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INRIKES De som inför Miljöpartiets kongress kritiserade 

partiledningen för att överge gamla ideal jublar. Kon-

gressen lyckades köra över partistyrelsen om förkor-

tad arbetstid och vinster i välfärden. ”Att kongressen 

är så supertydlig med att vi ska forma ett alternativ 

till den misslyckade arbetslinjen är underbart”, säger 

Olof Olsson (MP), kommunpolitiker i Huddinge. >> 4 

Kritiker jublar efter MP-kongress
INRIKES I helgen slog sig ett antal nazistorganisa-

tioner ihop med fotbollshuliganer för att kon-

frontera lokalbefolkningen i Stockholms södra 

förorter med våld. Daniel Poohl, på Expo, är oro-

lig för den allians som verkar växa fram mellan 

fotbollsirmor i Stockholm och våldsverkare  

inom extremhögern. >> 4

Nazister och huliganer samarbetar

NYHETER

Efter järnridåns fall trodde många ungrare att kapi-
talismen skulle leda till paradiset. Men 24 år senare 
plågas landet av hög arbetslöshet och var sjunde in-
vånare lever i fattigdom. Fascismen frodas och hö-
gerextrema Jobbik är tredje största parti. 

Än värre menar många är hur normerna samti-
digt förskjutits i resten av samhället där högerextre-
ma åsikter har fått fäste i facken, medierna och på 
universiteten. Fria Tidningen besöker ett Ungern på 
glid allt längre högerut. >> 6–7

Allt brunare vindar i Ungern

MP:s kongress 

har hittat till-

baks till lera 

av de gröna 

stigarna. > >2

Fria har träffat Guy Standing, aktu-

ell med en bok om prekariatet – en 

grupp eller klass av osäkert anställda 

som blir allt större. Medborgarlön ser 

han som en viktig reform för att ge de 

prekära trygghet och framtidstro. >> 8

KULTUR

Jan Björklund måste släppa 

prestigen och ompröva det 

fria skolvalet om segrega-

tion och fallande resultat i 

svenska skolor ska vändas, 

skriver Jonas Aghed. >> 3

DEBATT

Den högermilitanta gruppen ungerska gardet hyllar Miklós Horthy, ledaren för den ungerska militärjunta som samarbetade med nazisterna under andra världskriget.
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Jag noterar 

med lättnad att 

man inte be-

höver åka jor-

den runt för att 

höra vår planet 

sjunga. >> 16

DANIEL STERNER

SYNPUNKTEN
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Motdemonstranter 
försökte överrösta 
islamofober
DANMARK Facebook-grup-

pen ”Nej till moskéer i Dan-

mark” som samlar över 

144 000 personer med varie-

rande grad av rasistiska och 

islamofobiska åsikter, de-

monstrerade i lera danska 

städer under söndagen. Mot-

demonstranter från bland 

annat politiska partier som 

Enhetslistan och Socialde-

mokraterna formerade lera 

demonstrationståg och för-

sökte överrösta islamofo-

berna.

EU öppnar för  
vapen till Syrien
EU EU:s medlemsländer får 

skicka vapen till oppositio-

nen i Syrien. 

Det beslutade EU:s utri-

kesministrar efter ett 12 

timmar långt möte natten 

till tisdagen. Sveriges utri-

kesminister Carl Bildt var 

emot att lätta på vapenem-

bargot och varnar för att 

det kan leda till att konlik-

ten trappas upp och att si-

tuationen i regionen desta-

biliseras. 

Det är främst Storbri-

tannien och Frankrike 

som  drivit på för att häva 

 embargot. 

Första regnbågs-
marschen i Kiev
UKRAINA Omkring 100 per-

soner deltog i Ukrainas för-

sta gayparad i Kiev på lörda-

gen. Marschen varade i 40 

minuter och hölls utanför 

centrum, men ses som ett 

genombrott av arrangörer-

na. In i det sista var det osä-

kert om marschen kunde 

hållas, lokala myndigheter 

hotade att stoppa hela pa-

raden. 

Anti-gaydemonstranter 

skanderade slagord och 

polisen grep 13 personer 

som försökte bryta upp tå-

get, enligt ryska nyhetsby-

rån RT.

Under parollen ”Köpenhamn 

är för alla” samlades olika 

antirasistiska grupper. 
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Över Europa ser vi väx-
ande högerextremism 
och högre murar byg-
gas. Ungern följer tren-
den och fascistpartiet 
Jobbik sitter starka i 
parlamentet. Men när 
även resten av samhäl-
let och regeringen vri-
der sig högerut, växer 
en ny hotbild fram. 

Varm vårdag i Budapest. Vid 

bron Széchenyi lánchíd sitter 

glada människor längs med 

 Donaus kant, när en ung man 

går förbi. Han har militärkäng-

or, rakat huvud och bär en olag-

lig, svart uniformsväst med en 

nationalistisk vapensköld på 

bröstet – förknippad med den 

lika förbjudna och fascistiska, 

paramilitära organisationen 

Ungerska gardet. Bara 300 me-

ter bort ligger parlamentet, den 

lagstiftande församlingen. Men 

ändå tittar inte en enda män-

niska upp. Ungern har de senas-

te åren gått igenom stora föränd-

ringar, som påverkat både nor-

mer och politiken.

2010 FICK högerextrema Jobbik 

nära 17 procent av rösterna i va-

let och blev tredje största parti-

et. Jobbik är ett fascistiskt par-

ti, som i år fyller tio år. Man är 

för dödsstraffets återinförande, 

emot homosexualitet, och har 

starka band till en lora av hö-

gerextrema webbsidor. Man är 

nationalchauvinistiska och vill 

återupprätta ett Storungern en-

ligt gränserna innan 1920. Job-

bik är antisemitiskt och tror på 

en judisk konspiration i och mot 

Ungern, och är inte minst även 

antiziganistiskt. Stora delar av 

partiets kärna är byggt kring vär-

net av det (vita) ungerska folket 

från ”zigenarterrorismen” hos 

landets romska minoritetsbe-

folkning. 2007 etablerade man 

det Ungerska gardet, vars med-

lemmar i svarta uniformer var 

de första av lera paramilitära 

grupper att trakassera romer.

Men det särskilt oroväckande, 

menar bedömare, är hur långt 

normerna samtidigt förskjutits 

i resten av samhället. Acceptan-

sen för vad som kan sägas, göras 

och tyckas har nått en helt ny 

nivå. Högerextrema åsikter har 

fått fäste i fackförbund, medie-

företag, högre utbildning – och 

hos andra politiker.

– Det inns dussintals förkla-

ringar till varför vi fått dagens 

situation. Men jag tror det störs-

ta problemet ligger i en djup be-

svikelse, säger Omar Salha, vice 

ordförande i vänsterpartiet Fjär-

de republiken. 

EFTER 1989 trodde många att ka-

pitalismen skulle leda till para-

diset. Järnridåns nedmontering, 

frihandel, Nato och EU skulle 

föra dem tillbaka till Västeuro-

pa. Men i dag inns en bitterhet 

över att den nya given kom med 

nedläggningar av statliga före-

tag, 11 procent arbetslöshet och 

14 procent invånare under fat-

tigdomsnivån. Många små sam-

hällen, särskilt i östra och nor-

ra Ungern, drabbades hårt när 

kommunismens jobb försvann. 

Där inns nu starkt stöd för Job-

bik. De besvikna längtar inte till-

baka till det totalitära sovjetsam-

hället, men det inns en nostal-

gi kring den ordning som ändå 

fanns förr, menar Omar Salha.

NäR EN HEMLIG inspelning läck-

te ut 2006 där socialdemokra-

ternas premiärminister Ferenc 

Gyurcsány sa att de ”ljugit mor-

gon, eftermiddag och kväll” för 

att vinna i valet, exploderade 

Budapest i missnöjesupplopp. 

Det gjorde högern till rebeller 

mot vänsterstyret, och gav både 

Jobbik och Fidesz en stor skjuts 

framåt. 

– Det värsta är att många nu 

tappat tron på demokratin, som 

de anser kom med tråkigheter. 

Så folk är villiga att lyssna på de 

som talar om något annat, ifall 

det betyder att de kan få lite 

trygghet igen, säger Omar Salha.

”Vi är inte demokrater”, un-

derströk Jobbiks ordförande Gá-

bor Vona i januari 2013, inför 

tusentals jublande anhängare i 

Budapests arena Sportmax. Han 

dödförklarade även den liberala 

demokratin i hela världen. 

BAKOM GELLéRTKULLEN i hu-

vudstaden har Jobbik sitt na-

tionella högkvarter. Där visar 

60-årige partimedlemmen Janos 

på en bild hur stort Ungern var 

innan första världskriget. Och 

hur problemen började, när folk 

sedan stal hans territorium. 

– I mitt land inns ungra-

re, som vi. Men zigenarna har 

mörkt skinn, de är ett annor-

lunda folk. De vill inte jobba, 

vill inte studera, utan bara stjäla. 

Det är problemet i Ungern, det 

är därför vi försöker hitta ett sätt 

att hantera dem. Tiden håller på 

att ta slut.

Han visar ett veckonummer 

av partitidningen Barikád. Där 

uppmuntrar parlamentsleda-

mot Vona polisen att skjuta brå-

kiga romer, och en liten kröni-

ka har rubriken Jävla jude. Att 

den unga generationen diskute-

rar politik är det viktigaste som 

inns, menar Janos. 

– De måste försvara sitt land, 

från vissa människor som försö-

ker stjäla det och allting i det. De 

måste se sig noga för, och förstå 

hur politiska grupper agerar.

HOS MEASZ, Ungerska förening-

en för motståndskämpar och 

antifascister, som bildades redan 

1945 förklarar president Vilmos 

Hanti hur denna extrema våg 

kunnat uppstå.

– Det inns en mentalitet hos 

många ungrare, om att vårt folk 

är förlorare i historien. Vi drab-

bades av mongoler, turkar och 

österrikare. Vi stod på fel sida i 

två världskrig, förlorade två tred-

jedelar av Ungerns territorium, 

drabbades av två totalitära sys-

tem. Och misslyckades med re-

volutionen mot Sovjetunionen 

1956.

SENAST UT att göra ungrar-

na till offer är nyliberalismens 

 avigsidor och den ekonomiska 

krisen. Sammantaget har detta 

skapat känslor av både skam och 

revanschlystnad. I modern tid, 

och särskilt just nu, har en ex-

tremt stark nationalism kunnat 

växa fram. En nostalgi har levt 

”Problemet ligger  
 i djup besvikelse”

Fascismen breder ut sig över Ungern:

Många har 
tappat tron 
på demokra-

tin och är villi-
ga att lyssna på de 

som talar om något 
annat, ifall det be-
tyder att de kan få 

lite trygghet igen.

Omar Salha, vice 

ordförande i 

vänsterpar-

tiet Fjärde 

republi-

ken
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kvar om att landet kan resa sig 
igen, men att motståndare inns 
överallt. Här kommer behovet 
av syndabockar in i bilden, och i 
mer moderat retorik är det just 
nu EU som premiärminister Vik-
tor Orbán för korståg mot. Ex-
tremhögern däremot, har för sin 
del identiierat judar och romer 
som ansvariga.  

– Och ett av fascismens känne-
tecken är att ologiska och osan-
na saker tas för att vara just san-
ning, säger Vilmos Hanti. 

FRåGAN äR DäRFÖR inte så en-
kel att den enbart rör Jobbik, 
utan internationell kritik har 
handlat om antidemokratiska 
inslag även hos regeringen. I va-
let 2010 vann högerpartiet Fi-

desz makten med 52 procent av 
rösterna, och egen majoritet i 
parlamentet. 

I SKOLANS NYA litteraturlistor 
ingår numera verk från antise-
mitiska mellankrigsförfattare. 
Regeringsrepresentanter har 
deltagit i minnesstunder för 
1945 års fascistiska ledare och 
soldater. I mars 2013 vägrade 
Fideszborgmästaren i Miskolc 
tillåta ”kriminella romer” som 
försökt söka asyl i Kanada, att 
återvända hem. Samma månad 
delade regeringsministern an-
svarig för romers integration ut 
hederspriset ”Årets journalist” 
till EchoTV:s Ferenc Szaniszló, 
som kallat romer ”mänskliga 
apor”. Bottennappet bör ha va-

rit när Zsolt Bayer, medgrunda-
re av Fidesz och tidigare partiets 
presschef, i januari 2013 skrev 
att romer är ”djur” som inte ska 
få leva.

Den 1 januari i år trädde re-
geringens nya lag i kraft, som 
helt förbjuder offentliga plat-
ser att ha namn efter aukto-
ritära politiska system under 
1900-talet. En mängd platser 
har döpts om, och redan 2011 
blev huvudstadens Moskvatorg 
istället Széll Kálmántorget. För-
utom på Metrostationernas 
stadskartor.

DEN NYA LAGEN innefattar dock 
inte den högertotalitära regimen 
under amiral Miklós Horthy, 
1920–1944, som införde antise-

mitiska lagar och samarbetade 
med nazisterna i mord på judar. 
De Horthystatyer som rests och 
de offentliga parker som fått 
namn efter honom 2012–2013 
– oftast på initiativ av Jobbik – 
inns kvar. Fidesz har själv när-
varat vid invigningar.

ALLT TYDLIGARE inslag av oro-
väckande nationalism kan sy-
nas hos Fidesz. En annan plats 
där detta märks är utanför det 
ståtliga parlamentet i Budapest. 
I dag är hela området inringat av 
banderollklädda stängsel, med 
svartvita foton på militärpara-
der och folkliga sammankoms-
ter. Ombyggnationer pågår för 
fullt. Regeringen har bestämt 
att torget framför byggnaden, 

och en staty av landsfadern 
Kossuth, ska återställas till pre-
cis hur det såg ut under Horthys 
mellankrigstid. 

EN AV DE VIKTIGASTE frågorna är 
därför varifrån det största poli-
tiska hotet kommer. Omar Salha 
menar att Jobbik lika gärna kan 
splittras om några år. 

– Det farliga är ifall Fidesz, 
som kommer att stanna på den 
politiska arenan, attraherar ler 
missnöjesröster genom att an-
passa åsikterna. Vi lever redan 
i ett land där regeringen blivit 
högerextrem. 

JOAKIM MEDIN

Budapest

”Ni är historien (socialisterna), ni är nutiden (högern), men vi är framtiden” står det på banderollen som anhängare till högerextrema Jobbik håller vid en demonstration mot reger-

ingen förra året.  FOTO: BELA SZANDELSZKY/AP/SCANPIX


