„Kto rzadzi Austria”
Friedrich Romig

„Austria jest rzadzona przez Bruksele, Bruksela przez Waszyngton, a Waszyngton przez Tel
Awiw”. Ta, od pewnego czasu krazaca po wiedenskiej scenie politycznej odpowiedz na
pytanie postawione w tytule, jesli nawet poczatkowo miala wydzwiek ironiczny, w zwiazku z
najnowszymi wydarzeniami jest coraz blizsza rzeczywistosci.
Od 11 wrzesnia, wojny przeciwko Afganistanowi, wykutego przez Amerykanów „sojuszu
przeciwko terroryzmowi”, wprowadzenia euro do codziennego obiegu, komentarzy wobec
zbierania podpisów pod projektem ustawy w sprawie Temelina, wspieranych przez panstwo
morderczych orgii na Bliskim Wschodzie, zniszczenia przez Izrael wzniesionej za unijne
miliardy infrastruktury palestynskiej za pomoca broni finansowanej przez kraje Unii oraz
Stany Zjednoczone, wspomniane powiedzonko moze sluzyc jako krótki opis rzeczywistosci
politycznej.
Austria i Unia Europejska
Wskutek przystapienia do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i do Unii Europejskiej, tu
zdania sa zgodne, mozna mówic o rosnacej erozji suwerennosci Austrii. Cesja wszystkich
istotnych praw suwerennych na mocy traktatu akcesyjnego, zniesienie konstytucji przez nie
znajdujace miejsca w systematyce prawa panstwowego normy traktatów unijnych oraz przez
Trybunal Europejski, demontaz demokracji przez ograniczenie kompetencji Parlamentu,
koniec trójpodzialu wladz poprzez polaczenie wladzy wykonawczej i ustawodawczej w
Radzie i Komisji, stopniowe „wylaczanie” neutralnosci przez „Partnerstwo dla Pokoju” z
NATO, czynny udzial w dzialaniach militarnych w Bosni, w Kosowie i teraz w Afganistanie,
zakup mysliwców oraz samolotów transportowych dla spelnienia powinnosci wasalnych
wobec USA, ksztaltowanie polityki budzetowej, podatkowej, gospodarczej i socjalnej na
podstawie wytycznych z Brukseli, najwyzsze w historii obciazenia podatkowe przy
jednoczesnym szastaniu milionowymi dotacjami przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
zerwanie wiezi spolecznych, deprecjacja partnerstwa spolecznego, mnozace sie zaburzenia
spokoju spolecznego, narastanie sklonnosci do konfliktów i strajków, nieodpowiedzialna
prywatyzacja i deregulacja, chaos w sektorze publicznym, w szczególnosci w dziedzinie
energii, gazu, wody, transportu, telekomunikacji, uslug pocztowych i telegraficznych,
zdziesiatkowanie gospodarstw rolnych, kryzysy zwiazane z BSE, pryszczyca i naduzywaniem
hormonów w hodowli zwierzat, obnizenie standardów ekologicznych, daleko idace zniesienie
ochrony konsumentów przed zatrutymi i genetycznie manipulowanymi produktami
zywnosciowymi, to wszystko nalezy do dalece niepelnej listy, która sklada sie na erozje
samostanowienia, suwerennosci i niezaleznosci. Austriacka suwerennosc przypomina teraz
suwerennosc Pipidówki, zauwazyl niedawno Erich Stressler, jedna z madrzejszych glów
wsród wiedenskich ekonomistów.
Gwózdz do trumny niezaleznosci Austrii przybilo wprowadzenie euro i pozegnanie szylinga.
Godny uwagi komentarz Josefa Urschnitza (DIE PRESSE, 7.12.01) nie pozostawia
watpliwosci, ze „jedno euro” znaczy „jedno panstwo”. Wprowadzenie euro w rzeczywistosci
wprowadza „przez tylne drzwi unie polityczna”, mimo ze ta kwestia jest obecnie tematem
tabu.
„Na pytanie, czy jedna waluta funkcjonujaca w wielu panstwach bez jakiejs wladzy centralnej
moze odniesc sukces, zaskakujaco duza liczba ekonomistów odpowiada jasno >nie< Czy,

czego nie zyczy sobie wiele osób, efektem beda Stany Zjednoczone czy panstwa narodowe
nadal beda zrzekac sie swoich kompetencji, sprawiajac jednak nadal na zewnatrz wrazenie
suwerennych, nie ma przy tym wiekszego znaczenia gospodarczego.”
„Wprowadzenie przez tylne drzwi”, tego, „czego wiele osób sobie nie zyczy”, „sprawianie
wrazenia suwerennych” i podobne uwagi swiadcza o tym, ze demokracja w rozumieniu i
kontekscie Unii Europejskiej jest tylko mydleniem oczu.
Tego nie zmieni ani „Konwent”, ani podniesienie znaczenia fasadowego parlamentu w
Strasburgu, ani nawet dazenie do „bliskosci z obywatelem”. Wraz z wprowadzeniem euro
austriacka suwerennosc panstwowa rozpuscila sie w Unii Europejskiej, tak jak cukier w
kawie. Nie bez powodu zakwalifikowano wiec ostatnio rezygnacje z wlasnej waluty jako
„przestepstwo zdrady stanu”, poniewaz jej skutkiem bedzie „rezygnacja z niezaleznosci
panstwowej Austrii, jej suwerennosci, jak tez gospodarczych i spoleczno-politycznych
mozliwosci” (ZUR ZEIT, 25-30.1.02).
Kto w rzeczywistosci rzadzi Austria, zostalo powiedziane prosto w oczy inicjatorom i
uczestnikom akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy w sprawie Temelina przez
Komisarza ds. rozszerzenia Unii – Güntera Verheugena: „Zbieranie podpisów w sprawie
Temelina nie bedzie mialo zadnego wplywu na negocjacje, dotyczace przystapienia Czech do
Unii”. Wola narodu jest UE calkowicie obojetna. W przeciwienstwie do naszej konstytucji
prawo nie pochodzi od ludu, ale z Brukseli. Sankcje, które pozostale 14 krajów
czlonkowskich Unii nalozylo na Austrie, kiedy utworzyla „niezgodny z wartosciami
unijnymi” pochodzacy z demokratycznego wyboru rzad, ilustruja dokladnie, co UE rozumie
pod pojeciem demokracji, mianowicie uleglosc i calkowite poddanie sie. Nic innego nie
pokazuja tez i rutynowe kontakty z Unia: jesli przedstawiciele Austrii w Radzie Ministrów, na
konferencjach ministrów czy w komitetach urzedników zglaszaja, co i tak zdarza sie
wystarczajaco rzadko, jakas kontrowersyjna opinie, wywiera sie na nich ogromny nacisk,
któremu jeszcze nigdy nie byli w stanie sie oprzec. Zarzucane sa szybko im i calej Austrii
„niezdolnosc do wspólnoty”, „zachowanie szkodliwe dla wspólnoty” oraz „brak checi
integracji” przez doswiadczonych w lamaniu prawa i terrorze ludzi pokroju Joschki Fischera,
pojawiaja sie tez otwarte lub ukryte grozby „izolacji” i powtórnych sankcji.
Pod takim naciskiem czasem niektórzy przedstawiciele rzadu godza sie nawet z lamaniem
konstytucji, jak wtedy, kiedy Klima i Schüssel zgodzili sie na decyzje UE o poparciu dla
przeciwnej prawu miedzynarodowemu agresywnej wojnie NATO przeciwko resztkom bylej
Jugoslawii i uznaniu bombardowania tego kraju za „stosowne i uzasadnione”. Wyrazajac te
zgode zlamali zdaniem miarodajnych specjalistów prawa miedzynarodowego, jednoznacznie
postanowienia konstytucji o „wiecznej neutralnosci Austrii”.
Dzisiaj to kanclerz Schüssel razem z minister spraw zagranicznych Ferrero-Waldner dokonuja
demontazu panstwa, wczesniej robili to Klima, Busek, Mock i Vranitzky. Najbardziej
konsekwentnie i najdluzej dziala na rzecz demontazu panstwa po stronie ÖVP Andreas Khol,
pracujacy wczesnie w wydziale prawnym Rady Europy, potem zaufany kilku ministrów
spraw zagranicznych, a teraz szef klubu parlamentarnego. Zgodnie ze swoim, przedlozonym
w roku 1971, konceptem, twierdzi, ze „zmumifikowane panstwo narodowe powinno byc
podmywane z dwóch stron, droge do wiekszej wspólnoty (tj. UE jako europejskiego panstwa
federalnego) powinno torowac wzmocnienie wielu mniejszych wspólnot i jednoczesne
niszczenie granic panstwowych”. Panstwo bez granic naturalnie nie jest juz panstwem.
Bruksela i Waszyngton
Austria, albo to, co z niej jeszcze zostalo, jest rzadzona przez Bruksele. Kto rzadzi jednak w
Brukseli? Na to pytanie z warta wdziecznosci otwartoscia odpowiada byly doradca ds.
bezpieczenstwa USA, Zbigniew Brzezinski („Jedyne mocarstwo – amerykanska strategia
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dominacji”, 1997): „Istota problemu jest niewyszukana i prosta. Chodzi o to, ze Europa
Zachodnia i w coraz wiekszym stopniu tez Srodkowa pozostaja pod amerykanskim
protektoratem, panstwa sojusznicze przywodza na mysl czasy wasali i powinnosci lennych”.
Europa nie jest niczym innym, jak „amerykanskim przyczólkiem na kontynencie
euroazjatyckim”. NATO sluzy zakotwiczeniu „politycznych wplywów i militarnej wladzy
Ameryki bezposrednio w Eurazji”. Zakonczenie zimnej wojny nie zmienilo tego ani na jote,
zas próby niektórych Europejczyków, próbujacych uwolnic sie spod amerykanskiego
uciemiezenia, nie zostaly wprowadzona w zycie, Europa „jest daleka od tego, by utworzyc
jedna polityczna calosc” i nie jest tym zainteresowana. Niesmialy protest Schüssla przeciw
tezie o protektoracie przy okazji wizyty Brzezinskiego w Wiedniu, zostal przez niego
oddalony poprzez wskazanie na sytuacje faktyczna. Uleglosc, z która Unia dawala sie uwiklac
w niezgodne z prawem miedzynarodowym wojny na Bliskim Wschodzie, na Balkanach, w
Afryce czy w Afganistanie, i wspierala tak militarnie, jak i finansowo Ameryke, podkresla
slusznosc stwierdzen Brzezinskiego. Plany przeksztalcenia Europy w amerykanski protektorat
zostaly przygotowane jeszcze w czasie trwania II wojny swiatowej. Wraz z podpisaniem
umów kredytowych, Planem Mashalla, jak i zalozeniem Organizacji ds. Wspólpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) rozpoczela sie ich realizacja. Amerykanski administrator
Planu Marshalla Hoffman, w jednym ze wystapien przed Rada OECD, 31 pazdziernika 1949
roku w Paryzu domagal sie, aby kraje europejskie „zjednoczyly sie gospodarczo” i „stworzyly
obszar wolnego handlu dla 270 milionów zachodnioeuropejskich konsumentów”. Jesli kraje
europejskie „nie zjednocza sie w gospodarcza calosc, wówczas znów rozpocznie sie
niszczycielskie bledne kolo gospodarczego nacjonalizmu, co doprowadzi do katastrofy
narodów i biedy wsród ludu”. Do osiagniecia tego celu „nalezy znalezc odpowiednia metode
daleko idacej harmonizacji polityki podatkowej i monetarnej zaangazowanych krajów” (FAZ,
1.11.1949). Niemiecki delegat, wicekanclerz Blücher wychwalal w swojej wypowiedzi Stany
Zjednoczone jako „pioniera nowego porzadku politycznego w Europie”, wskazujac przy tym
na to, ze w rzeczywistosci w ramach wspólpracy gospodarczej USA daza do osiagniecia
celów politycznych. Wybuch zimnej wojny i powolanie do zycia NATO przyspieszyly rozwój
protektoratu i polityczne jednoczenie Europy pod parasolem Stanów Zjednoczonych.
Droga – od Planu Marshalla, poprzez Europejska Wspólnote Wegla i Stali, Europejska
Wspólnote Gospodarcza, Wspólnote Europejska do Unii Europejskiej jest znana i nie trzeba
jej tu opisywac. Nie powinno nam jednak umknac, ze „Pokojowy Projekt Zjednoczenia
Europy” pochodzil od Amerykanów, a nie byl dzielem Adenauera, De Gaspariego czy
Schumana. Wszyscy oni byli tylko przekupionymi marionetkami amerykanskiego rzadu,
który pociagal za wszystkie sznurki i pociaga za nie do dzis. Nawet taki czlowiek jak
Adenauer, jak dowiódl „Der Spiegel”, otrzymal na swoja kampanie wyborcza od jednej z
bliskich CIA organizacji kilka milionów dolarów „na propagowanie idei Zjednoczonej
Europy”. Dzisiaj CIA finansuje „w imie demokracji i praw czlowieka” opozycyjne grupy,
partie, media, dziennikarzy, przywódców zwiazkowych itp. na calym swiecie, wszedzie,
gdzie tylko mozna zwalczac antyamerykanskie rzady
Izrael i Stany Zjednoczone
11 wrzesnia dla najszerszych kregów swiatowej opinii publicznej stalo sie nagle jasne, kto
rzadzi Ameryka. Atak terrorystyczny z 11 wrzesnia mial swoja przyczyne we wracym od
ponad pól wieku konflikcie miedzy Izraelem a Palestyna. Osama bin Laden, którego uwaza
sie za organizatora ataku, pozostawal w Afganistanie, razem ze swoja organizacja
terrorystyczna Al-Kaida pod ochrona rezimu talibów. Wojna Ameryki z Afganistanem i
panowaniem talibów, która, dzieki doradztwu minister spraw zagranicznych Ferrero-Waldner,
lamiac znów zasade neutralnosci, poparla równiez Austria, jest zwiazana, wedlug wypowiedzi
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zarówno George’a W. Busha jun. jak i Osamy bin Ladena, z trwajacym od lat konfliktem
izraelsko-palestynskim. Konflikt ten, z powodu trudnego do opisania terroru panstwowego ze
strony Izraela na terytoriach okupowanych oraz prób samoobrony zrozpaczonych
Palestynczyków wkroczyl w faze, która wydaje sie zmuszac Amerykanów do rezygnacji z
wszelkiego poparcia dla Palestynczyków, nie uznawania Jasera Arafata za partnera do
rozmów, akceptowania postepujacej aneksji przez Izrael Zachodniego Brzegu Jordanu,
wschodniej Jerozolimy, wzgórz Golan i czesci Strefy Gazy i podjecia ryzyka konfrontacji ze
wszystkimi krajami arabskimi od Pólnocnej Afryki az po Indonezje.
O tym, jak bardzo interesy Stanów Zjednoczonych zlaly sie w jedno z interesami Izraela jest
bardziej niz widoczne nie tylko w stalym blokowaniu krytycznych wobec Izraela rezolucji w
ONZ poprzez weto USA, ale tez w dotykajacej sedna problemu wypowiedzi Ariela Szalona.
W toku dyskusji z Shimonem Peresem o niebezpieczenstwie utraty amerykanskiego wsparcia
przy odrzuceniu wysunietego krótko po 11 wrzesnia zadania Ameryki – o zgode Izraela na
pakt o zawieszeniu broni z Palestynczykami i utworzenie panstwa palestynskiego, Ariel
Szaron bardzo gwaltownie odpowiedzial Peresowi: „Niech sie pan nie martwi o nacisk, jaki
wywieraja Amerykanie na Izrael. My, naród zydowski, kontrolujemy Ameryke i
Amerykanie to wiedza” (w oryginale: "Don´t worry American pressure on Israel. We, the
Jewish people, control America, and the Americans know it")..
Kraje bandyckie miedzy soba
Ten, kto kontroluje Ameryke, jako „jedyne imperium swiatowe”, panuje równiez nad
swiatem. Nadzieje wielu Amerykanów, którzy wybrali Busha jun. na prezydenta, jak i ich
wielu przyjaciól na calym swiecie, ze nowa administracja Busha moze tej „kontroli” uniknac
albo ja przynajmniej oslabic, zostaly rozbite 11 wrzesnia. Izraelski rzad blyskawicznie
zadenuncjowal Arafata jako protektora terroryzmu i zaczal odwodzic USA od utworzenia
panstwa palestynskiego i wykonania rezolucji ONZ przewidujacych wycofanie Izraela z
terenów zajetych w 1967 roku. Stany Zjednoczone tancza teraz tak, jak im zagra premier
Ariel Szaron, odpowiedzialny za masowe mordy w Libanie oraz zabójstwo egipskich jenców
wojennych..
Teraz nawet tak rozwazna socjalistka, jak szwedzka minister spraw zagranicznych Anna
Lindh, nazywa, tuz przed konferencja ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej pod
koniec stycznia 2002 roku, jednostronne wsparcie Izraela i odstapienie od Jasera Arafata
przez administracje Busha „wielka glupota i czystym szalenstwem”, poniewaz przyczynilo sie
do zniszczenia wszelkich szans na skuteczna walke z terroryzmem i na pokój w tym rejonie
swiata.
Noam Chomsky widzi w Izraelu i w USA dwa najwazniejsze „panstwa bandyckie” swiata,
lamiace prawo miedzynarodowe i prawa czlowieka poprzez nieprzerwany lancuch wojen czy
„ekspedycj karnych” nie cofajac sie tez sie przed pojedynczymi, jak i masowymi mordami na
politykach czy grupach politycznych w ramach operacji sluzb specjalnych. Ocena
Chomskiego zostala antycypowana przez przewodniczacego SPÖ – Alfreda Gusenbauera,
który juz w roku 1985 byl pewien, ze „prawdziwi terrorysci siedza w Waszyngtonie i w Tel
Awiwie”. Nawet na konferencjach Narodów Zjednoczonych mówi sie dzis o rasistowskiej,
obejmujacej tez czystki etniczne, polityce tych dwóch krajów. Tak bylo ostatnio na
zainicjowanej miedzy innymi przez te panstwa konferencji ONZ w Durbanie poswieconej
walce z rasizmem na poczatku wrzesnia 2001 roku, z której wycofaly sie one, kiedy
stawianych im zarzutów nie dalo sie juz zamiesc pod dywan.
Do cynizmu historii swiata nalezy to, ze wlasnie tym dwu, w znacznej mierze
odpowiedzialnym za terroryzm panstwowy na swiecie, „krajom bandyckim”, udalo sie
stworzyc „Sojusz przeciw terroryzmowi”, do którego musialy dolaczyc tak odlegle sobie
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panstwa, jak Rosja, Chiny, Pakistan czy Indie, pozwalajac przy tym wciagnac sie w otwarty
konflikt z krajami islamskimi.
Fakt, ze bezposrednio po 11 wrzesnia bez dowodów mozliwych do przedstawienia w sadzie
administracja Busha przypisala wine za atak talibom i postawila im niemozliwe do przyjecia
ultimatum, dopuszcza wniosek, ze atak – jesli nawet nie zostal przeprowadzony przez wlasne
sluzby specjalne lub przynajmniej za ich wiedza – byl w kazdym razie dla Amerykanów
wymarzonym pretekstem do wszczecia dlugo planowanej wojny przeciw Afganistanowi. Pod
pozorem walki z terroryzmem, wojna rozszerza sie na wszystkie panstwa, które dazyly do
unikniecia „jednej wladzy nad swiatem” przez „kontrolowane” USA.
Austriacki rzad w kazdym razie oddal sie calkowicie na uslugi tej wladzy, porzucajac
wszelkie próby zdystansowania sie od tej wojny.
Teraz, jako organ wykonawczy USA ma prawo ograniczac prawa obywateli, spelniac
powinnosci wojskowe w najodleglejszych krajach oraz nadmiernie eksploatowac swoje zródla
finansowe do opanowania chaosu, spowodowanego przez USA w wyniku bombardowan czy
wywierania wplywu politycznego w panstwach trzecich.. Przy tym ponosi on wykraczajaca
poza sama Austrie odpowiedzialnosc za odnalezienie sposobu na rozluznienie smiertelnego
uscisku Unii Europejskiej, USA i Izraela, który dusi zycie narodów i ich prawo do
egzystencji.
Pelny tekst artykulu, który ukazal sie w „ZUR ZEIT” nr 24, 15-21 lutego 2002 r.
Autor byl wykladowca ekonomii politycznej w Wiedniu, Grazu i Akwizgranie.
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