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Veszített támogatottságából, de mégis megnyerte az október 11-i tartományi 
választásokat Bécsben a baloldal. A menekültproblémára építő Osztrák Szabad-
ságpárt (Freiheitliche Partei Österreich, FPÖ) tovább erősödött ugyan, de még így 
sem következett be a sokak által vizionált szélsőjobboldali fordulat. Az eredmények 
ugyanakkor országos szinten is politikájuk átgondolására és további finomhango-
lására ösztönzi a pártokat, elsősorban a szociáldemokrata-néppárti nagykoalíciót.

ElőzményEk

Az osztrák fővárost 1945 óta irányító szociáldemokraták már a 2010-es vá-
lasztásokon is öt százalékpontot veszítettek a támogatottságukból, és 
népszerűségük az idei választásokig még tovább csökkent. Az FPÖ viszont 

már ��1��ben t�bb mint 1� százalékot �avított a pozíció�án, s �5,� százalékos ered���1��ben t�bb mint 1� százalékot �avított a pozíció�án, s �5,� százalékos ered-
ménnyel Bécs tartomány második legerősebb párt�a lett, lendülete pedig továbbra 
is töretlennek bizonyul.

A vasárnapi voksolást megelőző k�zvélemény�kutatások már �elezték, hogy a 
Bécsben évtizedek óta legyőzhetetlen és megk�zelíthetetlen baloldalnak a mos-
tani választásokra nagy erőket kell mozgósítania régi bástyá�a megvédéséhez. 
Az előzetes adatok is az Osztrák Szociáldemokrata Párt (Sozialdemokratische 
Partei Österreichs, SPÖ) említett gyengülését mutatták, s az is látszott, hogy a 
bevándorlásellenes szólamokra építő, szélső�obboldali Szabadságpártnak sikerül 
felzárkóznia a szociáldemokraták mellé.

A SORA k�zvélemény�kutató intézetnek a választásokat megelőző felméréseire, 
valamint az exit pollok adataira építő becslései még nagyon szoros eredményt �ó� még nagyon szoros eredményt �ó�agyon szoros eredményt �ó-
soltak: az SPÖ 34,5 és 3�,5 százalék k�z�tti eredménnyel számolhatott, míg az FPÖ 
a szavazatok 33-36 százalékát remélhette magáénak. Ám a Die Pressének az első 
beérkezett szavazatokon alapuló tudósítása már a szociáldemokraták és a szabad-a szociáldemokraták és a szabad-
ságpártiak k�z�tti nagyobb kül�nbségről számolt be (SPÖ: 39,4%; FPÖ: 3�,3%).

A bécsi válAsztások ErEdményE

Végül a Szabadságpárt által hirdetett „októberi forradalom” elmaradt ugyan, 
a pártnak mégis története legjobb eredményét sikerült elérnie Bécsben. 
A szociáldemokraták 39,6 százalékos eredménnyel nyerték a választásokat, 

4,8 százalékot veszítve népszerűségükből. A Szabadságpárt a szavazatok 30,8 
százalékát szerezte meg, ami viszont 5 százalékos erős�dést �elent a ��1��es 
eredményükhöz képest. A Zöldek – minimális, 0,8 százalékos veszteséggel – 11,8 
százalékon zártak, míg a korábban 14 százalékos konzervatív Osztrák Néppárt 
(Österreichische Volkspartei, ÖVP) �elentős, 4,8 százalékos veszteséget k�nyvelhetett 

http://www.sora.at/fileadmin/downloads/wahlen/2010_wahlanalyse-wien_text.pdf
http://www.sora.at/fileadmin/downloads/wahlen/2010_wahlanalyse-wien_text.pdf
http://www.sora.at/fileadmin/downloads/wahlen/2015_LTW-Wien_Wahlanalyse-Grafiken.pdf
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4837239/WienWahl-im-Ticker_SPO-bleibt-Nummer-eins
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4837239/WienWahl-im-Ticker_SPO-bleibt-Nummer-eins
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el magának, amellyel a korábbi harmadikról a negyedik helyre esett vissza a pártok 
rangsorában. A bécsi választásokon elősz�r indult liberális NEOS�nak (Ú� Ausztria 
és Liberális Fórum; Das Neue Österreich und Liberales Forum) a szavazatok 6,2 
százalékának a megszerzésével sikerült bejutnia a tartományi parlamentbe.

1. ábra
A bécsi helyhatósági választások eredményei 1945 óta

(százalékos megoszlás)

Bécs csaknem 1,8 millió lakosa k�zül idén t�bb mint 1,1 millióan számítottak vá-
lasztásra jogosultnak, és a voksoláson további 185 ezer, bécsi lakhellyel rendelkező 
európai uniós állampolgár is részt vehetett. A részvételi arány az �t évvel ezelőtti 
6�,6 százalékról �4,8 százalékra emelkedett, azaz október 11�én 83�.981 választó-
polgár adta le a szavazatát.

A pártok a bécsi tartományi parlament 1�� képviselői helyéért küzd�ttek. A vég-
eredmény tükrében a mandátumok a k�vetkezőképpen oszlanak meg: az SPÖ�nek 
�utott 44, az FPÖ�nek 34, a Z�ldeknek 1�, az Ö�P�nek �, a NEOS�nak pedig 5. Az or�Ö�P�nek �, a NEOS�nak pedig 5. Az or��nek �, a NEOS�nak pedig 5. Az or-
szágos szinten koalíciós partnerségben álló SPÖ és Ö�P azonos arányban vesztett 
tehát a támogatottságából, ám ez a veszteség inkább a tartományban amúgy sem 
erős Ö�P�t érintette érzékenyen: nekik így hat képviselői széktől kell elbúcsúzniuk. 
A Szabadságpárt viszont nemcsak hét új helyet nyert a tartományi parlamentben, 
de az alpolgármesteri posztot is megszerezte magának.

http://diepresse.com/home/politik/wienwahl/4841870/Endergebnis_Mandat-fur-Grune-Vizeburgermeister-fur-FPO?_vl_backlink=/home/politik/wienwahl/index.do


E-2015/40.

 A bécsi tartományi választások eredménye  5

2. ábra
A bécsi helyhatósági választások eredményei ��1�/��15�ben

3. ábra
 Tartományi parlamenti helyek megoszlása (változások)

Emellett Bécs �3 kerületének a vezetőiről is d�nt�ttek a szavazók. A kerületek 
t�bbségében a baloldal nyert, a szélső�obbnak biztosan sikerült hoznia a győzelmet 
Simmeringben (11. kerület), de szoros küzdelmet vívott a szociáldemokratákkal az 
eddig egyértelműen v�r�s Favoritenben (1�. kerület) és Florisdorfban (�1. kerület) 
is. A belvárost (Innere Stadt) továbbra is az Ö�P ural�a, �óllehet népszerűségük �e-
lentősen, t�bb mint 1� százalékponttal visszaesett az előző választásokhoz képest, 

http://diepresse.com/home/politik/wienwahl/4841870/Endergebnis_Mandat-fur-Grune-Vizeburgermeister-fur-FPO?_vl_backlink=/home/politik/wienwahl/index.do
http://diepresse.com/home/politik/wienwahl/4841870/Endergebnis_Mandat-fur-Grune-Vizeburgermeister-fur-FPO?_vl_backlink=/home/politik/wienwahl/index.do
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/wahlen/201510bzwien/bz-presse/data/9.jsp
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elsősorban az FPÖ �avára. A Zöldeknek sikerült egy új kerületet is megszerezniük, 
a korábban néppárti színeket viselő Währinget (18. kerület), valamint tartották a 4� 
százalék f�l�tti pozíció�ukat Neubauban (�. kerület).

4. ábra
A bécsi kerületi választások eredményei 2010/2015-ben

értékElés

Ahogy a két héttel korábbi felső�ausztriai választásokat, úgy a bécsi választókat 
és a kampányt is nagyban befolyásolta a menekültügy. A jelenlegi szociálde- a kampányt is nagyban befolyásolta a menekültügy. A jelenlegi szociálde-ügy. A jelenlegi szociálde-. A jelenlegi szociálde-
mokrata főpolgármester, Michael Häupl egy békés, befogadó, kozmopolita, 

ugyanakkor az osztrák értékek tiszteletét megk�vetelő Bécs képének felvázolásával 
elhatárolódott az FPÖ határozottan menekültellenes politiká�ától. Ezzel maga mellé 
tudott állítani olyan szavazókat, akikből komoly ellenszenvet váltottak ki a szélső-
�obboldali párt radikálisabb szólamai – így szavazatokat szerzett mindazoktól, akik 
mindenáron távol akarták tudni a Szabadságpárt elnökét, Heinz-Christian Strachét 
a főpolgármesteri poszttól.

A szociáldemokraták malmára ha�totta a vizet az is, hogy míg az FPÖ a kam-
pányát tel�es egészében a menekültpolitika k�ré építette – így program�a szinte 
láthatatlan maradt a választók előtt –, addig Häupl a város ��vő�ére nézve fontos 
üzenetekkel kampányolt, helyesen érzékelve az „Állítsuk meg Strachét!” �ellegű 
üzenetük szavatossági ide�ének és mozgósító ere�ének a korlátosságát.

A várost 1994 óta irányító Michael Häupl egy ú� lakásépítési programnak, a mun�ú� lakásépítési programnak, a mun�nak, a mun-
kanélküliség elleni fellépésnek, a szociális támogatások, illetve a közszolgáltatások 
átalakításának az ígéretével célozta meg a választópolgárokat. A Zöldek kampá-
nyának középpontjában olyan klasszikus zöld témák szerepeltek, mint a közösségi 

http://derstandard.at/2000023607207/Umstuerzler-und-Titelverteidiger-bei-den-Bezirkswahlen
http://2015.spoe.wien/wahlprogramm/
http://2015.spoe.wien/wahlprogramm/
https://wien.gruene.at/wahl2015/kampagne-1
https://wien.gruene.at/wahl2015/kampagne-1
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k�zlekedés további fe�lesztése vagy a városi z�ldterületek bővítése. A Néppárt a 
főleg a k�zépiskolai oktatási k�rülmények és a városi k�zlekedés �avítását célzó 
szociális intézkedéscsomag�át népszerűsítő óriásplakátokon túl szinte alig jelent 
meg a bécsi kampánynyilvánosságban. A voksolás legnagyobb vesztesének is őket 
tekinthet�ük, hiszen az amúgy sem túl erős pozíció�ukon tovább gyengített, hogy a 
menekültkérdésben határozottabb fellépést váró szavazóik k�zül sokan álltak át a 
Szabadságpárt zászlaja alá.

A szociáldemokraták 4,8 százalékos vesztesége inkább a kormány elégtelen 
menekültügyi politiká�ának a számlá�ára írható. Ezt a kártyát igyekezett ki�átszani 
Strache is, amikor megpróbált párhuzamot vonni a főpolgármester és a kevéssé 
népszerű kancellár k�z�tt. Azt is �ól érzékelte, hogy a választók széles k�re hatá-
rozottabb válaszokat vár a menekültkérdésben. A SORA felmérése szintén ezt 
támaszt�a alá: �óllehet a megkérdezettek 54 százaléka elégedett a helyi v�r�s�z�ld 
koalíciós vezetés eddigi tel�esítményével, de a kormány tevékenységét csupán egy-
harmaduk értékelte pozitívan.

A szociáldemokratáknak sikerült ugyan csatát nyerniük, ugyanakkor nem hagy-ük, ugyanakkor nem hagy-, ugyanakkor nem hagy-
hat�ák figyelmen kívül az elvesztett szavazatokat. Az SPÖ�nek tartalmi és személyi 
reformokra egyaránt szüksége van. A Szabadságpárt megerős�dése miatt a véle-
ményének a figyelembe vétele már a nagypolitika szint�én is elkerülhetetlen. A bécsi 
választás intő �el a kormánykoalíció számára, hiszen az országos szinten is már 
3� százalék k�rül mozgó szélső�obboldali párttal a sarkukban kénytelenek lesznek 
olyan kérdésekkel is foglalkozni, amelyektől korábban ódzkodtak. Annál is inkább, 
mivel egy, a határozottabb menekültpolitika irányába t�rténő esetleges európai po-
litikai fordulat szintén az FPÖ�t hozná még kedvezőbb helyzetbe. Így ha az SPÖ 
folytat�a a kirekesztő politiká�át a Szabadságpárttal szemben, a politikai mérleg 
nyelve tovább billenhet annak irányába.

Az Osztrák Szabadságpárt politiká�a ugyanakkor szintén további hangolás-
ra szorul. Jóllehet a menekültkérdés �elenleg – és minden bizonnyal még hosszú 
ideig – kiváló táptala�ként szolgál a párt számára, azonban el kell d�ntenie, hogy 
parlamenti t�bbséget szeretne, vagy a radikális ellenzék pozíció�ában kíván meg-
szilárdulni. Az előbbi érdekében a párt kénytelen lesz k�zelebb húzódni a politikai 
k�zép felé, Strachénak pedig az eddigi, inkább egy védelmi miniszterhez illő stílust 
az általános kormányzóképességet hangsúlyozó üzenetekre kell cserélnie.

http://oevp-wien.at/programm
http://www.sora.at/fileadmin/downloads/wahlen/2015_LTW-Wien_Wahlanalyse.pdf

