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”Uppvärmda gatan”, kyrkans största sovsal där inga hemlösa någonsin 
avvisas. Ofta sover här många fler än de 280 människor det finns plats för.

Byggnaderna är slitna. Parken i 
närheten har hål i marken och 
trasiga bänkar. Och här finns de 
sista av gamla tiders fattiga bo-
stadskomplex, med delade toa-
letter. Därför kallas  kvarteret 
”Budapests sista slum”.

Det åttonde distriktet är den 
del av Ungerns huvudstad som 
är känd för värst fattigdom, med 
många människor i social utsatt-
het. Sedan länge söker sig dessa 
till gatan Danko utca för hjälp. 

Här ligger ett av Ungerns 
största gratishärbärgen för hem-
lösa, som sedan 24 år tillbaka 
drivs av metodistkyrkan Unger-
ska Evangeliska Gemenskapen. 
Allting började med 50 sängar i 
ett källarrum, men har i dag bli-
vit en hel institution.

– Det blir allt vanligare att 
icke hem lösa också kommer hit, 

för att besöka kliniken. De har 
inte pengar att betala för egen 
vård, säger Gábor Iványi, pastor 
och ledare för kyrkan.

Han tar emot i sitt kontor, där 
plakat och foton vittnar om rela-
tioner till både judiska och 
kristna samfund. 

Ett element ställs på golvet. 
Lokalerna är dåligt uppvärmda, 
men ändå bättre än gatan. Där 
har människor det tufft nog ändå 
att vistas i dag, betonar Gábor 
Iványi.

JUst detta distrikt var också den 
första platsen i landet där reger-
ingspartiet Fidesz såg till att kri-
minalisera hemlöshet. 2011 blev 
det illegalt att leta igenom sop-
tunnor och sova på offentlig 
plats, med hot om stora böter – 
senare även fängelse. Hösten 

2013 skrevs 
allt in som na-
tionell lag i 
konstitutio-
nen. Sedan 
dess har kyr-
kan på Danko 
utca naturligt-
vis fått mer 
jobb och män-
niskor att ta 
hand om, och dess pastor var 
tidig med att kritisera politiken.

– Väldigt skamliga steg har 
följt den här regeringen när det 
gäller fattiga människors rättig-
heter och hur de behandlas.

i JanUari 2012 kom ännu en lag, 
som reducerade antalet statligt 
erkända trossamfund till bara 
fjorton. Regeringen menade att 
övriga bara var civilorganisatio-

ner, som utnyttjade kyrkostatu-
sen för skattelättnader. Efter 
stora protester ökade antalet till 
32, när regeringen fick erkänna 
även muslimer, buddister, mor-
moner, kopter, Jehovas vittnen  
med flera, som religiösa sam-
fund. Men Evangeliska Gemen-
skapen, ett samfund av bety-
dande storlek, blev fortsatt 
nekat utan förklaring.

Allt detta är del av en omfat-
tande politisk förändring i Ung-
ern, som fått stor internationell 
uppmärksamhet de senaste 
åren. 

Sedan det nationalist-konser-
vativa partiet Fidesz vann två 
tredjedelar av parlamentsplat-
serna i valet 2010, har man an-
vänt sin supermajoritet för att på 
helt egen hand skapa hundratals 
nya lagar. 

En ny, socialkonservativ kon-
stitution antogs på bara en 
månad, som ökat maktkoncen-
trationen och inskränkt pressfri-
heten. Homosexuella, minori-
tetsgrupper och samhällets un-
derskikt har drabbats negativt,  
av en politik som både FN, EU-

kommissionen och många män-
niskorättsgrupper fördömt och 
kallat odemokratisk. Men reger-
ingen, med premiärminister Vik-
tor Orbán i spetsen, har haft 
mycket svårt att tolerera kritik.

Och GábOr iványi är en välkänd 
kritiker. Pastorn grundade sin 
kyrka på 1970-talet, och var från 
samma tid en viktig demokratisk 
oppositionsfigur mot sovjetkom-
munismen. I dag har han ham-
nat på kollisionskurs mot Fidesz 
politik, därför att han ser likhe-
ter från dåtiden hos dagens 
makthavare.

– Det handlar om att få makt. 
Vi saknar insyn i deras arbete, de 
skapar lagar helt efter egen 
smak. Och andras åsikter tystas, 
då de kontrollerar stora delar av 

utrikes

UNGERN. En religionslag har tagit ifrån trossamfund både deras 
rättigheter och statens erkännande. En av de hårdast drabbade är en 
metodistkyrka. Kyrkans ledare ser ett hot mot demokratin – och mot de 
fattiga som är beroende av kyrkans hjälp.  

Gábor iványi.

Men jag är inte 
rädd för att 

fortsätta, från tid till tid 
måste vi kämpa mot de 
värsta delarna hos 
mänskligheten.

i kyrkans klinik ligger patienter med amputerade ben och kroniska sjuk-
domar, som inte har råd med vård någon annanstans.

Här får kyrkan 
kämpa för livet

det är torsdag, vilket betyder utdelning av gratis kläder som 
kyrkan samlat in åt de hemlösa. en kö samlas framför lager-
rummet.

kyrkan driver bland annat en klinik, där både hemlösa och fat-
tiga pensionärer får gratis vård.
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massmedia. Det är början på 
något diktaturlikt.

evanGeliska Gemenskapen har 
trots allt varit tillmötesgående, 
och ansökte 2013 om en kyrko-
status igen. Regeringen svarade 
med att öppna en utredning, där 
en hemlig ”expert” skulle be-
döma kyrkans religiösa aktivite-
ter, ifall de följer sin tro, och 
varit aktiva i minst 20 år. Exper-
ten lämnade in en rapport, men i 
februari 2014 svarade reger-
ingen helt kort att dess slutsatser 
var ”ogrundade”.

– Det är befängt. Vi har varit en 
kyrka i 40 år. Och de där frå-
gorna besvarade jag redan på 
1970-talet, när vi blev förföljda 
av diktaturen.

Gábor tycker det är tydligt vad 
som orsakar dagens situation. 
Lagen har politiserat frågan om 
religionsfrihet, och eftersom han 
kritiserat regeringen straffas nu 
hela hans kyrka. Ungerns oppo-
sition delar den uppfattningen.

men  i sitt kOntOr i Budapests 
parlamentsbyggnad menar Fe-

renc Kumin, 
regeringens 
statssekrete-
rare för inter-
nationell kom-
munikation, 
att allt är ett 
missförstånd.

– Iványi för-
vränger histo-
rien. Tidigare 
hade vi världsrekord i helt galna 
slags kyrkor. Organisationer 
som inte alls var religiösa, utan 
bara ville ha ekonomiska förde-
lar. Det missbrukades, och nu är 
problemet löst.

Huruvida Evangeliska Ge-
menskapen varit religiösa eller 
inte, lämnar Ferenc Kumin dock 
osagt.

I dag menar många att Ungern 
fått en lagstadgad diskrimine-
ring av religiösa rättigheter. 
Trossamfund klassas nu som er-
kända kyrkor, eller ”organisatio-
ner med religiös aktivitet”. 

Uppdelningen gör att de se-
nare inte längre omfattas av 
rätten till tystnadsplikt. De är 
förbjudna att ge undervisning i 

offentliga skolor, vilket många 
gjort tidigare. Och de får alltså 
inte heller samma ekonomiska 
subventioner och skattelättna-
der.

tillbaka på dankO Utca går vi på 
en rundtur till kyrkans olika 
verksamheter. Redan mitt emot 
Gábors kontor finns en klorin-
luktande sovsal åt 160 hemlösa. 
Vi besöker förskolan, där 60 
hemlösa småbarn får mat fem 
gånger dagligen och all under-
visning sker på ungerska och 
romsk lovari.

”Uppvärmda gatan”, så kallas 
en annan sovsal byggd för 280 
personer, som nyss firade tio års-
jubi leum med kåldolmsmiddag, 
poesiläsning och bön med pastor 
Gábor. Den är märkbart överbe-
lastad.

På kliniken finns 50 bäddar, 
dygnetruntvård och Gabors fru 
som sjuksköterska. Patienter 
med cancer, lungproblem, influ-
ensa och parasiter ligger i den 
manliga avdelningen, och det 
stinker från öppna sår hos en 
hemlös som amputerat benen på 

ett offentligt sjukhus. Därifrån 
skrevs han ut efter bara två 
dagar.

– Det är ett mirakel att vi ännu 
kan göra det här, och inte kollap-
sat, säger Gábor.

Sedan de ekonomiska subven-
tionerna tagits ifrån kyrkan, är 
det ingen som vet hur länge de 
kan fortsätta hålla igång. Just nu 
är det en daglig kamp, både här 
och på annat håll: församling-
arna, soppköken, de fem äldre-
boendena, och de 25 skolorna 
där 3 000 romska barn får un-
dervisning.

– Det här betyder att de som är 
villiga att hjälpa de fattigaste av 
fattiga, nu inte ens kan göra sitt 
jobb.

Från andra sidan väggen rasslar 
det av kastruller. Några studen-
ter från den aktade teologihög-
skolan, som kyrkan också  dri-
ver, förbereder lunchen. En vär-
defull frivilliginsats som snart 
även den kan vara historia. I ja-
nuari ringde en student och av-
slöjade att högskolan plötsligt 
inte längre är ett godkänt läro-

säte att söka statliga stipendier 
till. 

Kyrkan själv hade inte under-
rättats om förändringen, eller 
getts chansen att påverka beslu-
tet. Eftersom få studenter själva 
kan bekosta studierna lär de nu 
minska kraftigt i antal.

Gábor suckar. Som det nu ser 
ut, måste samfund gå tillbaka i 
tiden för att kämpa till sig sina 
rättigheter igen. Hur många som 
överlever på vägen återstår att 
se. 

Venedigkommissionen har 
redan kallat Ungerns religions-
lag oacceptabel, likaså Europe-
iska domstolen för mänskliga 
rättigheter i Strasbourg. Däri-
från väntar kyrkan nu även på 
svar gällande sitt eget fall, men 
Gábor vågar inte tro att utkom-
sten kan förändra någonting.

– Jag tror bara på Gud. Reger-
ingen behöver ständigt något att 
slåss emot, kanske blir Stras-
bourg nästa sak. Men jag är inte 
rädd för att fortsätta, från tid till 
tid måste vi kämpa mot de värsta 
delarna hos mänskligheten.

JOakim medin

utrikes

Ferenc kumin.

pastor Gábor iványi grundade 
sin kyrka på 1970-talet, och 
känner att dåtidens statliga 
trakasserier från diktaturen 
återkommer även i dag.
  foton: torkel rothe


