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Diskussionen är lågmäld, men ändå livlig. 
I lä från den fallande blötsnön, under ett 
stort kors och en skylt det står ”Jobbik” 
på, håller några antifascister en mani-

festation på trottoaren. En parlamentsledamot har 
kommit ut för att bemöta kritiken. Han lyssnar 
halvhjärtat, och svarar undflyende. 

 
FASCISM. Här i västra Budapest har det ungerska 
fascistpartiet Jobbik sitt högkvarter, varifrån man 
leder en politik som fått stor uppmärksamhet. 
Partiet eller ”Rörelsen för ett bättre Ungern” bil-
dades 2003 i huvudstadens student- och nationa-

listkretsar. Dess grund vilar på antisemitism, anti-
demokrati, kamp mot homosexualitet och liberala 
mänskliga rättigheter, och i synnerhet en stark na-
tionalism och antiziganism. 2007 kom genombrot-
tet, sedan partiordförande Gábor Vona skapat de 
uniformerade stödtrupperna i Ungerska Gardet 
som började marschera på landets gator. Tre år 
senare kom Jobbik in i parlamentet med nära 17 
procent av rösterna. 

– Deras sympatisörer är ofta fattiga och despe-
rata människor, som upplever att det finns två poli-
tiska eliter i landet: socialdemokraterna och Fidesz. 
Många är besvikna och letar efter alternativ, och 
Jobbik ses som rena från band till gamla partier, sä-
ger Omar Salha från gräsrotsvänsterpartiet Fjärde 
Republiken, som är med och protesterar utanför 
högkvarteret.   

Flera olika grupper arrangerar liknande ak-
tioner, då och då. Men i ett samhällsklimat där 
högerextrema åsikter idag blivit allt mer accepte-
rade, lockar sådana protester i regel bara ett fåtal 
ungrare. 

 
NORMALISERING. Vid ett annat högkvarter, Eu-
ropean Roma Rights Centre, förklarar Judit Gel-
ler att Ungern idag kommit en god bit på vägen att 
normalisera Jobbik. Det är inte längre skambelagt 
att vara rasist. Folk talar öppet och fördomsfullt 
mycket illa om främst romer. 

– Och varje dag får de stöd genom att politiker 
och TV-inslag säger samma sak. Det här händer 
hela tiden, men vi hör väldigt få fördömanden från 
regeringen.

Rasism blir till vardagsspråk, en Hitlerallierad diktator har en hedersplats i huvudstaden, 
och fascistpartiet Jobbiks politik görs till lag av regeringen. Folket i Bild/Kulturfront besö-
ker Ungern, ett land där högerextremism normaliseras. 

TexT  joakim medin foTo thorkil rothe

Ungern.

Fascism på allt  
större frammarsch

Byst över Hitlerallierade 
diktatorn Horthy i cen-
trala Budapest. Jobbik 
och regeringen delar 
flera åsikter, bland an-
nat ett ifrågasättande 
av Ungerns roll under 
Förintelsen. 
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Fascism på allt  
större frammarsch

En av Jobbiks grundpelare handlar om ord-
ning och trygghet. Partiet värnar alla (vita) ung-
rare både från ”mäktiga judar” och från romer som 
bedöms som kriminella och parasiterande. Detta 
har i flera år motiverat samarbetet med högerextre-
ma milisgrupper. Liksom varför partiordförande 
Vona i november 2013 undertecknade ett samar-
bete med borgmästare Zoltán Orosz Mihály i byn 
Érpatak, i det fattiga nordöstra Ungern där stödet 
för Jobbik är som störst.

Judit Geller breättar att den högerextreme 

Orosz utvecklat sin egen ”Érpatakmodell”, där 
lokala myndigheter bestraffar folk som inte lever 
upp till ”ordningen”. Smutsiga hus, svår fattigdom, 
oklippt gräs och annat har resulterat i både böter 
och omhändertagna barn. Det har drabbat främst 
romer, och nu ska modellen utsträckas till varten-
da Jobbikkontrollerat samhälle.

– Men hotet från extremhögern vore inte lika 
stort om regeringen sade att de ska skydda romerna. 
Att deras rättigheter är garanterade och att antiziga-
nism är fel. Nu finns det en ovilja att reagera.

Judit Geller vid Eu-
ropean Roma Rights 
Centre menar att rasism 
och högerextremism 
normaliserats i dagens 
Ungern, och det blir 
fortsatt värre. 

»  
Smutsiga 
hus, svår 
fattigdom, 
oklippt gräs 
och annat 
har resulte-
rat i både 
böter och 
omhänder-
tagna barn.
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Istället finns det oroväckande tecken även hos 
regeringen, menar Judit Geller. När Jobbik kom in 
i parlamentet vann även det konservativa partiet 
Fidesz en stor seger över socialdemokraterna, och 
fick en egen supermajoritet. Deras stora makt – 
även den kritiserad – har hindrat Jobbik från ett 
eget, större inflytande i parlamentet. Men undan 
för undan har Fidesz istället själva förverkligat de-
lar av fascisternas agenda. 

 
HORTHY-STATY. I landets nya konstitution, som ut-
formades endast av Fidesz själv, ingår homosexuel-
la par inte längre i definitionen av en familj. En ny 
lag övervakar ungersk media, så att den bidrar till 
en ”nationell enighet”. Statyer och gatunamn över 
kommunister, socialdemokrater och antifascister 
har förbjudits i lag, samtidigt som nationalister och 
antisemiter från mellankrigstiden fått återuppstå i 
dess ställen. Jobbik och delar av Fidesz delar också 
samma vurm för den gamla Hitlerallierade höger-
diktaturen under Miklós Horthy (1920-1944), som 
organiserade deportationerna av en halv miljon 
judar till tyskarna. I november 2013 avtäckte Job-

bik en byst av Horthy i centrala Budapest – utan 
ingripanden från Fidesz.  

– Jag tror tyvärr att det kommer bli ännu värre, 
menar Judit Geller.

 
OMSTÖPNING. I dag har Jobbik stöpt om lite av sitt 
utseende, för att attrahera nya sympatisörer. 

I nytt partimaterial är de domedagsaktiga to-
nerna och fascistflaggorna inte sällan utbytt mot 
vanliga, glada och framför allt unga (vita) männis-
kor, som blickar mot en ljus framtid tillsammans. 

I dag har Jobbik särskilt positionerat sig som 
ett parti för de unga. Störst stöd har alltid kom-
mit från unga människor, och det är med den nya 
generationen som Jobbik vill bygga ett ”bättre 

un
gern

Omar Salha i palesti-
nasjal hör till en liten 
grupp aktiva antifas-
cister i Ungern, och 
menar att stöde till 
Jobbik bottnar i djupa 
orättvisor, utsatthet och 
fattigdom. 

» I dag har Jobbik 
stöpt om lite av sitt 

utseende, för att attrahe-
ra nya sympatisörer.
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Ungern” och gå mot en gyllene gryning. 
Det självsäkra ansiktet hos partiordförande 

Vona – han är bara 35 år – kontrasteras mot de ofta 
betydligt gråare politiska konkurrenterna. I no-
vember 2013 röstades han fram som landets sexi-
gaste politiker av kvinnliga läsare av onlinemagasi-
net Bors, vilket visar hans dragningskraft. 

 
FOLKLIGHET. Under årsslutet 2013 har Vona haft 
en listig strategi för att framstå som både folklig, 
arbetssam och omtänksam – och vinna ännu fler 
sympatisörer. Han har tagit en rad vanliga jobb 
som pizzabud, byggnadsarbetare, ambulansas-
sistent och på äldreboende. Han har till och med 
lassat hö med romer, och druckit en shot pálinka 
med dem för att framstå som allt annat än antizi-
ganist. Bilder har spridits flitigt på högerextrema 
webbsidor och genom sociala medier – just här är 
Jobbik mycket skickliga – och allting ingår i arbetet 
att ständigt kritisera och aldrig själva bli en del av 
”eliten”.  

I ett Europa där högerextrema rörelser växer 
sig allt starkare har stödet för Jobbik heller inte av-

tagit. Partiet har de senaste åren varit inblandat i 
en rad djupt rasistiska och antisemitiska skanda-
ler. Men skandaler har blivit vardagsmat i Ungern, 
och ibland är det den ”vanliga” högern som stått 
bakom liknande historer. står Fidesz bakom dem. 
Jobbik symboliserar ännu en radikal förändring 
som många ungrare vill ha – av vilket slag som 
helst – efter att ha varit fattiga, arbetslösa och be-
svikna sedan tidigt 1990-tal.

 
SYSTEMKRITIK Borta vid Jobbiks högkvarter har 
parlamentsledamoten András vänt på klacken, 
och gått in igen. Omar Salha och de andra demon-
stranterna traskar ner för trottoaren.  

– Bland deras sympatisörer skulle vissa system-
kritiker lika gärna kunna vara på vår sida. Andra, 
nationalister, gå till Fidesz. Men innan vi får några 
stora samhällsförändringar kommer Jobbiks idéer 
att finnas kvar, de är allt för starka.  ■ ■

Fotnot: När tidningen distribueras så har ett nytt parlamentsval genomförts i Ungern. Vid datum för 

pressläggning pekade alla opinionssiffror på ett ungefär lika starkt stöd för Jobbik som i valet 2010.

Stadshuset i Érpatak, 
nordöstra Ungern. Här 
hänger rödvitrandiga 
fascistflaggor både på 
husväggen och som gar-
diner, och borgmästaren 
har utvecklat en politisk 
modell som bestraffar 
romer.


