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B
ARCELONA. Det var en magtdemonstration af rang. Ikke 
blot vandt Isabel Díaz Ayuso en knusende sejr ved sid-
ste måneds parlamentsvalg i den selvstyrende Madrid-

region. Hun efterlod også venstrefløjens trumfkort, tidligere vi-
cestatsminister Pablo Iglesias og Podemos-leder, så forslået og 
ydmyget, at han efterfølgende valgte at trække sig fra politik og 
klippe sin ikoniske hestehale af. 

42-årige Ayuso har på rekordtid bevæget sig fra anonymitet 
til stjernestatus på den spanske højrefløj. Hendes uortodokse 
stil, der blander patriotisk hjemstavnsdyrkelse med ejendom-
melige oneliners og højstemte paroler som »frihed eller kom-
munisme«, er gået rent hjem i den spanske hovedstad og har 
sikret det konservative parti PP knap halvdelen af pladserne i 
regionens selvstyreparlament. 

Resultatet har også givet landspolitiske rystelser. Den span-
ske højrefløj vejrer morgenluft, og var der parlamentsvalg i mor-
gen, ville de konservative kunne generobre regeringsmagten 
fra socialisten Pedro Sánchez, som har ledet Spanien siden 2018 
– det seneste halvandet år sammen med venstrefløjsalliancen 
Unidas Podemos. 

OPSKRIFTEN PÅ SUCCES

Det er ikke for ingenting, at Ayusos metoder den seneste må-
ned er blevet nærstuderet af både partistrateger og politiske 
analytikere. For hvad er egentlig hemmeligheden bag hendes 
bemærkelsesværdige himmelflugt?

Spørger man Lluis Oriols, professor i politisk videnskab ved 
Carlos III-universitetet i Madrid, har Ayuso dygtigt formået at 
læse befolkningens længsel efter frihed og en ny begyndelse i 
coronakrisens kølvand.

»Hun har holdt fast i et meget simpelt budskab, som dybest 
set handler om, at staten kvæler friheden og økonomien. Hun 
har været fænomenal til at forenkle budskaberne, så de på det 
nærmeste bliver tømt for indhold og står tilbage som rene slo-
gans,« siger Oriols til Weekendavisen.

For bare to år siden havde de færreste i Spanien hørt om Isa-
bel Díaz Ayuso. 

Som politiker var hendes meritter til at overse, og hun hav-
de primært gjort sig bemærket som presserådgiver, hvor hun 
blandt andet bestyrede en populær Twitter-konto for den tid-
ligere regionspræsident Esperanza Aguirres hund. 

Det kom derfor også bag på de fleste, at den konservative le-
der Pablo Casado forud for regionsvalget i Madrid i 2019 ud-
nævnte hende til konservativ spidskandidat. Få personer ud-
over Casado kunne se logikken i at sætte hende til at forsvare 
den prestigefyldte og folkerige Madrid-region – en traditionel 
konservativ højborg – som på det tidspunkt stod til at falde i 
socialistpartiets hænder. 

Resten er historie. 
Ayuso sikrede sig mod alle odds den regionale præsident-

post, og covid-19-pandemien blev hendes trædesten til berøm-
melsens tinder. Trods titusinder af døde madrilenere og kaoti-
ske tilstande i regionens sundhedsvæsen, er det lykkedes Ayu-
so at veksle pandemien til politisk kapital. Det skyldes ikke 
mindst en stålsat modstand mod alle former for smittebegræn-
sende restriktioner dikteret fra centralregeringen. Hun har kon-
sekvent afvist at følge sundhedseksperternes råd, og hun er 
gået til domstolene for at få annulleret diktater om nedlukning. 
Gennem hele pandemien har hun vist, at hun er villig til at gå 
til ekstremerne for at beskytte sit »folk« mod statsmagtens »dik-
tatoriske« og »totalitære« indgreb.

Retten til at gå ud og drikke »cañas« – det spanske navn for 
fadøl – er således blevet en af de centrale akser i Ayusos poli-
tiske projekt. At nægte borgerne denne basale ret, har hun fast-
slået, er et overlagt forsøg fra den socialistiske regering på at 
»ødelægge« den spanske hovedstad.  

Ifølge David Redoli Morchón, sociolog og ekspert i politisk 
kommunikation, er Ayuso et skoleeksempel på effektfuld kom-
munikation, der ikke lader sig begrænse af fakta. Det er ikke 
for ingenting, siger han, at kritikerne har givet hende tilnavnet 
»den spanske Trump«.

»Hun er ligeglad med, om noget er sandt eller falsk eller midt 
imellem. Hun taler til følelserne og vækker begejstring blandt 
mange forskellige vælgergrupper,« siger Morchón til Weeken-
davisen.

NATIONAL MOBILISERING

At Ayuso appellerer bredt, så man tydeligt ved valget, hvor hun 
høstede store stemmetal i de arbejderkvarterer, som traditio-
nelt er gået til venstrefløjen. Og hun er da også på mange må-
der en atypisk repræsentant for et parti med dybe rødder i ho-

vedstadens bedre borgerskab. Hun bor til leje i en lille lejlig-
hed i centrum af Madrid, og hun dyrker den jordbundne almin-
delighed som en dyd. 

Når hun taler, er det uden den selvbevidste ordrighed, der 
typisk kendetegner den politiske elite. Gang på gang roder hun 
sig ud i besynderlige udsagn, som da hun under et møde med 
regeringschefen Pedro Sánchez argumenterede for, at Madrid 
fortjente en særstatus over resten af landets regioner.

»Madrid er for alle. Madrid er Spanien inde i Spanien. Hvad 
er Madrid, hvis ikke Spanien? Det er ikke nogens, for det er al-
les,« sagde Ayuso, og det var formentlig de færreste, der kunne 
finde hoved og hale i den argumentationsrække. Men det er 
måske heller ikke så vigtigt, hvis man skal tro sociologen Igna-
cio Sánchez-Cuenca, professor i politologi ved Carlos III-uni-
versitetet i Madrid. 

»Ayuso er ikke bange for at sige kiksede ting eller begå fejl. 
Hun ved, at det politiske establishment vil grine af hende, men 
det giver hende så meget desto mere sympati ude i den brede 
befolkning,« siger Cuenca til Weekendavisen.

Cuenca påpeger, at det samtidig vil være forkert at tro, at Ayu-

so ikke står for noget politisk. Bag hendes laissez faire-tilgang 
til smittebekæmpelse og den uortodokse retorik løber der en 
dybere ideologisk understrøm. 

Han ser en direkte forbindelse mellem Ayusos succesformel 
og den nationale oprustning, der har præget spansk politik si-
den 2017. Her udløste Cataloniens mislykkede løsrivelsesforsøg 
en patriotisk mobilisering uden fortilfælde i det moderne, de-
mokratiske Spanien, og de spanske flag, der siden Francos død 
havde været omgærdet af skamfuld forsigtighed, begyndte på 
ny at blafre i gadebilledet.

»Madrid er et af de steder i Spanien, hvor nationalfølelsen er 
stærkest, og det har Ayuso udnyttet meget intelligent. Hun op-
højer Madrid til eksponenten for alt det bedste ved Spanien, så 
når hun forsvarer madrilenernes livsstil, er det i virkeligheden 

Spanien, hun taler om,« siger Cuen-
ca.

Han bakkes op af Xosé Manoel 
Núñez Seixas, som er professor i sam-
tidshistorie ved universitetet i Santi-
ago de Compostela. Ayusos lokalpa-
triotisme, siger han, er dybest set bare 
spansk nationalisme i forklædning. 
Det var således næppe tilfældigt, at 
Ayuso i sidste måned valgte at gen-
åbne hovedstadens tyrefægtnings-
arena – nedlukket siden pandemiens 
start – blot to dage før valget til regi-
onsparlamentet. 

»Hun promoverer de spanske iden-
titetsmarkører på en subtil, men me-
get effektiv måde, der skaber en øje-
blikkelig følelsesmæssig respons,« si-
ger Núñez Seixas til Weekendavisen. 

KAMP OM DE PATRIOTISKE STEMER

Ved valget i Madrid lykkedes det ikke 
blot for Ayuso at knuse venstrefløjens 
drømme om at erobre magten i den 
spanske hovedstadsregion. Hun fik 
også neutraliseret det fremstormen-
de højreparti Vox, som de seneste år 
har taget store lunser af det konser-
vative parti og i dag er Spaniens tred-
jestørste.

Vox virkede indtil sidste måned til 
at være ustoppelige. At Ayuso har vundet noget af det tabte ter-
ræn tilbage, er ikke gået ubemærket hen hos den konservative 
landsledelse. Valget i Madrid har bragt optimismen tilbage i 
den konservative lejr og konsolideret Isabel Díaz Ayuso som 
en lysende stjerne på højrefløjens himmel. 

Ifølge Ignacio Sánchez-Cuenca vil det konservative parti gi-
vetvis forsøge at kapitalisere på »Ayuso-effekten«, men om den 
reelt kan vise vejen for konservativ genrejsning, er det store 
åbne spørgsmål. Ayuso, siger han, er dybest set en anti-estab-
lisment-politiker. Hendes personlighed rummer en x-faktor, 
som ikke uden videre kan kopieres, og hendes projekt er dybt 
forankret i den helt særlige virkelighed i Madrid.

Han bakkes op af David Redoli Morchón, som vurderer, at 
Ayusos succesformel kan vise sig at have kort holdbarhed. 

»Ayuso er frem for alt et produkt af en kontekst. Folk er død-
trætte af pandemi og restriktioner, og hun har formået at ud-
nytte utilfredsheden med regeringen til at iscenesætte valget 
som en slags folkeafstemning mellem frihed og statskontrol. 
Det har virket nu, men det er mere tvivlsomt, om det vil virke 
på den anden side af pandemien,« siger Morchón.

PORTRÆT . For bare to år siden havde de færreste i Spanien hørt om Isabel Díaz Ayuso. Nu er hun en stor del af grunden til, at de konservative kunne generobre regeringsmagten 

fra socialisten Pedro Sánchez, hvis der var parlamentsvalg i morgen.

Lokalpatrioten
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JESPER VIND  

D
en 34-årige kansler Sebastian Kurz har de sene-
ste år ledet Østrig, først med Frihedspartiet på 
højrefløjen og siden med De Grønne som koali-

tionspartnere. 
Hans konservative midterparti ÖVP fik et kanonvalg i 

2019 og ligger stadig i front i samtlige meningsmålinger 
med tilslutning fra en tredjedel af alpelandets indbygge-
re. Det skyldes den karismatiske kanslers enorme per-
sonlige popularitet, som han grundlagde på at føre en 
stram udlændingepolitik under flygtningekrisen i 2016 
og vise handlekraft over for politisk islam efter terroran-
grebet i Wien i 2020.

Men Kurz er kommet i knibe. Han har tilsyneladende 
talt usandt til den parlamentariske undersøgelseskom-
mission, som sammen med den Centrale Anklagemyn-
dighed for Retsforfølgelse af Tjenestemandskriminalitet 
og Korruption (WKStA) undersøger den såkaldte Ibiza-
skandale. Ender WKStA med at rejse en straffesag mod 
Kurz – hvilket er sandsynligt – og ender det med dom, 
risikerer Kurz tre års fængsel.

Den spektakulære deroute, som Kurz måske er på vej 
til, er en udløber af Ibiza-skandalen i 2019, som kansle-
ren ellers ikke var direkte indblandet i. Den handlede om 
en skjult optagelse med daværende vicekansler Heinz-
Christian Strache fra Frihedspartiet FPÖ. Han sad i en 
luksusvilla på Ibiza i spirituspåvirket tilstand med en let-

påklædt, ung blondine, der foregav at være niece til en 
russisk oligark, men som havde plastret luksusvillaen til 
med skjulte kameraer. De talte om, hvordan man med 
russisk kapital kunne manipulere med østrigske stats-
virksomheder og overtage en af Wiens boulevardaviser 
og dermed sikre en venlig presse for Strache.

Sagen blev en kæmpe politisk skandale, fordi Strache 
i 2019 var vicekansler i den østrigske regering. Strache 
måtte i 2019 gå af i vanære, og det udløste et parlaments-
valg, hvor Kurz sejrede stort og siden kunne fortsætte 
med at regere med det lille støtteparti De Grønne.

Samtidig blev der indledt en parlamentarisk undersø-
gelse for at afklare Straches mange vilde påstande i de 
skjulte optagelser fra Ibiza – påstande om en generel kor-
ruption i østrigsk politik. 

Det var i relation til den undersøgelse, at Kurz kom ind 
i billedet. I 2020 blev han udspurgt af den parlamentari-
ske kommission og WKStA. De spurgte blandt andet kans-
leren, om han havde hjulpet sin ven Thomas Schmid med 
et chefjob i den østrigske stats holdingselskab Öbag, der 
blandt andet styrer kasinoerne.

En sådan vennetjeneste afviste Kurz, men i løbet af de 
seneste uger er der dukket sms’er og chatbeskeder op, 
der mere end antyder, at Kurz vist ikke har talt helt sandt. 
I en sms fra Kurz til Schmid lød det, at jobsøgeren ikke 
skulle bekymre sig: »Du får alt, hvad du vil have.« – Sms’en 
var garneret med tre smileys med hjerter.

Og mange andre elektroniske beskeder er dukket op, og 
de viser, at man i Kurz’ private netværk tilsyneladende har 
lavet så mange ulovlige vennetjenester, at det ligner kor-

ruption. Den anklage afviser Kurz pure, og den bliver også 
svær at bevise. Men alene det faktum, at der er stærke in-
dicier for, at Kurz har løjet over for parlamentsundersøgel-
sen, kan være nok til at gøre Kurz’ kanslertid kort.

STØTTE FRA SIN MOR 

Under alle omstændigheder har undersøgelsen allerede 
haft personlige konsekvenser. 

Tirsdag trådte Öbag-chefen Thomas Schmid tilbage, 
fordi der åbenlyst ikke var rent mel i posen, da han blev 
udnævnt. Også i finansministeriet er der mandefald. Den 
tidligere finansminister Hartwig Löger er for længst trådt 
af, og det forventes også at ske for efterfølgeren, den kor-
ruptionsmistænkte finansminister Gernot Blümel, der 
hele 86 gange ikke var i stand til at erindre noget, da han 
blev udspurgt hos undersøgelseskommissionen. Det var 
samme Blümel, der sendte førnævnte Schmid en sms, 
der bekræftede, at denne nok skulle få Öbag-jobbet: »Vær 
ikke urolig! Du tilhører familien.«

Kurz kæmper nu for sit politiske liv, samtidig med at 
den østrigske presse jævnligt kommer med nye afslørin-
ger. Således kunne dagbladet Die Presse tirsdag fortæl-
le om indholdet i nogle rapporter fra WKStA, der tyder 
på, at kansler Kurz kan have røbet til sin tidligere finans-
minister Hartwig Löger, at dennes hus ville blive udsat 
for ransagning af myndighederne. En ransagning, der 
skulle have været uanmeldt.

Mens anklagerne mod Kurz for tiden kommer i en lind 
strøm, fremfører Kurz-lejren, at de er udsat for en nøje 
organiseret politisk heksejagt, der skal få skovlen under 

ØSTRIG . I disse uger dukker den ene kompromittende SoMe-besked fra Sebastian Kurz op i de østrigske medier efter den anden. Samlet set tegner de et billede af en kansler, som 

tilsyneladende har hjulpet sine venner til lukrative stillinger og løjet om det.

Kurz i knibe
den populære Kurz. Han udtalte forleden, at han faktisk 
regner med, at der vil blive rejst anklage imod ham. Han 
understregede samtidig, at han havde talt med talrige ju-
rister, der vurderede, at en sådan sag dog ikke ville ende 
med en dom.

Kurz har også understreget igen og igen, at han selv-
følgelig ikke har løjet – i hvert fald ikke bevidst. Han har 
i stedet påpeget, at den afhøring, han var udsat for i 2020, 
var meget forvirrende og hektisk, og at hans svar den-
gang blev fordrejet af udspørgerne. Forleden henviste han 
desuden til sin mor som et slags kronvidne. Til Kronen-
Zeitung sagde han: »Min mor er ekstremt ked af det og 
bekymret. Hun siger, at hun ville ønske, at jeg ikke skul-
le udsættes for den behandling.«

Men uanset, hvad fru Kurz tænker, bliver det springen-
de punkt i en eventuel kommende sag, om kansleren løj be-

vidst. Hvis det kan bevises, har koalitionspartneren, vice-
kansler Werner Kogler fra De Grønne, i denne uge slået 
fast, at så må Kurz gå af. »En dømt kansler er de facto utæn-
kelig,« siger han. Men også inden man eventuelt når dertil, 
vil en officiel anklage mod Kurz være nok til at ryste den 
østrigske regering. Ifølge professor i politologi ved Donau-
universitetet i Kjems Peter Filzmaier er det afgørende for 
koalitionspartneren De Grønne at opretholde deres image 
som et demokratisk kontrolparti i regeringen, og han siger 
til Weekendavisen: »For De Grønne, der stiller med justits-
ministeren i regeringen, opstår der en meget vanskelig si-
tuation med hensyn til troværdigheden af   den grønne kon-
trolrolle, hvis der rejses anklage, og De Grønne samtidig 
bliver i koalitionen med kanslerens parti.«
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