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Skott mot 
OS-arbetare i Rio
Brasilien Flera skott 
 avfyrades när strejkande 
arbetare och säkerhetsper-
sonal drabbade samman  
i den olympiska parken  
i Rio de Janeiro på månda-
gen, skriver The Guardian. 
Ingen person ska ha ska-
dats, enligt ögonvittnen. 
Sammandrabbningarna 
kom under en strejk som 
pågått sedan i torsdags, 
och involverar fler än 2 000 
byggnadsarbetare som krä-
ver bättre löner och arbets-
förhållanden.

Fångvaktare  
anklagas för tortyr
Grekland Åtta vakter i 
Nigrita-fängelset i norra 
Grekland har åtalats för att 
ha torterat en albansk fånge 
till döds. 42-årige Irie Kare-
li dog i en isoleringscell den 
27 mars efter att ha miss-
handlats i flera timmar som 
hämnd för att han knivhug-
git en vakt. Fängelsets chef 
misstänkts också för att ef-
teråt ha försökt mörka hän-
delsen, skriver tidningen 
Neos Kosmos.

Billig gas hotar 
vindkraftsindustrin
Usa Det kraftigt sjunkan-
de priset på naturgas, som 
halverats sedan 2008, hotar 
den amerikanska vindkrafts-
industrin med utslagning. 
För att rädda industrin, som 
är världens största beställa-
re av vindkraftsturbiner och 
omsätter 14 miljarder dol-
lar årligen, krävs nu troligen 
förnyade subventioner, skri-
ver Bloomberg News i en 
analys.

Ungerns val slutade 
som väntat med en ny 
supermajoritet åt Fi-
desz. Men bakom hö-
gerns seger stod både 
odemokratiska lagar 
och ett valfusk som 
inte utretts, och nu 
fruktar oppositionen en 
riktig diktatur i landet.
 
På ett kafé i östra Budapest lutar 
sig György Kakuk tungt på ena 
armbågen. Här har Demokra-
tiska koalitionen – det socialde-
mokratiska parti han sitter i led-
ningen för – sitt kontor på ett fö-
retagshotell, och här-
ifrån har de dirigerat 
en lång och intensiv 
valkampanj för re-
geringsskifte.

– Sedan kampan-
jen började har jag 
fått som en bipolär 
personlighet. Depri-
merad på morgonen, 
galen på eftermidda-
gen. Jag läser sällan 
tidningar längre och 
inte alls något som 
stöder regeringen, 
säger György Kakuk.

Söndagen den 6 
april gick Ungern till 
parlamentsval. När 
vallokalerna stängt 
och nästan alla röster 
räknats, stod det klart 
att inte särskilt myck-
et förändrats från val-
resultatet 2010. Det 
regerande nationalkonservativa 
partiet Fidesz och premiärminis-
ter Viktor Orbán fick 44,5 pro-
cent av rösterna, fascistpartiet 
Jobbik hela 20 procent. Landets 
progressiva opposition, som ska-
pat en bred center-vänsterkoali-
tion med fem partier, lyckades 
bara få 25 procent.

GenoM  UnGerns  nya  valsys-
tem, som Fidesz själv utformat 
genom sin supermajoritet un-

der den förra mandatperioden, 
räcker deras 44,5 procent för att 
återigen ge dem en supermajo-
ritet och två tredjedelar av par-
lamentets platser. Jublande sym-
patisörer samlades i Budapest på 
söndagskvällen för att skandera 
premiärministerns förnamn, och 
fira de 133 erövrade stolarna av 
totalt 199.

– Men det är väldigt uppenbart 
att legitimiteten i det här valet 
är mycket tveksam. Jag hoppas 
att observatörer och det inter-
nationella samfundet kommer 
att reagera mot det, säger Györ-
gy Kakuk.  

DeT nya valsystemet ingår i en 
omfattande politisk 
förändring av reger-
ingen, som lett till 
lika omfattande in-
ternationell kritik de 
senaste fyra åren. Ge-
nom sin stora makt 
har Fidesz helt självt 
och ofta utan någon 
dialog utformat en ny 
konstitution och när-
mare 900 nya lagar – 
inte sällan enligt ett 
auktoritärt mönster. 
Inför det viktiga va-
let hade Fidesz sett 
till att rita om lan-
dets valkretsar, så att 
de gynnar Fidesz och 
missgynnar vänstern. 
Beräkningar har vi-
sat att oppositions-
koalitionen därför 
hade behövt hela sex 
procent fler röster än 

Fidesz, för att över huvud taget 
kunna vinna.

Andra lagar begränsade och 
förbjöd också många av de of-
fentliga kanaler som oppositio-
nen behövde för att effektivt 
kunna nå ut med budskap till 
befolkningen. Under den 50 da-
gar långa valrörelsen tilläts en-
dast 600 minuter partireklam i 
public service-tv, att fördelas lika 
mellan samtliga 18 deltagande 
partier. Inte heller på kommer-

siella tv-stationer syntes mycket 
partiinformation, eftersom dessa 
förbjöds ta betalt av partier och 
givetvis inte upplät någon gratis 
reklamtid. Partier fick inte hel-
ler kontakta folk via telefon el-
ler brev, som inte själva meddelat 
att de önskat ta emot valmaterial.

Men rapporTer oM oegentlig-
heter har också kommit under 
dagarna innan valet. Regeringen 
var undantagen från vissa av för-
buden och tilläts vända sig till 
folket med en valkampanjsslo-
gan – precis densamma som Fi-
desz använde sig av. Medbor-
garrättsgruppen TASZ anmälde 
strax innan valet till dataskydds-
myndigheten att Fidesz brutit 
mot sin egen lag, när de skick-
at kampanjmejl till folk som 
inte anmält intresse. Och i Bu-
dapests fjortonde distrikt plock-
ade lokala myndigheter ner op-
positionens samtliga kampanjaf-
fischer från lyktstolpar, sedan de 
ansett att de stred mot lagen om 
reklamskyltning.

– Det har skapats väldigt 
många hinder. Inte bara mot oss i 
oppositionen, utan också mot ett 
fritt och rättvist val. Fidesz har 
kontrollerat och styrt medierna 
emot oss, och det har varit myck-
et svårt att hyra plats för våra affi-

scher på anslagstavlor. De ägs av 
oligarker i allians med regering-
en, förklarar György Kakuk.

Detta förhållande har också 
förklarat den mycket omfattan-
de och smutskastande kampanj 
som den konservativa ”medbor-
gargruppen” CÖF – med inti-
ma band till Fidesz – legat bak-
om inför valet. På hundratals 
anslagstavlor har oppositions-
koalitionens ledare avbildats 
som arresterade skurkar, med 
namnskyltar i händerna som på 
amerikanska polisbilder – inte 
värda något nytt förtroende. En 
sådan kampanj har varit tillåten 
för en privat organisation, men 
förbjuden för ett parti.

syMboliskT  noG sitter en av 
dessa demoniserande affischer 
på anslagstavlan ovanför Györ-
gys egen bil, när vi promene-
rat bort till den. Sådana inslag 
skulle av många inte anses höra 
hemma i en demokrati, om Ung-
ern ens ska betraktas som en 
fullgod sådan längre?

– Vi befinner oss redan i en 
mjuk diktatur. Fidesz har satt ut 
partilojala människor i toppen 
av statsapparatens alla institu-
tioner: Statsåklagaren, Media-
myndigheten, Konstitutions-
domstolen och Valmyndig heten. 

”Ungern under Orbán – som Serbien under Milosevic”

Det är 
väldigt 
uppen-

bart att 
legitimiteten 
i det här va-
let är mycket 
tveksam.

györgy Kakuk 

”Ungersk, anställd, heterosexuell – dömd till utrotning?” Genom det 
outredda valfusket har skattemedel gått till finansiering av högerext-
rem propaganda, från fejkade partier. 

En demonstrant bär en en 
gasmask under en protest 
mot utvinning av naturgas 
genom så kallad ”fracking” 
i Rumäniens huvudstad Bu-
karest. Tusentals samlades i 
städer över hela landet i sön-
dags för att protestera mot 
det amerikanska oljebolaget 
Chevrons planer på att leta 
efter gas i östra Rumänien.
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”Ungern under Orbán – som Serbien under Milosevic”

Ingenting händer i det här lan-
det utan att Orbán känner till 
och godkänner det. Vad är det, 
om inte en diktatur?

Från sin bagagelucka tar Gy-
örgy fram det standardflygblad 
som Fidesz har spritt inför va-
let. De avbildar alltid 
Orbán, bredvid olika 
kandidater runt om i 
landet.

– ”Vi ska bestäm-
ma ifall vi ska fort-
sätta med vad vi på-
börjat, eller återvän-
da till forna tiders 
misslyckade poli-
tik. Ungern litar på 
dig, hälsningar Vik-
tor Orbán”. Det här 
är det enda partipro-
gram Fidesz presen-
terat inför valet. Ing-
enting om ekono-
min, skolan, hur lan-
det ska förbättras. De 
har haft en medvetet 
låg profil, så att folk 
knappt skulle märka av något 
val – lågt valdeltagande har ock-
så missgynnat oppositionen.

Men oMsTändigheTerna som 
påverkat söndagens utgång stan-
nar inte där. Enligt det nya val-
systemet behövde partier samla 

in ett visst antal väljarunderskrif-
ter för att ställa upp med egna 
partilistor i valet. Kort tid inn-
an valet registrerades plötsligt 
en mängd mycket små eller tidi-
gare okända partier, som kunde 
visa upp signaturer. Men flera av 

dessa var ”fejkpartier” 
som saknade webbsi-
dor, logotyper och de-
lade ibland både kan-
didater och adresser. 
Och sättet de lyckades 
komma över sina un-
derskrifter på var ge-
nom rent valfusk.

inForMaTion om det-
ta läcktes till ungersk 
press av Omar Salha i 
vänsterpartiet Fjärde 
Republiken (4K) som 
Fria Tidningen inter-
vjuade i Budapest för 
ett år sedan. Partiets 
ordförande András 
Istvanffy avslöjar att 
de blev kontaktade av 

åtta olika partier.
– De ville att vi skulle delta i 

fusket och byta eller kopiera un-
derskrifter med varandra, för att 
nå rätt antal. Men vi vägrade.

Istället ville 4K spela ärligt, 
och misslyckades också med att 
samla in tillräckligt många un-

derskrifter för en partilista. Ett 
öde de accepterar, i ett land där 
många tappat tron på politik.

Men TroTs dessa uppgifter och 
även bevismaterial, har reger-
ingen inte velat utreda valfus-
ket. Orbáns svar var att det skul-
le vara ett demokratiskt plus 
med hela 18 partilistor i valet.

– Men egentligen vill de bara 
fragmentisera politiken ännu 
mer, skapa förvirring så att väl-
jarna röstar på det största parti-
et, säger Ándras Istvanffy.

Uppgifterna om valfusk har 
inte heller stoppat regeringens 
utbetalningar av många miljo-
ner forint i statsbidrag till alla 
de partier som lämnat in fejkade 

underskrifter. Ett av fejkpartier-
na, Nya Ungerska Partiet, har in-
vesterat pengarna i en högerex-
trem affischkampanj som avbil-
dar Världsnaturfondens panda. 
Slagorden säger ”Ungersk, an-
ställd, heterosexuell – dömd till 
utrotning?”. Världsnaturfonden 
själv har chockats av detta, men 
tydligen inte Ungerns regering.  

På valdagens aFTon stod pre-
miärministern Orbán inför ett 
hav av anhängare i Budapest 
och tackade folket. Det här av-
slutar de fyra gångna årens de-
batt, och nu är Ungern Europas 
mest  enade land, förklarade han.

György Kakuk har låst bilen 
och måste vidare. Han vet inte 

vad som händer med opposi-
tionskoalitionen i framtiden, 
 eller hur många som kommer 
att orka fortsätta kämpa.    

– Vi kommer att få en ännu 
mer auktoritär politik, och ännu 
fler unga kommer att lämna lan-
det. Jag som jobbat för FN i Ko-
sovo i 12 år vet hur en förlorad 
generation skadat dagens Ser-
bien, och vill inte att det sam-
ma ska hända mitt land. Och en-
ligt mina erfarenheter är Ungern 
under Orbán precis som Serbien 
under Milosevic, minus Nato-
bombningarna.

TexT & FoTo: JoakiM Medin  
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På kant med eU
Efter valet 2010 fick det konservativa partiet Fi-
desz ensam majoritet i det ungerska parlamen-
tet, och kunde därför driva igenom en ny kon-
stitution som fått hård kritik för att samla alltför 
mycket makt i det styrande partiets händer.

Under sin tid vid makten har Fidesz hamnat på 
kant med flera grannländer genom att erbjuda 
medborgarskap till de ungerska minoriteter som 
bor där. Man har också avvisat krav på ekono-
miska reformer från EU och iMF och istället tagit 
emot ett lån på tio miljarder euro från ryssland.

De 
ville 
att vi 

skulle 
delta i fus-
ket och byta 
eller kopiera 
underskrif-
ter med var-
andra, för 
att nå rätt 
antal. Men 
vi vägrade.

Ándras istvanffy

Center-vänsterkoalitionens premiärministerkan-
didat Attila Mesterházy lyckades inte få mer än 25 
procent av rösterna, sedan oppositionen stött på 
en rad hinder i sitt arbete från regeringen.   

Nationalkonserva-
tiva Fidesz och pre-
miärminister Viktor 
Orbán vann en ny 
supermajoritet i va-
let, sedan flera la-
gar inskränkt oppo-
sitionens chanser 
att höra sig hörd. 

Nationalkonservativa Fidesz som anklagats för ode-
mokratisk politik lyckades vinna makten igen i valet, 
men inte utan massiva propagandakampanjer. 


