Po tem
lahko sklepam 0 zelo jasnem izrazanju nacistiene ideologije Avstrijcev v 2. svetovni vOjni,
takoj po tem, ko so dobili informacijo 0 zdruzitvi z Nemeijo in sprejeli ideologijo nacizma
oziroma Hitlerja. Tukaj imamo se en dokaz, da so bili Avstrijci veeji antisemiti kot Nemci,
saj so holokavst vzeli izredno resno. To prikazuje, da so jih morali nemski vojaki miriti in
resevati Zide javnih ponizanj in zanieevanj. »Avstrija je obozevala Hitlerja in ga sprejela z
velikim navdusenjem« (Schneider, 1995, str. 16). Lahko omenim kontroverznost svetovno
znane opredelitve Avstrije kot Hitlerjeve prve zrtve, 5 Cimer se je zelela oprati krivde
krutih dejanj 2. svetovne vojne. Vsega tega pa ni mozno skriti, saj obstaja veliko literature
in dokazov 0 njeni visoki antisemitski usmerjenosti in sodelovanju pri udejstvovanju
nacizma.
»V Avstriji leta 1938 je bilo Zidom prepovedano hoditi po parkih, ceste so bile loeene na
arijsko stran in zidovsko stran, obisk kina, opere so bile prepovedane. Poleg tega so
morali zidovski solarji zapustiti univerze, srednje in osnovne sole. Zidovska podjetja in
imetja so bila predana arijskim kontrolorjem, njihovi baneni raeuni pa zaprti« (Schneider,
1995, str. 20). Zidje so bili ne samo v easu 2. svetovne vojne, temvee tudi ze v prejsnjih
incidentih obtozeni razlienih stvari. Na primer smrti Jezusa, umorov krseanskih otrok na
veliko noe, za kugo v srednjem veku in predvsem za njihove poskuse unieenja krseanstva.
Drzale so se jih tudi obtozbe prevzemanja in nadvlade svetu, predvsem finanenemu svetu.
Obtozbe izvirajo iz evropskega krseanstva in se v veliki meri niti ne nanasajo na holokavst
2. svetovne vojne. Mnozieno sovrastvo do te rase se je prieelo ze v zaeetku tega tisoeletja
(Wistrich, 1999, str. 1).
»Po holokavstu je pesCica prezivelih, saj jih je bilo vee kot 6 milijonov umrlih, zivela v
razseljenih kampih Avstrije. Tam so eakali na svoje nove identifikacijske stevilke, saj so
jim bile te odvzete. Marsikdo se po vojni ni mogel vrniti nikamor, saj ni imel nobenega
imetja, stanovanja in niti sorodnikov ter druzine. Ti so ostali v razseljenih kampih, kjer so
jim pomagali prostovoljci iz Izraela« (Wistrich, 1999, str. 5). Omeniti moram, da je bil
komaj leta 2000 na Dunaju zgrajen spomenik padlim Zidom v 2. svetovni vojni na
avstrijskem obmoeju. To je izredno pozno, saj so se dolgo easa izogibali sooeenju z dejstvi
holokavsta.

4.4 SODOBNI ANTISEMITIZEM
»Rasizem lahko danes definiramo kot sovrastvo do drugih, 5 Cimer doloeeni skupini Ijudi
predpisemo resniene ali izmisljene atribute« (Wistrich, 1999, str. 2). Poleg tega se pri
definiciji sreeamo »5 hierarhienimi razlikami, kjer se pojavljajo nadrejene in podrejene
rase. To naj bi sluzilo za razpoznavanje boljsih in slabsih ras. Te lastnosti, ki so pripisane
doloeeni rasi, so podedovane, skupne in veene. Manjvredne rase naj bi bile tako
primitivne, drugaene, tuje in podrejene« (Wistrich, 1999, str. 2). Po mojem mnenju se
vsaka rasa oziroma narodnost znajde v situaciji, ko si zeli loeiti svojo raso od ostalih. S
tem si zeli vzpostaviti svojo identiteto, vendar pa se pojavijo vprasanja, ali je res treba
rasno raznolikost zanieevati in v popolnosti odpraviti, da bi bil en narod bolj Cist in
nadvladan, kot je bilo to storjeno v 2. svetovni vojni. Zakaj je tudi danes rasizem v veliki
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meri prisoten po vsem svetu? Ne zivimo mar v 21. stoletju, ko so migracije razlienih
narodov vsakodnevne, kar bi pomenilo sprejetje razlienih kultur in ras?
Od 2. svetovne vojne naprej je postal rasizem nekaj vsakdanjega. Prislo je do veliko
primerov njegovega izrazanja, kot so na primer masovni umori v Kambodzi, pokoli v Afriki,
etiena Ciseenja na Balkanu (Wistrich, 1999, str. 12). Antisemitizem danes ne zadeva samo
Zidov, ampak na splosno opisuje protinacionalno politiko, ki zadeve vse rase, ne Ie
zidovske. Primer so muslimanski in arabski priseljenci v Evropo, na katere se gleda kot na
drugaene, ostale, prisleke. Poleg njih se ta odnos nanasa na vse delavske migrante in
drugaeno obarvane rase, ki se priseljujejo v Evropo (Wistrich, 1999, str. 12). Zgodovina,
se ne tako davna, ima definitivno vpliv na odzive Ijudi do novih priseljencev ne samo v
Avstriji, temvee po vsej Evropi.
Rasizem se se posebno obeuti v Avstriji, v majhnih mestih in vaseh, kjer je ta naCin
razmisljanja 0 njih kot boljsih in ostalih kot slabsih zasidran (Wistrich, 1999, str. 12).
Ljudje so zaprti in imajo odpor do sprejemanja tujcev. Cenijo trud, ki ga vlozis, da se
asimiliras v njihovo okolje, da se nauCis njihovih navad in predvsem jezika, vendar te
nikoli ne sprejmejo popolno. Zgodovina jih opominja na to, da jih je njihova
multikulturnost in tudi vojna privedla do velikih ekonomskih kriz, kjer so tujci prevzemali
njihova dela in sirili svoje navade. Nacionalna politika v Avstriji ima po mojem mnenju
velik pomen. V veejih mestih, kot so na primer Dunaj, Linz in Salzburg, se multikulturnost
bolje sprejme, saj je priseljencev vee. Kljub vsemu temu pa se dogajajo rasistieni izgredi,
ki iz leta v leto naraseajo, kot prikazujejo stevilke v nadaljevanju.
»Danes je skupnost Zidov v Avstriji obnovljena, vendar veliko manjsa, saj stevilo
registriranih Zidov v Avstriji znasa priblizno 14.000. V veeini zivijo v Gradcu, na Dunaju in
v Salzburgu« (Congress, 2015). Kljub zavzemanju za enake pravice vseh narodov pa se v
avstrijski druzbi se vedno pozna vpliv antisemitizma in neonacizma.
»V primeru Avstrije se pojavi to, da zgodovina od leta 1945 skupaj z uspehom
rekonstrukcije, dosegom Drzavne pogodbe in doloeenim mednarodnim slovesom najvisjih
avstrijskih politikov ... ustvari podzavestno fazo nacionalnega udejstvovanja« (Thaler,
2001, str. 5) . Avtor stem poudari, da je komaj celotna zgodovina, vkljueno z 2. svetovno
vojno in s politienim slovesom nekaterih, pripomogla do tega, da je Avstrija prieela
razmisljati 0 identiteti svojega naroda in se prieela stem vprasanjem tudi ukvarjati . Kritiko
na avstrijsko vprasanje identitete je podal Karl Dietrich Erdmann, ki je zdruzil nemsko in
avstrijsko zgodovino v eno. To idejo je zapisal v enem od svojih nemskih uebenikov za
ueence (Thaler, 2001, str. 5). To je sprozilo veliko kritik na njegov raeun. Se posebno s
strani avstrijskih zgodovinarjev, saj je bilo v njihovi naravi, da Avstrija po 2. svetovni vojni
ne more biti vee povezana z NemCijo, ki je bila zelo kruta s svojo nacistieno politiko. Je
njihovo zanikanje 0 podobnosti z NemCijo in njihovo kulturo res tako zelo upravieeno? Jih
ne povezujejo brezmejno obmoeje, podobne navade in obieaji, festivali in jezik ter skupna
zgodovina?
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Danes se antisemitizem v Avstriji opazi na podlagi razlicnih krutih dejanj posameznikov in
skupin. Prihaja do oskrunjanja spomenikov in grobov lidov, s cimer pokazejo svoje
sovrastvo do drugacnih, katerega so bili ti delezni v casu holokavsta (Congress, 2015). Po
mojem mnenju je zgodovina s svojimi dogodki v 2. svetovni vojni definitivno vplivala na
razvoj avstrijske mentalitete in druzbe. Pray tako pa tudi politike, saj je bila nemska
okupacija kljucnega pomena, da se je pojavilo vprasanje nacionalne identitete.
Eden izmed primerov pozitivnega odnosa do antisemitizma, ki je bil kontroverzen v
pogledu zanikanja holokavsta in dogodkov 2. svetovne vojne s strani Avstrijcev, je bila
izvolitev Kurta Waldheima za predsednika Avstrije v letu 1986. Kljub znanemu dejstvu, da
je bil oficir nemske vojaske odprave med 2. svetovno vojno in sodeloval pri krutih
dejanjih, povezanih s holokavstom. Ostale drZave ga niso priznavale kot dostojnega
cloveka in predsednika. V Avstriji pa je bil njegov mandat koncan sele po 6 letih, in sicer z
letom 1992. To prica 0 sprejemu njegove preteklosti s strani Avstrijcev in zanika njihovo
opredelitev kot zrtve nacizma (Thaler, 2001, str. 82). Poleg tega primera je pomembno
poudariti, da je avstrijska vlada kljub prosnjam 0 podelitvi vojne odskodnine sorodnikom
padlih lidov to odlagala vse do leta 2005. Po tem so Zdruzene drZave Amerike pricele
pritiskati na vlado, naj uresniCi svoje obljube 0 podelitvi teh odskodnin (Art, 2005, str.
143). Dunaj danes predstavlja v Avstriji najvecje zbiralisce lidov, saj so tam postavljene
sinagoge, lidovski dom upokojencev, knjiznice, muzej in druge institucije ter skupnosti
kot na primer sole in vrtci ter univerza. To prica 0 njihovem fizicnem sprejetju lidov, kar
pa se ne pomeni, da se je stem spremenilo njihovo psihicno sprejetje.
Poudariti je treba, da je antisemitizem se vedno prisoten v razmisljanju Avstrijcev. To pa
ne samo v obliki, ki se dotika lidov, temvec tudi v obliki nacionalne politike. Eden izmed
takih primerov je bil incident leta 2010, ko je bilo lidom prepovedano rezervirati hotelske
sobe v vasi Serfaus na Tirolskem, kar je Ie 6 let nazaj, ko so se pojavila antisemitska
nagnjenja prebivalcev tega kraja, kar so resili s prijavo hotelov, ki so uporabljali te tehnike
rasisticne politike (Congress, 2015). To je Ie eden izmed stevilnih primerov, ki mu sledijo
stevilne pritozbe na zaposlitvenem obmocju, kjer so mnogi Avstrijci se vedno skepticni pri
izbiri kandidatov.
Po podatkih Foruma proti antisemitizmu v Avstriji je bilo leta 2014 zabelezenih kar »255
incidentov, povezanih s ponizevanjem in sovrastvom do lidov. Skoraj dvakrat vec kot leta
2013, ko jih je bilo zabelezenih 137, v letu 2009 pa 55« (Congress, 2015). To lahko
interpretiram tako, da se antisemitizem v Avstriji ne zmanjsuje, temvec narasca v fizicnih
in psihicnih izgredih, usmerjenih proti lidom. V letu 2014 so bila zabelezena dejanja
unicenja imetja lidov, fizicni napadi nanje, jayne groznje in vse vecje izrazanje sovrastva
na spletu (Congress, 2015).
Antisemitizem in nacionalne politike v Avstriji so se dandanes prisotni. Vlada in razlicne
skupnosti se trudijo k zmanjsanju diskriminacijskih incidentov. Zgodovine in naCina
razmisljanja Ijudi, ki so pod uradnim rasisticnim vplivom ze od leta 1888, se kljub vsemu
ne da v popolnosti spremeniti. Njihovo fizicno in zunanje obnasanje v javnosti je lahko
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pristojno in dostojanstveno ter sprejema druge nacionalnosti, medtem ko so v svojem
razmisljanju se vedno nagnjeni k rasisticnim vzgibom.
Zanimivost, ki jo je treba omeniti, je tudi ta, da se ob volitvah v letu 2015 v avstrijski
parlament pojavlja zanimiva podpora strank. V vodilnem polozaju sta bili stranki SPO z
29,29 % podporo in OVP z 28,45 % podporo. Zelo pa se jima je priblizala tudi stranka
FPO 5 kar 26,76 % (SPO, 2015). Glede na to, da je trenutna glavna tema politike
mnozicna rnigracija Ijudi iz Sirije v Avstrijo in Nemcijo, pri cemer se pojavi vprasanje
nacionalne pol itike, je zanimivo visoko stevilo podpornikov stranke FPO. Ta je znana po
kontroverznem vodju J6rgu Haiderju in njegovi nacionalni politiki, ki je bila ena izmed
glavnih tem stranke.
Grafikon 3: Rezultati predvolilnih kampanj, Avstrija 2015
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Rezultat volitev je bil izredno presenetljiv, saj se je zgodilo nepricakovano. Kot je znano ze
od leta 1945, sta stranki SPO in OVP imeli najvecjo podporo, ki sta si jo na vodilnem
polozaju izmenjevali. »Na volitvah, ki so potekale 11. 10. 2015, pa je najvecjo podporo
dobila SPO z 39,44 % glasov vseh volivcev. Na drugem mestu je bila izvoljena FPO 5 kar
32,23 % vseh glasov. Slediia ji je stranka Grune na tretjem mestu z 11,15 % vseh glasov.
Sele na cetrtem mestu pa je pristala OVP z Ie 8,7 % glasov. Stranki OVP je podpora iz
predvolilnih rezultatov do koncnih rezultatov volitev padla kar za 5,27 %, medtem ko je
stranki FPO zrastla za kar 6,45 %« (OVP, 2015). Po tem lahko povzamem, da je politika
definitivno navezana na dogajanje v Avstriji. V zadnjem mesecu pred volitvami so bili
glavna tema migranti iz Sirije, ki so se mnozicno selili v Evropo. Zaradi dveh novih vodilnih
strank, ki sta oglasevali svoj program 5 poudarkom na nacionalni politiki, se je zgodil prav
ta preskok volivcev iz stranke OVP v stranki SPO in FPO.
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Grafikon 4: Rezultat volitev v parlament, Avstrija 2015
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Ce na kratko povezem zgodovino z vodilnima strankama, lahko poudarim, da sta se
stranki ze v preteklosti srecali 5 politicnimi ideologijami nacionalne politike. 5 tem naj bi
Avstrijce resili neprimernih migrantov oziroma jim se naprej omogocali dobro zivljenje.
Predvsem stranka FPO, ki jo je se pred nekaj leti vodil Jorg Haider, je imela kontroverzne
resitve nacionalne politike zaradi globoke zasidranosti ze omenjenega misljenja Avstrijcev,
ki se opredeljuje za njih in vse ostale, torej tujce v Avstriji. Ponovno se pojavljajo globoka
prizadevanja za resitev nacionalne politike. Trenutno predvsem 5 strani medijev
imenovane krize z migranti, ki pa v Avstriji ne obsega Ie sirijskih migrantov, temvec vse
tujce priseljene v Avstrijo. Po mojem mnenju je rezultat volitev dober prikaz povezovanja
zgodovine strank 5 trenutno situacijo nacionalne politike v Avstriji, saj sta bili stranki 5 tem
problemom povezani ze v preteklosti in ga nista poskusali resiti povsem v skladu 5
clovekovimi pravicami.
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5

HAIDERJEVA POLITIKA

5.1 BIOGRAFIJA
Jorg Haider se je rodil 26. januarja 1950 v Bad Goisernu v Avstriji ocetu Robertu in materi
Doroteji. Oba sta bila clana Avstrijske nacisticne stranke, takrat imenovane DNSAP
(Hobelt, 2003, str. 26). Njegov oce se je 5 15. letom pridruzil DNSAP, katere clan je bil
tudi v casu prepovedi delovanja stranke v Avstriji. Stem se prikaze njegova predanost
nacizmu in tej politicni ideologiji. Pray to ga je poneslo do aretacije, saj je bil aktivni clan
prepovedane stranke. Kasneje ga je pray vse to privedlo do selitve v Nemcijo, kjer je
deloval v Avstrijski legiji, ki je skusala zagotavljati varovanje nacisticnih gibanj (Hobelt,
2003, str. 26-30). Pray sodelovanje oceta Jorga lahko povezemo z njegovim kasnejsim
politicnim delovanjem. To delovanje prikazuje njegov zgled po ocetu, po katerem je
povzel tudi nekatere lastnosti in poglede na politiko. Ta je izvirala iz nacisticnih ideologij,
ki so tudi opisane kasneje v nadaljevanju diplomskega dela.
Jorgova mati Doroteja Rupp, ki se je z Robertom Haiderjem poroCila v letu 1945, je bila
vodja BDM oziroma Zdruzenja nemskih deklet. To je bila takrat edina mlada zenska
organizacija v nacisticni NemCiji (Hobelt, 2003, str. 24). Stem lahko vidimo udelezenost
Jorgove matere v nacisticnem klubu, ki ga je poleg tega tudi vodila. Stem lahko sklepam,
da se je tudi prek njenega politicnega udejstvovanja na Jorga preneslo kar nekaj politicnih
ideologij, ki jim je bila predana. Po koncani 2. svetovni vojni sta bila oba starsa del
procesa denacifikacije, 5 katerim so se odstranjevali kultura, dolocena druzba in vodje,
politika ter zakoni, povezani z nacizmom (Hobelt, 2003, str. 24). V tem procesu sta bila
starsa Jorga imenovana za manj ogrozena oziroma je bilo njuno dejanje udejstvovanja
nacizma prepoznano v manjsi meri. Zaradi tega ju niso aretirali oziroma huje kaznovali. Po
vsem tem se je Robert zaposlil v tovarni, kjer so izdelovali cevlje, tudi za kraljevo druzino.
Edina kazen, ki ga je doletela po 2. svetovni vojni, je bila ta, da je moral izkopavati grobe
mrtvim. To je Jorg oznacil kot »brutalno nepravico« do njegovega oceta (Hobelt, 2003,
str. 23-25).
Jorg je bil zelo dober ucenec kot tudi student, saj je z odlicjem zakljucil studij prava na
Dunaju leta 1973. Po tem je pricel z delom na tej fakulteti, in sicer na smeri
konstitucijskega prava. To dele mu ni prevec ustrezalo. Svojo kariero, za katero je vedel,
da se bo odvijala v politicnih krogih, je osredotoCiI na provinco Korosko, kjer je podedoval
veliko parcel, imenovanih »Medvedja dolina, ki so bile v lasti strica Haiderjeve matere,
Wilhelma Webhoferja. Vrednost parcel se je v tistem casu gibala okoli 15 milijonov
dolarjev. To bogastvo je Haiderju omogocalo politicno vodenje brez strahu pred
kakrsnimkoli tveganjem« (Hobelt, 2003, str. 42). Ceprav Jorgovo nenadno obogatene ni
bilo povseci njegovim podpornikom, je te umiril in pridobil nazaj 5 svojimi besedami. Ljudi
je nagovarjal tako, da »ni najbogatejsi politik v Avstriji, da pa je vsekakor najbolj
neodvisen politik« (Hobelt, 2003, str. 42), kar je Ijudi prepricalo. Zanimivo je omeniti to,
da zgodovina teh parcel sega v cas, ko je bil njihov lastnik zidovskega rodu v Italiji. Ta
oseba jih je pod prisilo prodala leta 1941. Omeniti je treba tudi to, da je Jorg odrascal v
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okolju, kjer sta prevladovala krscanstvo in pangermanizem. Ciani obeh skupnosti so bili
zvesti privrZenci antisemitizma (Hobelt, 2003, str. 25--40). Iz kratke biografije lahko
sklepam, da je bil Jorg ze v otrostvu obkrozen z ideologijo zavracanja Zidov in drugacnih
Ijudi. Vse to se je nato odrazilo tudi v njegovem kasnejsem politicnem udejstvovanju, ki je
opisano v nadaljevanju diplomskega dela z osredotocenjem na njegov vzpon in politicno
ideologijo.

5.2 POLITICNA IDEOLOGIJA
V tem poglavju sem se osredotoCila na pridobivanje podatkov za odgovor na zastavljeno
raziskovalno vprasanje diplomskega dela, ki se nanasa na povezavo med politicnimi
prepricanji nacizma med 2. svetovno vojno in sodobno Haiderjevo politiko. Poleg tega pa
se nanasa tudi na vpliv raziskanih politicnih ideologij na oblikovanje sodobne politike.
Delovanje Jorga je bilo, kat ze omenjeno, osredotoceno predvsem na provinco avstrijsko
Korosko. To pa zaradi tega, ker je bila povezana z njegovim nenadnim visokim bogastvom
na racun podedovanih zemeljskih parcel. Poleg tega je svojo usmerjenost osredotoCiI na
majhno obmejno provinco, ker je sam izviral iz podobne. Tam je deloval v Avstrijski
svobodni stranki oziroma FPO, ki je bila ustanovljena v letu 1955 in katero je v svoji
karieri tudi vodil. Ta stranka je imela svoje korenine ustvarjanja pray v pangermanskem
gibanju in casu, ki je vkljuceval nemske nacionaliste in liberalno politiko, kar je Jorgu
izredno ustrezalo zaradi poznavanja terminov in politicnih ideologij. Ob njih je namrec
odrascal kat otrok ter kasneje tudi student na poti v obdobje svoje politicne kariere
(Hobelt, 2003, str. 26).
Pomembno je omeniti, da je bil Haiderjev vzor nadvojvoda Johann, ki se je poroCiI z
mescanko in ne plemkinjo. Ta primer je prikazoval pocasni vzpon mescanstva oziroma
srednjega razreda druzbe (Hobelt, 2003, str. 26). Stem je zagovarjal svojo politicno
ideologijo vzpona elit, katerega ni podpiral, ceprav je bil sam del teh. Poleg tega sta v
kasnejsih casih predstavljala njegov vzor tudi ameriski politicni govorec Newt Gingrich in
nekdanji angleski premier Tony Blair. Njuna politicna ideologija je bila v nemalokaterih
primerih sporna in diskutirana (Hobelt, 2003, str. 26-28). Poleg tega sta podpora
zavrnitve vstopa Turcije v Evropsko unijo in sodelovanje 5 Sadamom Husseinom Ie dva
primera izmed mnogih Jorgovih politicnih strategij in prepricanj, ki so bila kontroverzna in
omembe vredna. Stem so se sprozili nemalokateri revijski clanki z zgrazanjem nad
njegovimi dejanji (Hobelt, 2003, str. 28). Haider sam je bil zelo prilagodljiv okolici in
Ijudem, 5 katerimi se je srecal. To mu je pomagalo tudi pri politicnem vzponu, saj se je
znal priblizati posameznim skupinam Ijudi.
Njegov vzpon se je pricel 5 politicnim delovanjem, ko je bil se student prava na Dunaju.
Leta 1966 se je vclanil v RFJ oziroma v Obroc svobodne mladine ter leta 1968 postal tudi
predsednik za provinco Zgornje Avstrije (Hobelt, 2003, str. 26-29). Zdruzenje si je
kasneje zelel spremeniti iz najstniske organizacije v mladinsko, kar je poskusal z
raznoraznimi govori. V tedanjem casu je bil taka napisan tudi eden izmed osnutkov
njegovih programov, ki je bil predstavljen ozjim krogom. Naslov se je glasil »Politika,
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zamisljena za mladega svobodnjaka. Stem je hotel napraviti vtis na starejso publiko, saj
je eitiral razlicne filozofe, ki so bili pomembni v zgodovini ter v casu njegovega delovanja«
(Hobelt, 2003, str. 25-28).
Njegova filozofija je bila povezana 5 filozofijo Sira Charlesa Popperja, ki je bila oprta na
marksizem. Za to filozofijo je menil, da prikazuje napake obstojecega politicnega sistema
(Hobelt, 2003, str. 29). Povezoval in poudarjal je dogmatizem. To pomeni misljenje brez
pornislekov in dokazov ter ideologijo nepovezanosti z realnostjo v svojih kritikah. Menil je,
da bi morala biti vodstveni ideji svoboda in praviee ter ne varnost in neenakost (Hobelt,
2003, str. 29-30). Tukaj so podani primeri Ie nekaterih njegovih pogledov na druzbo in
njeno delovanje ter nekaj filozofskih opornikov, na katere je svojo ideologijo naslanjal pri
vzponu na politicni vrh Avstrije.
Njegov najbolj znan slogan, ki ga je pricel siriti in uporabljati leta 1972 v okviru stranke
FPO, katere clan je bil, se je glasil: »Aufstieg dureh Leistung« (Hobelt, 2003, str. 30). To
pomeni »Promoeija, ki temelji na uspesnosti«. To ga je opisalo kot konservativnega clana
FPO, ki ga skrbi izziv 5 soeializmom in z Marksizmom. Njegov konservatizem pa se je
razlikoval od normalnega konservatizma, ki nasprotuje levicarskemu pogledu na urejenost
druzbe in si zeleli najti skupno pot 5 soeialisticni pogledi. Haider se tega ni posluzeval.
Zaradi tega ga je druzba imela za populista, ki si je zelel opustiti soeialisticne politicne
poglede in zagovarjati svoje stalisce nasprotovanja moci druzbene elite (Hobelt, 2003, str.
31).
Od leta 1971 do 1975 je bil vodja RFJ. Njegova velika zelja je bila zaposlitev v politiki in
da bi nekoc postal kancler Avstrije. Njegovo obdobje zaposlitve v koroski stranki FPO, ki
naj bi bila tudi dezela izvora stranke, se je pricelo leta 1976. Zanimala so ga predvsem
dogajanja in trenja med avstrijsko Korosko in slovensko korosko dezelo. Zanimala ga je
predvsem politika provine, saj je tudi sam izhajal 5 podezelja, kjer so poudarjali
pomembnost provine (Hobelt, 2003, str. 35).
Avstrijska Koroska je bila v tedanjem casu in je se danes znana po spostovanju svoje
tradieije. To se je odrazalo tudi v vecnem vladanju soeialistov. To je vplivalo na samo
politiko, poleg tega pa sta nanjo vplivala tudi raznolikost veroizpovedi in etnicnosti
(Hobelt, 2003, str. 38). Na Koroskem so prevladovali kmetje in posestniki, ki so ustvarjali
zgornji podezelski razred druzbe, saj so bile njihove kmetije in posesti v vecjih
razseznostih, kar jim je dalo moznost povzpetja med sam srednji sloj. I\Jjihova skupna
lastnost je bila nezaupanje birokraeiji in visjemu elitnemu sloju. Stem si je provinea
pridobila mocno zaledje, kar je za Haiderja predstavljalo izziv. Sam se je zacel povezovati
z mocnimi druzinami, ki so zivele na Koroskem. Poleg tega si je zelel pridobiti podporo
mladih, ki pa jih tradieija ni vec zanimala. Njegova posebnost je bila ta, da se je prilagodil
vsaki situaeiji z namenom pridobitve novih podpornikov, predvsem mladih. Izkoristil je
vsako priloznost, tudi obiske diskotek in pivnie, kjer so se mladi najveckrat zadrzevali. Na
tak nacin se je z njimi povezal in jih 5 svojo karizmaticno osebnostjo preprical k njegovi
podpori (Hobelt, 2003, str. 38). Haider je veljal za izredno dobrega promotorja, saj je znal
dobro oeeniti situaeijo, se ji prilagoditi in iz nje pridobiti Cim vec.
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Leta 1982 so ga v stranki FPO postavili za govorca social nih programov, 5 cimer mu je
uspelo prevzeti vodenje zdruzenja zaposlenih v stranki. Naslednje leto je FPO dobila
mesto v koaliciji parlamenta. Po nekaterih zapletih in odstopu enega izmed clanov FPO je
delovno mesto v parlamentu dobil Haider. To je izkoristil za oblikovanje drzavne volilne
kampanje, ki je vkljucevala njegovo sliko 5 sloganom: »Der Jorg, der traut sich was.«
(Hobelt, 2003, str. 39). To pomeni, da si Jorg drzne narediti nekaj oziroma da si upa
storiti in ga ni strah. S to kampanjo mu je uspelo dobiti 16 % glasov na drzavnih volitvah
1984 (Hobelt, 2003, str. 39).
Avstrijska Koroska je v vecini podpirala FPO in 5 tem Haiderjevo politiko. V provinci sta
potekala dva vecja referenduma. Obsegala sta vprasanji 0 dvojezicnih solah in 0 stiski
kmetov v bolj goratih obmocjih (Hobelt, 2003, str. 38). Haiderjev pogled na dvojezicnost
sol je bil, da si je zelel lociti slovensko in nemsko govorece ucence. To je povzrocilo
nemalo zgrazanj, predvsem 5 strani slovenske manjsine na Koroskem.
Leta 1986 je Haider na celu stranke FPO zmagal na volitvah, kjer je pridobil 18 sedezev v
parlamentu. S strani podpornikov in clanov stranke je bilo zaznati strah pred njenim
propadom, zato so volili za Haiderja, saj jo je lahko Ie se on resil. Drugi pa so njegovo
zmago razumeli tako, da je to njihovo zadnje obdobje delovanja stranke pred njenim
propadom, saj so se med ciani pojavljali nekateri nesporazumi in trenja (Hobelt, 2003, str.
47).
Grafikon 5: Stevilo glasov stranke FPO
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Holbert v svojem delu, kjer opisuje Haiderjevo zivljenje, pravi, da je najbolj zanimivo
»dejstvo raziskovanja zivljenja mogocneza oziroma politika to, kako je prisel do svojega
prvega milijona podpornikov oziroma volivcev, saj se po prvem milijonu lazje sledi
narascanju stevila podpore in njen vzrok« (Hobelt, 2003, str. 47). Njegove kampanje so
bile izredno pomembne in zanimive. Stranki so prinasale vse vecjo podporo, kar je
pomenilo ustavitev napovedi 0 propadanju stranke. K rasti glasov je pripomogla tudi vec
desetletna koalicija SPO in OVP, ki sta Avstrijcem zaceli predstavljati sicer stabilnost in
soglasje, hkrati pa tudi dolgocasnost in nezadovoljstvo (Hobelt, 2003, str. 50). Vse to je
Haider izkoristll v svoj prid ter na vse nacine poskusal resiti FPO pred propadom in jo
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popeljati v sam vrh drZave. Predvsem njegova karizma ter sodelovanje z razlicnimi
generacijami druzbe na Koroskem so mu pomagali. Pridobil je veliko glasov volivcev, ki so
hkrati predstavljali predvsem srednji druzbeni sloj, samozaposlene in dobro izobrazene
Ijudi (Hobelt, 2003, str. 50-51). Ena izmed zanimivih kampanj pridobivanja novih glasov
leta 1989 je bila podajanje modrih salov na smuciscih. To naj bi hkrati predstavljalo
zacetek necesa novega, cesar se je veliko Ijudi veselilo in tudi praznovalo.
Haider je sprva imel zelo dobre odnose 5 slovensko manjsino na Koroskem. Njegovo prvo
sporno dejanje pa je bilo, ko je zavrnil podelitev medalj v cast partizanom, ki so se borili v
2. svetovni vojni. Takoj po razpadu Jugoslavije leta 1991 se je njegov odnos do manjsine
se poslabsal. To je privedlo do tega, da ta ni bila vee sprejeta kot skupnost (Hobelt, 2003,
str. 70). Poleg tega je bilo leta 1992 razkritih 12 tock Haiderjevega programa, povezanega
z migracijsko politiko. Nekatere izmed teh so opisovale deportacijo tujcev 5 kriminalnimi
kartotekami, mejni nadzor 5 posebnimi vojaskimi enotami ter omejitev stevila tujih otrok v
solah. Stem so se sprozila zgrazanja in neodobravanja 5 strani druzbe. Poleg tega je
pomembno omeniti, da je Haider 5 takim programom krsil osnovne clovekove pravice do
svobode gibanja (Matthew, 2004, str. 17). Njegovo otrostvo, prepleteno z nacizmom in
nacionalno politiko, je imelo kar nekaj opraviti pri njegovem politicnem razmisljanju. Lepo
je prikazano, da ni maral slovenske manjsine in ostalih tujcev, priseljenih na Korosko, ki
naj bi slabili ekonomski polozaj Avstrije. Pri njegovi politicni ideologiji in zavzemanju za
resitev nacionalne problematike se pokaze njegova osebnost. Nanjo so v veliki meri
vplivali otrostvo in njegovi starsi.
Haider je bil tako v svojem delovanju v medijih veckrat obravnavan kot simpatizer
Hitlerjeve nacisticne politike. Predvsem tudi zaradi njegovega obcudovanja Hitlerjeve
zaposlovalne sistematike in politike (Hobelt, 2003, str. 70). Za te svoje izjave, kako je bila
»zaposlovalna politika v tretjem rajhu boljsa kot v 90. letih v Avstriji« (Hobelt, 2003, str.
71), se je Haider sicer kasneje tudi opraviCiI. To pa se ne pomeni, da jih je tudi zavracal.
Njegove izjave in zgledovanje po Hitlerjevih politikah so zamajali njegovo podporo in
izzvali zgrazanje ostalih politikov. Ti so ga nagovorili k odstopu, vendar je Haider imel
kljub temu veliko podporo, kar 52 % Ijudi na javnomnenjski raziskavi na Koroskem je bilo
proti njegovemu odstopu. Stranki kljub podpori ni uspelo obstati v koaliciji, ki jo je nato
nasledila koalicija SPO in OVP (Hobelt, 2003, str. 69-73). Poleg tega, da je zagovarjal in
podpiral nacisticne politicne ideologije in imenoval koncentracijske kampe kaznovalne
kampe, je obravnaval SS-veterane kot dostojne Ijudi z dobrimi karakterji, ki bi morali biti
primerno odlikovani. Pray tako pa je zanikal holokavst in podpiral neonacisticno ideologijo
(Hobelt, 2003, str. 73). Vsa ta njegova dejanja in razmisljanja povedo, da je imel
pozitiven pogled na nacisticno politiko, 5 katero je tudi odrascal in je nanj naredila velik
vtis. Stranka FPO je tako delovala v tej smeri, kar se je zakoreninilo v njenem politicnem
programu in predvsem v mentaliteti podpornikov. Danes ima stranka velik ugled in je
trenutno na drugem mestu po moCi in stevilu podpore v Avstriji. Njeno trenutno podporo
in uvrstitev na 2. mesto lahko povezem pray 5 tako imenovano imigrantsko krizo. Ta se
trenutno dogaja in nanjo Avstrijci gledajo kot na problem, ki ga je treba resiti. Nacionalna
politika predstavlja enega izmed vecjih vprasanj v Avstriji se dandanes, saj si ne zelijo
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ponoviti ponovne povojne krize, ko so bili v bedi in pomanjkanju. I\Ijihova zelja je, da sebi
omogocijo dostojno zivljenje. Iz tega pa izkljucujejo tuje priseljence, ki naj bi povecevali
kriminalna dejanja in znizevali ceno na trgu dela . Bojijo se za svojo ekonomijo, za katero
menim, da se zgledujejo po zgodovini, ko je nacizem loceval nemsko raso kot boljso in
ostale rase kot slabse. To se dogaja se dandanes, saj se mentaliteta Ijudi v 50 letih ne
more spremeniti v veliki veCini oziroma povsem.
Haiderjev naslednji uspeh je sledil leta 1999, ko je postal guverner v provinci Koroski. Za
svoj uspeh, ne samo v tem letu, temvec tudi v letih kasneje, je uporabljal taktiko
promocije z resevanjem problemov, ki so se zdeli druzbi najpomembnejsi. Na ta nacin je
postal zanimiv v politicnem smislu, saj je naslavljal probleme kot na primer migracijo in
brezposelnost, za katere so si Ijudje zeleli, da bi bili reseni. Tak primer, ki so ga zeleli v
druzbi resiti, je bila previsoka korupcija med bankirji. Za njih je Haider v svojih nagovorih
Ijudem sporocal, da si zeli uvesti posebno financno politiko, ki naj bi to korupcijo
zmanjsala (Hobelt, 2003, str. 93). Neskladje, ki se je pri tem pojavilo, pa je bila zabelezba
korupcijskih in nepojasnjenih transakcij med Haiderjem in Sadamom Huseinom ter
Muammarjem Gadafijem, 5 katerima je prijateljeval (Hobelt, 2003, str. 93-95). Njegovi
govori so naslavljali prave probleme, za katere so si Ijudje zeleli resitve in ki jih je Haider
sam naslavljal. Hkrati pa je v svojem zivljenju deloval nekoliko v nasprotju 5 samimi
govori, kar se je navezovalo na problem delovanja elite. Bil je zvest svoji politiki, ceprav je
bila kdaj tudi nepravicna oziroma ni bila v skladu 5 clovekovimi pravicami. Predvsem
njegova spogledovanja z nacizmom so pripomogla k njegovemu svetovnemu poznavanju,
saj je 5 tem dvignil veliko prahu. Avstrijska Koroska je kljub vsem se dandanes ponosna
na svojega politika, ki je za njih poskusal narediti veliko pozitivnih sprememb. Sama pa
menim, da je prav v to provinco prinesel veliko napetost, ki je prisotna se danes. In sicer
ta, da je prebivalcem province tezko sprejeti drugacne oziroma tuje priseljence. Seveda se
takih dognanj ne da povsem posplositi na vse prebivalce Koroske, vendar veljajo v veliki
veCini.

5.3 POSLEDICE N1EGOVEGA DELOVAN1A
Haider se vedno velja za enega izmed spornih politicnih osebnosti, saj je v 20. stoletju
prinesel v Avstrijo, kot omenjeno, stevilna nasprotja. Na primer odobravanje nacisticnih
pogledov na politiko in njeno delovanje. Kljub temu pa je na druzbo naredil mocan vtis, ki
se cuti se danes, predvsem na avstrijskem Koroskem, v podezelskih vaseh. Tujci so tukaj
drugace obravnavani, predvsem z viska, kot da so manj vredni. Zelijo si, da se tujec
asirnilira v tolikSni meri, da se ne bo prepoznalo, da je tujec. Tega ne morem
posplosevati, saj ni celotna druzba tako naravnana, vendar predstavlja veliko veCino.
Zanimivo je tudi to, da sem pri raziskovanju odnosa med slovensko manjsino in
priseljenimi Siovenci ugotovila, da se pojavljajo velike razlike v solskem sistemu. Tudi te
se nanasajo na nacionalno politiko. Ne Ie, da Avstrijci tezje sprejmejo tujce medse, kar
velja tako med otroci kot tudi med starsi in uCitelji, ampak tudi pripadniki slovenske
manjsine na Koroskem tezje sprejmejo slovenske otroke. Primer, 5 katerim sem se
srecala, je bil pogovor z otroki (in nekaterimi njihovimi starsi), ki obiskujejo dvojezicno
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srednjo solo v Celovcu. UCitelji so starse in otroke sprejeli z negativnim tonom in
odnosom, ki je podal takojsnjo negativno lue na solanje. Vsi otroci naj bi bili obravnavani
enako, vendar niso. Ueitelji drugaee obravnavajo tujce oziroma vse priseljence, tudi iz
Siovenije, kot manjvredne. To je Ie en izmed primerov, ki lepo prikazuje mentaliteto na
avstrijskem Koroskem. Ta se opira na zgodovino in je globoko zasidrana v Ijudeh. Njihova
ideja, ki je delovala v easu nacizma, 0 delitvi na njih in na vse ostale manj vredne se
pojavlja se danes in je za priseljence izredno tezka. Marsikateri priseljenec nadaljuje svoje
zivljenje na Dunaju, b Salzburgu ali Linzu, kjer je sicer prisotna nacionalna politika, vendar
nikakor v toliksni meri kot na avstrijskem Koroskem.
Poleg vsakodnevnega zivljenja, kjer se migranti lahko znajdemo v neprijetnih situacijah,
pa se nacionalno politiko opazi tudi v medijih. Predvsem v komentarjih druzbe glede na
razliene situacije in ena, ki je velikokrat komentirana, so razna kriminalna dejanja. Na
primer rop banke ali kakrSnekoli druge oblike nasilja, kjer druzba zanieevalno in brez
dokazov obtozuje migrante, da so samo oni krivi, da se prebivalci Koroske ne morejo vee
poeutiti varne. Rast kriminala je po njihovem vedno veeja samo zaradi veejega stevila
tujcev. Menijo, da bi bilo treba nekaj ukreniti, in sicer ne na podroeju zmanjsanja
kriminala, ampak zmanjsanja moznosti migracije na Korosko. Predvsem se rni zdi, da je
problem ta, da se migranti, predvsem iz juznih delov Evrope, ki jih je najvee, ne zelijo
asimilirati in sprejeti kulture ter jezika drZave, v kateri prebivajo. Se vedno se drZijo svojih
navad, tradicije, kulture in jezika. Mislim, da bi ta njihova spremernba pomagala k
veejemu sprejetju tujcev.
Za vse te strahove pa je deloma, ee ne celo v veCini, zasluzen Haider s svojo migracijsko
politieno ideologijo, s katero je zelel poudariti problem vse visje migracije in
nezaposlenosti. Zagovarjal je nasprotovanje migraciji, kritiziral je islamsko Ijudstvo, saj je
njihova kultura drugaena in se ne more primerjati z demokratieno. Zaradi prisotnosti vee
kultur pa je postal pomemben razlog, zakaj se je treba ukvarjati z migracijsko politiko.
Ena izmed posledic njegovega delovanja in temeljna toeka delovanja v njegovi politieni
karieri je manjsina koroskih Siovencev, bivajoCih na Koroski. Glavni problem, s katerim se
je ukvarjal, je bila dvojezienost. V letih okoli 1980 je zahteval loeitev slovenskih
soloobveznih otrok od nemsko govoreCih otrok. To pa ni bil edini dvojezieni problem, s
katerim se je ukvarjal, poleg tega si je zelel, da bi bile umaknjene dvojeziene krajevne
table. Te naj bi bile uvedene leta 2001 v mestih, kjer zivi vee kot 10 % Siovencev. Haider
se s to odloCitvijo ustavnega sodisea 0 dvojezienosti krajevnih tabel ni strinjal in jo je
zavraeal. Poleg tega je skrivoma dal odstraniti nekatere izmed krajevnih tabel, kar so
poeeli tudi nekateri ostali prebivalci. »Leta 2006 je lastnoroeno odstranil dvojezieni napis
kraja Pliberka. Dejal pa je, da se ob tem dejanju poeuti kot Jezus, ko je umaknil skale z
jame, v katero je bil zaprt. To je v manjsini Siovencev sprozilo proteste in zahtevali so
postavitev dvojezienih krajevnih tabel, kot je 0 tem odloCilo ustavno sodisee« (Hobelt,
2003, str. 208). Iz tega lahko razberem, da je Haider sicer deloval na podroeju
migracijske politike, pri eemer pa je v neki meri celo prestopil mejo ter prevee moeno
izrazal ksenofobiene ideje. Zanieeval in krajsal je pravice ziveCim na Koroskem. To lahko
povezem z nacistieno nacionalno politiko, kjer so imeli tujce, drugaene oziroma Zide za
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Marsikdo med nacionalno socialisticno politiko, ki jo je izvajal Hitler, in Haiderjevo
sodobno nacionalno politiko FPO ne bi nasel nikakrsne povezave. Medtem pa bi nekdo
nasel kar nekaj podobnosti, zaradi katerih bi se lahko prestrasil, saj je spomin na nacizem
grenak in grozovit. Zato se je treba vprasati, kako je lahko prislo do Haiderjevega
spogledovanja z nacizmom 2. svetovne vojne. V nadaljevanju odgovorim na raziskovalno
vprasanje diplomskega dela, ki se glasi »KakSna je povezava med politicnimi prepricanji
nacizma med 2. svetovno vojno in sodobno Haiderjevo politiko ter kaksen je njun vpliv na
oblikovanje sodobne politike?«.
Kot omenjeno, je Haider izviral iz majhne vasl

IZ

province Zgornje Avstrije. Tam je

odrascal obkrozen z nacionalnimi pogledi na politiko in svet, saj sta bila njegova starsa
pripadnika nacisticnih organizacij. Iz tega lahko sklepam, da mu je vzor njegovih starsev
veliko pomenil. Se posebej veliko mu je pomenilo to, ko je menil, da je njegov oce v
2. svetovni vojni Ie opravljal svoje dele ter da je bil za to se grozovito kaznovan, ko je
moral izkopavati grobove urnrlim. To je Haiderja izredno prizadelo. Vse to kaze na
njegovo navezanost ne samo na starse, pac pa tudi na njuno politicno ideologijo, ki jo je
uporabil v svoji politicni karieri kot vodilo in smernico politicnih programov.
Njegovo javno zagovarjanje politike zaposlovanja, ki je bila uporabljena v tretjem rajhu,
ga je poneslo v svet politicnih spornosti. To je omenjal v 20. stoletju, ko naj bi bile
grozote in nacisticna politika 2. svetovne vojne dane v pozabo, vendar sam ni bil enakega
mnenja (Wodak, 2002, str. 6). Izvolitev stranke FPO v avstrijski parlament je to politicno
spornost in strah Ijudi iz drugih drzav Evropske unije Ie se bolj nagovorila k strahu pred
ponovnim ustvarjanjem nacisticnega gibanja 5 stranko, ki je imela poleg vsega tudi
nacisticno zgodovino delovanja.
Podobnost in vpliv nacizma na sodobno Haiderjevo politiko lahko opisem tudi v primeru
populizma, podezelske negotovosti in ksenofobije, ki je bila prisotna v dveh primerih. Med
2. svetovno vojno v obliki oCiscevanja arijske rase drugih ras, ki so bile manjvredne. To se
je cutilo predvsem na podezelju. To pa je bilo prisotno tudi pri Haiderjevi politiki, saj so
bili njegovi najvecji podporniki Ijudje z ruralnih obmoCij. Ti so si zeleli boljso Avstrijo brez
tujcev, za katere je Haider menil, da Avstrijcem odvzemajo delovna mesta ter nizajo
drzavni zivljenjski standard, ker sprejmejo nizje plaCilo za dele (Wodak, 2002, str. 193).
Poleg tega lahko omenim Haiderjevo antisemitsko delovanje, ko je kritiziral razna
nadomestila, ki naj bi bila razdeljena med zrtve zidovskega rodu v Avstriji, ki so bile
delezne kakrsnekoli skode med 2. svetovno vojne ter po njej. To dejanje je bilo najvecje
kriminalno dejanje nacizma in Hitlerja med 2. svetovno vojno, kar pa je Haider v enem
izmed intervjujev primerjal 5 pregonom ceskoslovaskih studentov. Primerjava je
kontroverzna, saj je z njo dal vedeti, da je bil v zanikanju holokavsta, glede na to, da ga
je primerjal z izgonom parih ceskoslovaskih studentov. Po njegovem mnenju bi tudi oni
morali dobiti odskodnino, ker so bili izgnani podobno kot Zidje, vendar je niso (Wodak,
2002, str. 180). Poleg tega je v svojem delovanju mnogokrat kritiziral vodjo zidovskega
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zdruzenja v Avstriji, Ariela Muzicamta, za katerega je men ii, da opravlja umazano delo, ne
glede na to, ce so bila njegova dejanja pozitivna za druzbo (Hbbelt, 2003, str. 207).
Tako kot je Hitler

5

svojo nacisticno politiko podpiral izolacijo Nemcije in oCiscenje arijske

rase, je tudi Haider zelel in podpiral izolacijo Avstrije. Na ta nacin bi bili za prebivalce
uresniceni pogoji za dostojno in dobro zivljenje, ki ni mogoce z narascanjem stevila
migrantov v Avstriji. Hotel jo je na vse nacine zmanjsati in zapreti meje ter prepreciti
dostop migrantov do Avstrije (Wodak, 2002, str. 172). Hitlerjeva dejanja se definitivno ne
morejo primerjati

5

Haiderjevo sodobno politiko, lahko pa z njo povezemo nekatere ideje

in elemente nacizma, saj se je nanje tudi opiral.
Pri raziskovanju in iskanju podobnosti in razlik med Haiderjem in Hitlerjem sem odkrila
stevilne podobnosti. Na idejo za to raziskovanje pa sem prisla zaradi objavljenih clankov v
medijih, kjer so Haiderja imeli za sodobnega Hitlerja. Prisla sem do ugotovitev, da sta bila
oba zagnana politika, ki sta umrla priblizno enakih let, Haider pri 58 in Hitler pri 56. Imela
sta podobno fizicno sestavo telesa, poleg tega se njuni imeni ujemata v stevilu crk in
podobni sestavljenosti. Zanimivo je tudi to, da je Hitler prisel na oblast v casu ekonomske
krize, ki naj bi jo povzroCiIi Zidje ter katero je skusal na sicer krut naCin resiti. Delovanje
Haiderja je prav tako potekalo v casu ekonomske krize, ki jo je zelel resiti, hkrati pa je
znano, da je skusal zatreti zidovske bankirje ter ustaviti koruptivno elito. Haider je v
svojem delovanju omenil svojo nagnjenost do povzemanja in odobravanja Hitlerjeve
migracijske politike. Zanjo je menil, da je bila izredno dobra in da je omogocala boljse
zaposlitvene pogoje. Tudi koncentracijska taborisca, znana kot taborisca smrti, so bila za
Haiderja kaznovalna taborisca,

5

cimer je sporocal njihovo odobravanje in zanikanje

holokavsta. Delita si tudi dezelo rojstva, ki je Zgornja Avstrija. Njune podobnosti so oCitne
v stevilnih pogledih. Poleg tega pa sta bila oba sporna politika, ki so jima Ijudje prisluhnili
ter ju podpirali. Navdusila sta jih 5 svojo karizmo in voljo za spremembe.
l\Jacizem 2. svetovne vojne je poudarjal antisemitizem kot nacionalno oziroma migracijsko
politiko, ki jo je Hitler v Nemciji izvajal nad Zidi in tujci, da bi arijsko raso ocistil
manjvrednih. Ti naj bi zavirali gospodarsko rast NemCije in jemali delovna mesta arijcem
(Wodak, 2002, str. 63). To lahko povezem 5 sodobno politiko Haiderja na avstrijskem
Koroskem, kjer ni podpiral Ie politik Hitlerja, temvec je tudi sam zelel speljati svojo
migracijsko politiko, ki ni enakovredno obravnavala vseh Ijudi. To ni Ie onemogocenje
dostojnega zivljenja Ijudi v Avstriji, temvec tudi krsenje osnovnih clovekovih pravic, med
katerimi je tudi svobodno gibanje. Po slovenski ustavi morajo cloveku biti zagotovljene
pravice osebnostne varnosti, dostojanstva, nedotakljivosti, kjer sta vsteti tudi svobodi
gibanja in izrazanja, po cemer se avstrijska ustava ne razlikuje.
Ena izmed izjav Haiderja, v kateri se vidijo njegova nacisticna nagnjena, je, da je zanikal
holokavst in dejal, da je bilo bombardiranje NemCije v 2. svetovni vojni vecji kriminal kot
holokavst. Zelel je, da se tudi ostalim zrtvam vojne, ki so bile delezne tega bombardiranja,
da kompenzacijo, ki so jo dali Zidom (Wodak, 2002, str. 193). Kot ze omenjeno, se mu je
zdelo prav, da dobijo nemski in avstrijski vojaki, torej vojni veterani, odlikovanje za
njihovo izpeljavo vseh Hitlerjevih ukazov. Bil je tudi mnenja, da sta bila Churchill in Stalin
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najvecja kriminalca v zgodovini clovestva. To je kasneje popravil tako, da je Stalina in
Hitlerja imenoval kot najvecja kriminalca, kar kaze na njegovo zanikanje holokavsta in
krutosti nacizma 2. svetovne vojne (Wodak, 2002, str. 193). Ta Haiderjeva kontroverznost
je Ie del njegove politicne ideologije povojnega antisemitizma in stem tudi rasizma, ki je
danes del celotne druzbe, ne samo avstrijske. Haider ni edini politik, ki je javno izrazal
svoja rasisticna mnenja in nagnjena. Z rasizmom smo v danasnjih dneh obkrozeni na
vsakem koraku, kar ponazarja trenutno stanje Evropske unije. Vanjo se zatekajo stevilni
tako imenovani ekonomski migranti iz Sirije, saj upajo na boljse zivljenje. Vsaka driava pa
jih drugace sprejme in obravnava. Sama lahko Haiderja obravnavam tako, da mu dam
velike zasluge za povecanje povojnega rasizma na avstrijskem Koroskem, saj so ga imeli
za junaka in ga podpirali pri vsem. Mislim, da je na druzbi na Koroskem pustil velik vtis, ki
se cuti se danes. Se vedno je obcutna prisotnost izrazanja nacionalnih razlik oziroma se
tujce obravnava kot manjvredne.
Haiderja so izjave in spogledovanje z nacizmom privedli do njegovega vmesnega odstopa
kot guvernerja Koroske. 1z tega se je naucil, da mora paziti na svoje izjave, povezane s
Hitlerjem, 2. svetovno vojno in nacizmom. To pa Ijudi kljub temu ni odvrnilo od podpiranja
njegove politike. Pri tem vidimo, da ima zgodovina 2. svetovne vojne velik vpliv na
identiteto in mentaliteto Ijudi, saj se je politicna ideja prenesla v sodobno politiko. Ta se
se danes v veliki meri podpira. Stem lahko povezem tudi to, da ima tradicija v Avstriji
izredno velik pomen.
Nacizem je bil del Haiderjevega zivljenja ze v otrostvu, saj je s to politicno ideologijo
odrascal. Ze to, da sta bila njegova starsa zagnana nacista, pove, da je to vplivalo nanj
tudi v obdobju odraslosti, saj se mu je to zdelo primerno in normalno. Tudi njegova starsa
nista v nikakrsnem smislu zanikala svojega delovanja v nacisticnih zdruzenjih. To je po
mojem mnenju med drugim vplivalo na Haiderja, saj se nista sramovala svoje preteklosti
v nacisticni Avstriji in Nemciji. Ceprav je moral njegov oce kot kazen v povojnem obdobju
izkopavati grobove umrlim in njegova mati, ki je bila uCiteljica, delati kot cistilka (Wodak,
2002, str. 143). Haider je to omenil v stevilnih govorih, kot na primer leta 1995 v
Krumpendorfu na konferenci SS-veteranov, ko je izkazoval ponos na svoje starse ter
hkrati pokazal pozitiven odnos do nacizma. To je ponovil na podobni konferenci leta 2000
(Wodak, 2002, str. 211). Menil je, da so nemski in avstrijski vojaki heroji, ki so bili zvesti
domu, driavi, ter da so bili izredno pogumni. Njegovo navezanost na starse lahko
povezem z opredelitvijo ne Ie vojakov kot zrtev, temvec tudi Avstrije kot zrtve Hitlerjevih
vojnih zloCinov.
Ena izmed Haiderjevih najslavnejsih izjav pa izvira iz leta 1988, ko je avstrijski narod
opisal kot »ideoloski spontani splav, saj obstajata razliki v drzavni in nacionalni
pripadnosti. Tako kot se lahko nekateri opredelijo za slovensko avstrijsko pripadnost, se
Avstrijci lahko opredelijo za avstrijsko nemsko pripadnost« (Wodak, 2002, str. 62). Stem
je zelel povedati, da pripadnost nekemu narodu oziroma nacionalnosti ne temelji na kraju
rojstva in drzavljanstvu. Njegova izjava je bila povezana s podporo prikljuCitvi Avstrije k
NemCiji oziroma »Anslusu«. Po mojem mnenju se je stem dotaknil vecnega vprasanja
avstrijske identitete, ki se je skozi nastajanje driave spreminjala. Driava je bila ze v casu
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Habsburske monarhije pod vplivom razlicnih kultur in narodov, kar ji je otezilo opredelitev
avtonomne identitete. S prikljucitvijo k NemCiji so nekako pokazali, da se cutijo kot del
nemske kulture. Vse to so v povojnem obdobju zanikali in se imeli za samosvoj narod, kot
se imajo se danes. Menim, da bi bili Avstrijci drugacnega mnenja, ce bi Nemcija zmagala v
vojni, sploh glede na to, da se jih je za »Anslus« opredelilo vec kot 99 %. To je bilo
mogoce tudi zaradi tega, ker so mislili, da jim bo z zdruzitvijo boljse, saj je bila Nemcija in
je se danes izredno mocna gospodarska velesila. Tega sicer ne morem trditi z gotovostjo,
saj se je vojna odvila v smer porazenosti NemCije in 5 tem Avstrije, ki se je sramovala
sodelovanja z Nemcijo in 5 Hitlerjem v kriminalnih vojnih dejanjih. Slednja je tudi sama
skupaj 5 holokavstom zanikala in se opredelila kot prvo zrtev nacizma, kar je Haider tudi
sam podpiral in zagovarjal. Pray zaradi tako stevilne podpore »Anslusa« leta 1938 pa
Avstrije ne morem obravnavati kot zrtve nacizma, saj so Avstrijci sami sodelovali v krutih
dejanjih ter Hitlerja podpirali v upanju, da jim bo zagotovil boljse zivljenje. Kljub temu da
so to v povojnem obdobju zanikali, verjamem, da so po tihem se vedno mislili, da je bilo v
tistem casu to pray ter da bi jim to lahko omogoCilo boljse zivljenje, ce bi Nemcija
zmagala.
Pomembno pa je vedeti, da se nacizem in antisemitizem v Avstriji nista prenesla Ie na
sodobno politiko, temvec tudi v posameznikova zivljenja. Ti so bili v tistem casu pripadniki
nacizma in so mu se danes zvesti, mogoce ne javno, vendar zasebno. Migracijska in
nacionalna politika v Avstriji danes se vedno predstavljata problem, ki bi moral biti resen.
Tudi sama obcutim, da so na ruralnih obmocjih Ijudje se vedno obkrozeni z idejo 0 tem,
da so Avstrijci veevredni kot tujci, ki pridejo ziveti v Avstrijo. Do njih imajo vzvisen in
negativen odnos. Tega ni v tako veliki meri kot v preteklosti, vendar se se vedno obcuti.
Ne Ie nagnjenost k rasizmu, temvec tudi pripadnost ideologiji, ki jo je Haider zapustil na
Koroskem. 0 tem pricajo tudi sedanji volilni rezultati (2015), ko ima stranka FPO drugo
najvecje stevilo podpornikov v Avstriji.

o

antisemitizmu ter rasizmu in spogledovanju z nacizmom govorijo stevilna kriminalna
dejanja v sodobnem casu, ki narascajo. Tu bom nastela Ie nekatera izmed njih, saj je
njihovo stevilo previsoko. Prvi primer se je zgodil marca 2015 v St. P61tnu, kjer je kupec v
nakupovalnem centru nosil Davidovo zvezdo na verizici. Skupina mladih je to videla in ga
zacela pretepati ter vpiti in preklinjati Zide na splosno. Zrtev je bila mocno pretepena in
odpeljana v bolnisnico (CFCA, 2015). Drugi primer, ki se je zgodil na Dunaju januarja
2015, je bil ta, da sta bila dva moska javno osramocena 5 strani skupine posameznikov, ki
so zanicevalno vzklikali in ju ponizevali, ker sta bila Zida. Vec kriminalnih dejanj se nanasa
tudi na pisanje negativnih grafitov 0 Zidih, tudi po sinagogah ter spomenikih padlim
Zidom. Mnoge groznje in ponizevanja tudi niso zabelezena, saj niso prijavljena policiji. V
letu 2014 jih je bilo v Avstriji zabelezenih 255, medtem ko jih je bilo v letu 2013 137, leta
2009 pa Ie 55. 1z tega lahko sklepam, da stevilo antisemitskih in rasisticnih dejanj v
Avstriji narasca, kar je lahko zastrasujoce, saj naj bi bila taka politika opuscena (Congress,
2015, str. 4).
Zanimiva raziskava iz leta 2002, ki je naredila organizacija Anti-Defamation League, ki se
bori proti antisemitizmu, je v raziskavo zajela Avstrijo, Italijo, Nizozemsko, Spanijo in
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SVico. Rezultati pa so bili precej nepricakovani, saj se je 21 % anketirancev opredelilo za
prave antisemite, 56 % jih je bilo mnenja, da se Zidje v tujih drZavah ne asimilirajo
dovolj, 40 % jih ni zadovoljnih z uspehom Zidov ter 25 % jih meni, da Zidje radi podlezejo
korupciji in goljufijam. Ugotovili so tudi, da Zidje niso pozabili na holokavst, ceprav smo ze
v 21. stoletju, in ga za ta cas prevec poudarjajo (League, 2012). Na to raziskavo gledam
lahko z vidika, da Ijudje v razlicnih drzavah kljub vse vecjemu poudarjanju enakopravnosti
in demokraticnosti se vedno gledajo zviska na zidovsko Ijudstvo. Iz tega je nekako
razviden vpliv nacizma se v danasnjem obdobju.
Haiderjeva politika definitivno izvira iz njegovega otrostva in odrascanja v okolju z
nacisticno in antisemitsko podlago. Vsega tega ni prenesel Ie v svoje politicno zivljenje,
temvec tudi na druzbo, na katero je s svojo karizmaticno osebnostjo izredno vplival, se
posebno na avstrijskem Koroskem. Omeniti pa moram tudi to, da je tema diplomskega
dela izredno aktualna, saj smo v obdobju mnozicnega preseljevanja Ijudi iz revsCine in
bede v drZave, kjer jim je obljubljeno boljse zivljenje. Trenutna Evropska situacija, s
katero se spopadajo vse clanice, se navezuje na bliskovito rast stevila beguncev iz Sirije v
Avstrijo in predvsem NemCijo. Ta tema bi bila zanimiva za nadaljnjo raziskavo, saj ni Ie
aktualna, ampak se spopada s politicno ideologijo druzbe, povezano z rasizmom in
antisemitizmom. Ti temi sta v Nemciji in se posebno v Avstriji se vedno prisotni, kar je
razvidno iz narascajocega stevila incidentov, povezanih z Zidi in drugacnimi
nacionalnostmi.
Prav tako se v medijih lahko srecamo z razlicnimi trenji in mnenji 0 ponovitvi zgodovine,
ko bodo mocne drzave napolnjene z Ijudmi razlicnih nacionalnosti, ki v drZavo ne bi
prinesle nekega napredka in dobicka, pac pa bi te potegnile nazaj in v pocasnejsi
gospodarski razvoj. Eden izmed primerov je clanek v nemskem casopisu Der Spiegel,
objavljen 16. septembra 2015, ko je omenjen komentar Viktorja Orbana v povezavi s
posiljanjem beguncev z Madzarskega z vlaki do NemCije. To je primerjal z deportacijo
Zidov, ki so jih v 2. svetovni vojni strpali na vlak in jih poslali v neznano, pri cemer so ti
koncali v koncentracijskih taborih. Begunci so bili prav tako z vlaki z Madzarskega poslani
z upanjem na vstop v Avstrijo Ie 35 km naprej in pristali v begunskem taboru, kjer so jih
nastanili. To lahko dodobra povezemo z nacisticnimi obravnavanji Zidov, ko so ji posiljali v
koncentracijske tabore (Reuters, 2015). Z gotovostjo lahko trdim, da zgodovina vsekakor
vpliva na sodobno politiko, ne samo v primeru Jorga Haiderja in avstrijske Koroske,
temvec lahko to trditev posplosim na politiko celotne Avstrije.
Na podlagi vsega ugotovljenega v raziskavi lahko odgovorim na zastavljeno raziskovalno
vprasanje. Politicna prepricanja, nacizem in antisemitizem, prisotni med 2. svetovno
vojno, so povezani s sodobno politiko Haiderja, kjer je politicno prepricanje podobno,
vendar usmerjeno v antimigracijsko politiko. Raziskava je namrec potrdila stevilne
podobnosti med politiko Hitlerja in sodobno Haiderjevo politiko, vendar s to razliko, da
Haider ni izpostavljal problema Zidov, temvec vse tujce v Avstriji, predvsem tiste, ki se ne
zelijo asimilirati. Poleg tega lahko na podlagi raziskave v diplomskem delu potrdim tudi to,
da politicna dogajanja v zgodovini vplivajo na oblikovanje sodobne politike ter druzbene
mentalitete in identitete. To se je dobro pokazalo ze v primeru vodilnih strank v Avstriji,
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in avp, ki sta na politicnem vrhu vse od 2. svetovne vojne do danes. Njuna politika
se sicer prilagaja sodobnim problemom, vendar njuna zgodovinska ideologija ostaja, kar
Ijudje podpirajo. Njihova dejanja v preteklosti se izrazajo tudi danes v obliki teznje po
tradiciji, kar pomeni, da zgodovina ima vpliv na sodobnost, saj se ji ni moe izogniti.
Tako se lahko vprasamo, ali je nacizem se vedno v veliki meri prisoten, Ie v nekoliko
drugacni luci. Po mojem mnenju je odgovor na to vprasanje pritrdilen, saj se
antisemitizem in nacisticni pogledi nacionalne politike v Avstriji in tudi v drugod po Evropi
nadaljujejo, ne sicer v razseznostih iz casa Hitlerja ter ne samo nad Zidi, temvec se kazejo
v obliki rasizma. Slednji se trenutno kaze v primeru ekonomskih migrantov, ki mnozicno
vstopajo v Evropsko unijo. Pomembno vprasanje, ki si ga lahko zastavimo za nadaljnje
raziskave, je tudi to, kako se bodo ti dogodki v prihodnje razvili. Je mozno pricakovati
kakSne ponovitve 2. svetovne vojne in ali sta rasizem ter migracijska politika v Evropski
uniji premalo obravnavani tematiki?
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Na osnovi ugotovljenega lahko povzamem vpliv nacisticne zgodovine na sodobno politiko
Haiderja na avstrijskem Koroskem. Ta vpliv se je izkazal za izredno velikega, pa ne samo
na Haiderjevo politiko, ampak na razvoj danasnje druzbe. Nacizem 2. svetovne vojne
oziroma gibanje, katerega dejanja so zabelezena v zgodovini kot kruta in nepojmljiva, se
je pojavilo tudi v politicni ideologiji priljubljenega in kontroverznega politika Haiderja.
Njegova nacionalna politika se je spogledovala z nacisticno ideologijo, saj je z njo odrascal
in je ni zavracal, temvec celo poudarjal. To je pocel predvsem v obliki zagovarjanja dobre
politike zaposlovanja, ki jo je uporabljal Hitler.
Na osnovi raziskave lahko potrdim trditev, da so politicna prepricanja, nacizem in
antisemitizem, prisotni med 2. svetovno vojno, povezani 5 sodobno politiko Haiderja, kjer
je politicno prepricanje podobno in usmerjeno v antimigracijsko politiko. Njegovo otrostvo
je vplivalo na njegov sprejem nacizma, ki je bil podlaga njegovega politicnega prepricanja,
ki ga je delil z Ijudmi. Poleg tega je povzemal ideje antisemitizma iz 2. svetovne vojne ter
poudarjal vecvrednost arijske oziroma avstrijske rase. Zanjo bi bilo najbolje, da se resi
premalo asimiliranih tujcev in tujcev 5 kriminalnimi kartotekami. Haider se danes velja za
izjemnega politika v Avstriji, predvsem na avstrijskem Koroskem, kjer je imel mocno
podporo druzbe.
Da imajo politicna dogajanja v zgodovini vpliv na oblikovanje sodobne politike in druzbene
mentalitete ter identitete, lahko z gotovostjo potrdim. To lahko podkrepim ze z dejstvom,
da v Avstriji od leta 1945 izmenjujoce vladata dYe parlamentarni stranki, in sicer OVP in
SPO, ki imata burna zgodovino, povezano predvsem z nacizmom, »Anslusom«,
antisemitizmom in nacionalno politiko. Ciani in vodje stranke se z leti lahko spremenijo,
zgodovina strank pa se ne more kljub njenemu morebitnemu zanikanju. Stranki temeljita
na podobni ideologiji, ki je temelj njunega delovanja. Njuna zgodovina ki definira in
spremlja se danes. Politicna ideologija se nikoli povsem ne spremeni, se posebno v
Avstriji, kjer sta tradicija in konservatizem na prvem mestu. Predvsem nacionalna politika,
ki je bila v Avstriji problem ze pred nekaj desetletji, tudi danes predstavlja izredno
pomembno politicno vprasanje, 5 katerim se srecujejo stranke.
1z vsega tega lahko sklepam, da ima nacizem 2. svetovne vojne veliko podobnosti 5
Haiderjevo sodobno politiko. Osrednja tema obeh dogodkov oziroma politicnih idej je
vprasanje nacionalne in nacisticne politike. Hitlerjeva ideja 0 oCiscevanju rase je bila
speljana na krut in grozovit naCin, ki se ne more enaCiti 5 Haiderjevim. Slednji je svojo
politicno ideologijo siril Ie ustno. 1zjema so bile dvojezicne krajevne table, ki jih je
lastnorocno izpulil, vendar je to bil eden izmed njegovih redkih fizicnih napadov na
manjsino na Koroski oziroma na drugo narodnost. Hitlerjeva ideologija je bila fizicno
izpeljana, medtem ko je bila Haiderjeva ustno izrocena med druzbo, ki jo sprejemala z
odprtimi rokami. Ljudje so si zeleli boljse ekonomske in zivljenjske pogoje, za katere so
menili oziroma menijo, da jih tujci znizujejo in onemogocajo.
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Avstrijska ideologija temelji na zgodovinskih dogodkih 2. svetovne vojne, ki so povzroeili
uvrseanje Avstrijcev med zrtve nacizma. Poleg tega pa so tudi zanikali holokavst in
kakrsnokoli sodelovanje v nacistieni ideologiji. Kot je bilo ugotovljeno, so blli Avstrijci veeji
antisemiti kot Nemci, kar je tudi danes mozno zaznati v vse veejem stevilu izgredov,
povezanih z Zidi in ostalimi rasami. Vsa zgodovina je vplivala na njihovo tezko opredelitev
narodne pripadnosti, saj so se z »Anslusom« opredelili za del nemske kulture in naroda.
To dandanes zanikajo in se ne poeutijo kot del Ie te kulture, kljub temu da med Avstrijo in
Nemeijo niso zaprte meje, da sta njuna jezika in kultura izredno podobna, pray tako pa
tudi njune narodne nose. Sta njuni kulturi res tako zelo razlieni? Obstaja moznost, da
Avstrijci se dandanes noeejo biti povezani z NemCijo Ie zaradi nacizma med 2. svetovno
vojno, za katerega vedo, da so bili njegov del. Je vpliv zgodovine na sodobno politiko
Avstrije tako moean, da si Avstrijci ne upajo pogledati resnici v oCi? Vsa ta vprasanja bi
lahko odprla novo temo raziskave, saj je avstrijska identiteta izjemno zanimiva za
raziskovanje, ker jo je se danes tezko opredeliti.
Nacizem 2. svetovne vojne in Haider imata kar nekaj podobnosti, predvsem rasno politiko,
ki je sprozila vrsto kontroverznosti v svetu zaradi nacizma, katerega krutost je zabelezena
s Hitlerjevim vodstvom. Pray tako pa s strani Haiderja, ki je svojo sodobno politiko 21.
stoletja opiral na nacistieno politieno ideologijo. Z vsem tem se je v Avstriji ustvarila
nekaksna pomembnost narodnostne pripadnosti, ki temelji predvsem na tem, da so
Avstrijci vee vredni narod kot ostali, tuji priseljenci, ki niso obravnavani enakopravno.
Njihova druzba je ponosna na svoje regije, gore, moeno Habsbursko monarhijo, sportnike,
zdrav naCin zivljenja, glasbo, vendar po vsem ugotovljenem dvomim v njihov ponos na
zgodovino, povezano predvsem z vojnim obdobjem. Poleg tega se pojavi vprasanje, ali je
problem nacionalne politike v Avstriji tako velik, da bi se lahko zgodovina ponovila v
podobni meri in predvsem na podlagi enakega motiva oCiseenja rase. Ta tematika je
izredno pomembna in sodobna, saj se migracije v Avstrijo vsako leto veeajo.
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