
Špecialitete iz dunajske politične kulinarike

Lex Vienna?

Dunajski šnicel, Sachertorte, mélange, Grüner Veltliner in punčkrapferl….na eni roki bi lahko našteli 
priljubljenjih posebnosti na jedilnem listu, s katerimi bi lahko à la carte pripravili politično barvno 
paleto – in to ne samo na Dunaju. Že bežen pogled na vladajoče politične strukture v posameznih 
avstrijskih deželah kaže prisotnost vseh političnih strank in taborjev. V luči rezultatov zadnjih volitev 
na Dunaju –  s posebnim poudarkom na posebnost volivnih teles: deželni, občinski in okrajni zbori z 
akterji v osebah deželnega glavarja ter župana (kot personalna enota)in okrajnega predstojnika – pa 
se že porajajo domnevanja političnih kibicev glede bodočih kombinacij nadregijonalnega pomena, 
tudi za Koroško. Primer Dunaja ali „Lex Vienna“ kot model za bodočno politično podnebje….?

Seveda ne moremo mimo dejstva, da je Dunaj avstrijska metropola – tudi politično – kjer ima zvezna 
vlada turkiz/zeleno fasado in ki ima zaenkrat covid-19 za največjega nasprotnika. Na deželno/občinski
ravni pa je rdeči general Ludwig vzel Neos z zelenimi navdihi –spomnimo se, da jih je Ludwig sprejel z 
punčkrapferln na pogovore – in jih tesno stisnil na svoja prsa. Lahko se zgodi, da šibka koalicijska 
pomočnica na dunajskem parketu izkrvi v politično neznanko. Kljub temu pa Zelenih ni moč 
spregledati, kar se vidi na primeru mojega domačega18. okraja Währing – s staroslovanskimi 
koreninami - in podobno kot v 8. okraju (Jožefovo predmestje s Korotanom), kjer so Zeleni 
najmočnejša sila (pred VP in SP) in jim tako pripada mesto okrajnega predstojništva.

Kaj ima to upravka s Koroško? Sicer so vse štiri stranke pridobile na račun FP, SP pa ima skoraj na 
vseh ravneh premoč.- In Zeleni…?Njena glavna kandidatka, Korošica-Ziljanka Hebein je sicer dosegla 
najboljši rezultat stranke v zgodovini na Dunaju – bitko za koalicijo pa zgubila – da ne govorimo o 
trenutnem povolilnem kaosu pri Zelenih. Politična igra v drugi obliki lahko preti Slovencem na koroški
občinski ravni , čeprav se  mesto župana/županje izvoli direktno. Domnevam, da v občinah 
kandidatura Neos in delno tudi Zelenih ne bo močno zalegla – izjeme so morebitni nastopi s podporo 
slovenskih skupin. Vemo pa, da so 2023 deželnozborske volitve, kjer bi rezultati lahko sprožili 
poseben „drive“:  Enako kot Ludwig, bi potem imela najmočnejša stranka vse atoute v koalicijski igri: 
Zeleni in Neos (kdo bo kandidiral Slovenca/Slovenko na prvem mestu?) - seveda samo če bodo 
uspešni – bi prišli v poštev kot možni člani vladne koalicije: brez ali z VP. Vse v smislu pravil, da 
demokracija prenaša več barvnih madežev.- In da tkzv. „Lex Vienna“ na Koroškem lahko pomeni 
mélange à trois, namesto pas de deux. Potem bi koroški jedilnik nudil pester izbor regionalnih 
špecialitet, brez ali s punčkrapferl….
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