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Israel bag  EUs  
Haider-kampagne 

Fortsat hardt  pres  pa den 	taget personlig kontakt med Ostrigs kon- 
servative leder, dav2erende udenrigsmini- 
ster, nu forbundskansler Wolfgang Schiis-
sel. For at gore ham opmrksom pa, hvor 

ostri ske regering 	 alvorligt man i Berlin og Paris opfattede 
situationen. 

Frygten for, at en ostrigsk regering 

Af David Jens Adler 	 .Men israelerne lod os i alle tialde med Haider-partiets deltagelse ogsa ville 

ikke i tvivl om, at de ikke bare selv vale kunne skabe vanskeligheder for EUs ud-

Det var israelsk opstandelse, der afbryde de diplomatiske forbindelser med videlse med lande som Tjekkiet og Un-

allerede fa dale efter J6rg Haiders Ostrig, hvis Haider skulle fa del i rege- garn, kom forst til senere, oplyser den 

jordskreds-sejr ved valget i Bstrig ringsmagten i Wien. De ventede, at vi pagwldende. 
i oktober fik Frankrigs prmsident skulle gore det samme.. 	 Belgiske kilder oplyser overfor B.T., at 

Chirac og Tyskiands kansler 	Lige i starten tog man det dog roligt, det var pa den belgiske udenrigsminister 

Schroder tit at Imgge sig fast pa, at fortsxtter B.T.s kilde. 	 Louis Michels personlige initiativ, at den 

',Europa ikke kan leve med en re- 	.Vi regnede som alle andre med, at den belgiske regering omkring arsskiftet kob- 

gering med deltagelse af Haiders hidtidige socialdemokratisk-konservative lede sig pa som en art rambuk for den 

Frihedsparti“. 	 koalitions-regering i Wien nok ville finde fransk-tyske strategi mod Haider. 

Det oplyser en fransk diplomat i Bruxel- ud af at fortswtte, nar rogen havde lagt 	Louis Michel er nxrmest religiost anti- 

les til B.T. 	 sig.« 	 fascistisk, papeger man. Det menes at 

Den pagwldende gor det i samme ande- 	 hidrOre fra, at hans far Ode af sine men 

drag klart, at der ikke bfiver tale om at Personlig kontakt 	 straks ved hjemkomsten fra en tysk kz- 

lempe pa boykot-presset mod Ostrig, fOr 	If(Age diplomatens oplysninger var det lejr efter krigen. Louis Michels store ma- 

Haider-partiet helt og holdent er ude af dog med den israelske henvendelse og reridt har i arevis va2ret, at det ny-fascisti- 

den ostrigske regering. 	 den tysk-franske beslutning i baghovedet, ske Vlamse Blok skal fa del i magten i det 

.Maske vale vi vaere naet til samme at der allerede under EU-topmOdet i den flamsk-talende Flandern. 

konklusion af os selv,. forklarer diploma- finske by Tammerfors mindre end to uger 	  

ten. 	 efter det Ostrigske valg fOrste gang blev david.jens.adler@bt.dk  



Hojreskreddet i Ostrig truer 
landets forhold til Israel 079? 
Israels 
udenrigsminister 
David Levy udelukker 
ikke, at det kan 
komme til afbrydelse 
af de diplomatiske 
forbindelser, hvis Jorg 
Haider kommer med 
i Ostrigs 
meste regering. 

Af Hanne Foighel, Tel Aviv 

Israel vii genoverveje sit for-
hold til Ostrig, hvis den h0j- 
renationale Jorg Raiders 
Frihedsparti bliver en del af 
Ostrigs nye koalitionsrege-
ring. Det sagde Israels uden-
rigsminister David Levy til 
Knesset under en debat sent 
onsdag aften. 

Udenrigsminister Levy 
indledte med at sige, at valg-
et i Ostrig selvfolgelig er en 
intern ostrigsk affsere, men 
tilfojede derefter at styrkel-
sen af det neonazistiske parti 
er noget, der vedkommer Is-
rael. Levy sagde videre, at 
han betragtede valgresulta-
tet som alvorligt, foruroli-
gende og som noget der ska-
ber bekymring over ostrig-
ernes verdensbillede og deres 
manglende folsomhed. 

.Dette er ikke en skjult 
hentydning<<, sagde David 
Levy, .det er et klippeklart 
budskab<.  

I sin tale kaldte Levy flere 
gange Frihedspartiet for et 
neonaziparti og refererede til 
det som en sygdom, han ha-
bede ikke ville smitte. Civili-
serede lande burde forbyde 
den slags partier, sagde Levy 
ogsa. 

Pa sporgsmalet om hvor-
vidt det ville betyde afbrydel-
se af de diplomatiske forbin-
delser mellem Israel og 
Ostrig svarede Levy: 

.Det kunne ogsa ske. Det 
er en mulighed<<. 

Ministeriet nedtoner 
I udenrigsministeriet i Jeru-
salem forsoge man i gar at 
chempe den megen fokus pa 
Levys udtalelser. 

.Israel venter og ser ud-
viklingen i Ostrig an., sagde 
en talskvinde i ministeriet i 
gar til Politiken. 

.Hvis Haider ikke kom-
mer med i regeringen bliver 
alt ved det gamle. Vi vine 
blot markere, at udviklingen 
i Ostrig bekymrer os.. 

Pa tvEers af det israelske 
politiske spektrum var valg-
et i Ostrig dog fortsat gen-
stand for megen bekymring. 
Ministerprmsident Ehud Ba-
rak mente, at Frihedsparti- 

eta store fremgang er en rod 
lygte for alle. 

Oppositionspartiet Likud 
opfordrede Israel til omgaen-
de at trEekke sin ambassador 
hjem, og udtalte, at Ostrig 
med Raiders valgsejr fjerne-
de sig fra nationernes fami-
lie. 

Fra venstreflojspartiet Me-
retz lod en advarsel om, at 
later om bedre tider for lan-
dets borgere pa bekostning 
af fremmede er en kendt op-
shift pa fascisme og antise-
mitisme. 

Mena det arabiske parti 
Balad mente, at det ikke var 
nodvendigt at sammenligne 

Haider med Hitler, men at 
det var pit sin plads at sam-
menligne ham med Frank-
rigs Le Pen og den ameri-
kansk republikanske Pat Bu-
chanan, der begge er produk-
ter af vestlige demokratier. 

Fortilffelde 
Forholdet Israel-Ostrig har 
tidligere vEeret nedfrosset. 
Under den tidligere SS-mand 
Kurt Waldheims prEesident-
periode undlod det israelske 
udenrigaministerium i over 
et ar at sende en ny ambassa-
dor til Wien, for at gesandten 
ikke skulle sta. over for Wald-
helm. 

Ostrig bor lwgges pa is  eit,  
AMSTERDAM — Hollandske 
joder krmvede i gar, at den 
hollandske regering nedfry-
ser alle officielle og uofficiel-
le kontakter til Ostrig, sa 
lnge Jorg Raiders hejrera-
dikale Frihedsparti er en del 
af alpelandets regering. 

»Frihedspartiets ideologi 

bygger pa had til fremmede 
og pa illusioner om egen 
overlegenhed. Det udgor der-
med en trussel mod Europas 
vwrdighed, humanitet og de-
mokratiske vaerdier<y hed 
det i erklwringen fra Hol-
lands jodiske centralrad. 
(Reuters) 	r  t 

Haider: "Lomme-Napoleon" 
WIEN Det ostrigske Frihedspartis leder, Jorg 
Haider, har indledt en nyt angreb pa den franske 
prsident, Jacques Chirac, som han omtalte som 
det 21. Arhundredes "Lomme-Napoleon". I en tale 

,Z1
.1 onsdag aften for 2000 mennesker i Ried i det 

nordlige Ostrig, erklrede Haider, at "Ostrig ik-
ke har brug for denne Lomme-Napoleon". >Mans 
udstrakte pegefinger har en Pinocchios moralske 
kvalitet,« sagde Haider. Om USAs prsident, 

V Bill Clinton, sagde Haider, at han ikke har nogen 
grund til at kritisere Ostrig. >Amerika, der har 

n  sat indianerne i reservater, er nu bekymret over 
de rode, der er tilbage i Ostrig og EU,« sagde 

Haider. 	
DPA 

Ostrig: Israel bor vende tilbage 
EN Ostrigs vicekansler, .Susanueillesi.,Pas-

ser, beder nu Israel om at sende sin ambassador 
tilbage til Wien. Ambassador Nathan Meron blev 
i februar kaldt hjem til "konsultationer" som en 
reaktion pa den nye ostrigske regering med del-
tagelse af Friihedspartiet. oDer findes intet, der 
kan retfaerdiggore ambassadorens afrejse, men 
jeg er til enhver tid parat til at rejse til Israel for 
at forbedre forholdet,o sagde Riess-Passer, der er 
valgt for JOrg Raiders parti. 	

DPA 

75"--  
Israel overvejer forholdet til Ostrig 
JERUSALEM: Israel vii ikke udelukke, at landet bryder 
sine diplomatiske forbindelse med Ostrig, hvis Ostrig far 
en ny regering, hvor det hojreorienterede Frihedsparti 
med Jorg Haider i spidsen indgar. Det sagde den israel-
ske udenrigsminister David Levy i aftes. /ritzau/AFP 


