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SMYG
DIKTA
TUREN
Konservativa lagar, nyfascism och korruption. Den ungerska
högerregeringen har genomfört Europas största politiska
omvandlingar. Frihet träffade landets gräsrotsvänster inför
valet i april.
TEXT: JOAKIM MEDIN FOTO: THORKIL ROTHE
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LADIMIR PUTIN OCH Viktor Orbán står tysta bredvid varandra på trappan till parlamentet i Budapest. Bredvid dem står ännu en Putin och Orbán,
sedan ännu ett par. Vinterdagen är råkall, men de
25 aktivisterna bakom pappmaskerna rör sig inte
ur fläcken. Det är fackföreningsrörelsen Szolidaritás som har en i raden av sina aktioner, den här
gången för att protestera mot beslutet att låta Ryssland bygga ut
kärnkraftverket i staden Paks. För tio miljarder euro, som lånas
från just Ryssland.
NÅGRA AKTIVISTER FRÅN Szolidaritás talar om dubbelmoralen hos
premiärminister Viktor Orbán och hans högerregering. Å ena sidan
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gör de nationalistiska utfall mot EU och sina kritiker, om att det nya
Ungern aldrig kommer att låta sig domineras av utländska krafter
igen. Å andra sidan skuldsätter landet sig nu massivt via Ryssland.
Orbán har kunnat stifta hundratals nya och djupt kritiserade lagar de
senaste åren, genom en två tredjedelars majoritet i parlamentet.
– Det är ett problem att de vill bygga upp sin makt kring allting,
men ett större problem att de är så dåliga på att göra det. Som det är
nu fungerar inte regeringen, säger Áron Tanos, 26 år.
Han är aktivist i Szolidaritás sedan bildandet 2011. Rörelsen skapades som ett samarbete mellan några av landets största fackföreningar
och medborgaraktivister från olika håll. När Ungern skakades av
demonstrationer för pressfrihet, sedan regeringen infört restriktiva
medielagar, skapades nya gräsrotsrörelser. Däribland Szolidaritás.
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Nu när fascistpartiet Jobbik vinner allt större inflytande och mänskliga rättigheter begränsas är arbetet viktigare än någonsin, menar Tanos.
– Vi kan bara vinna valet på gatorna. Genom
att sprida vårt budskap till folk, från dörr till dörr,
säger han och sätter på sig en mask föreställande
premiärministern.
Det är här Erik Almqvist, tidigare ekonomiskpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, valt
att bosätta sig, efter den ökända järnrörsskandalen
i november 2012. Och Almqvist tycker att Ungern,
”där genus och mångkulturalism inte är dominerande”, är en förebild för Sverige.

”När Ungern
skakades av
demonstrationer
för pressfrihet,
sedan regeringen
infört restriktiva
medielagar,
skapades nya
gräsrotsrörelser.
Däribland
Szolidaritás. Nu
när fascistpartiet
Jobbik vinner allt
större inflytande
och mänskliga
rättigheter
begränsas är
arbetet viktigare
än någonsin.”
FRIHET
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UNGERNS FÖRVANDLING
Ungerns stora politiska förvandling de senaste
åren har både blivit uppmärksammad och
väckt oro. I valet 2010 vann högerpartiet
Fidesz med Viktor Orbán i spetsen en
jordskredsseger över socialistpartiet MSzP.
Den stora majoriteten har gett Fidesz mer
eller mindre fria händer att staka ut Ungerns
politiska väg. Därmed har hundratals nya lagar
kunnat stiftas, liksom en helt ny konstitution
under loppet av bara en månad – som redan
skrivits om fem gånger.
I dag har partilojalt folk placerats ut i
viktiga samhällsinstitutioner, som samtidigt
försvagats. Grundlagen definierar nu
familj som något mellan man och kvinna.
Hemlöshet har kriminaliserats i konstitutionen
och kan leda till både böter och fängelse.
En ny lag om religion har dragit tillbaka
statliga erkännanden av ett flertal kyrkor
och samfund. Ett helt nytt valsystem har
skapats, vars valkretsar gynnar Fidesz.
Arbetslöshetsersättningens omfång har skurits
ner till bara 90 dagar, och fattiga människor
tvingas ut i offentliga och underbetalda
arbetsprogram för att kunna fortsätta få
bidrag från det sociala skyddsnätet. 2014 har
regeringen monopoliserat all framställning
och distribution av skolböcker; i fortsättningen
ska två statliga böcker per ämne gå att
välja mellan. Och på allt detta finns det
ett fascistparti i bakgrunden som ökat i
inflytande och ser nationalistiska hjärtefrågor
förverkligas genom regeringspolitiken.

KRITIKEN MOT LANDET
FN, Freedom House, Amnesty och andra
människorättsgrupper, till och med
USA:s förra utrikesminister Hillary Clinton,
har kritiserat utvecklingen i landet.
EU-kommissionen har protesterat mot
maktkoncentrationen, mot möjliga brott mot
EU:s lagstiftning om demokratiska funktioner
och kontroller. Och en rättslig EU-granskning
som presenterades i maj 2013 fastslog en rad
demokratiska tillkortakommanden.

SZOLIDARITÁS
Sedan hösten 2012 ingår Szolidaritás i
koalitionen Együtt tillsammans med några
andra oppositionsgrupper. I januari 2014
utökade koalitionen sina allianser med
socialistpartiet MSzP, så att en stor del av den
demokratiska oppositionen nu samlats för
att besegra Fidesz i vårens val. Ideologiska
skiljaktigheter verkar ha lagts på hyllan.
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– Det är inte som i en
vanlig diktatur, där
någon helt enkelt
ringer och säger att ett
visst parti inte får bli
registrerat. Utan det
sköts mycket smartare
genom förhalningar och
försvårningar.

NÅGRA SOM INTE delar hans åsikt står utspridda en sen eftermiddag
och delar ut flygblad vid tunnelbanan under Moskvatorget. Med
förbipasserande står de unga aktivisterna från ett annat parti,
vänsterpartiet Fjärde republiken (4K), och diskuterar politik och
uppror. De menar att Ungerns tredje republik, som etablerades
1989, har fallit. I dag är den ersatt av ett odemokratiskt, auktoritärt samhällssystem. Utvecklingen har pågått i flera år, men i
januari 2012 lagstiftade regeringen faktiskt också bort ordet ”republik” från landets officiella namn. Nu måste därför en ny och bättre
fjärde republik etableras, som dessutom måste ha en betydligt mer
demokratisk och inkluderande konstitution. 4K:s stora fråga i valet
i april, är att förändringar måste komma genom folkomröstningar
och en mer deltagande demokrati.
– De senaste 20 årens politik innan Orbán var en elitdemokrati. En
för oligarker och inte för vanligt folk. För att kunna lyssna på folk,
måste vi ha en mer deltagande demokrati, säger Réka Kinga Papp, 28
år och nyutsedd talesperson för 4K.
RÖRELSEN HON INGÅR i bildades redan 2007 av en grupp unga aktivister som ville göra protestaktioner. Då hade stora demonstrationer och
kravaller drabbat landet året innan, sedan en inspelning läckt ut där
socialistpartiets dåvarande premiärminister erkände att han ljugit
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för att dölja ekonomiska problem och kunna vinna valet. I tumultet
kunde högern och Viktor Orbán vinna mark. 4K:s mål var i stället att
ockupera offentliga utrymmen och göra något roligt i den politiska
krisen. Det var först efter att Fidesz kommit till makten som 4K kände
att situationen krävde något mer, och 2011 bestämde de sig för att bilda
ett nytt socialdemokratiskt parti – en pånyttfödd vänsterkraft utan
band till det gamla gardet. I maj 2012 hölls den första partikongressen.
– Men det tog ett och ett halvt år att bli registrerade som parti. Processen blockerades, vi tvingades upprepa kongressen. Till slut hade
vi en protestaktion utanför domstolen, sedan tog det bara två dagar,
förklarar András Istvanffy, ordförande i 4K.
Han menar att det här är representativt för dagens Ungern, där
regeringen politiserat samhällsinstitutionerna. Unga, partiknutna
advokater har placerats i rättssystemet, som ser till att motarbeta oppositionskrafter. Och det är inte ens säkert att de får order om det,
utan de styrs av sin lojalitet.
– Det är inte som i en vanlig diktatur, där någon helt enkelt ringer
och säger att ett visst parti inte får bli registrerat. Utan det sköts mycket
smartare genom förhalningar och försvårningar, säger András Istvanffy.
PLATSEN DÄR VI står, Moskvatorget, heter egentligen numera bara så
i folkmun. Sedan regeringen från 2013 gjort det olagligt att namnge
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MOTSTÅNDET SYMBOLISERAS JUST nu av en muskulös man med yvigt
hår och mustasch, som dominerar 4K:s högkvarter när vi kommer dit
lite senare. Det ligger i ett gammalt statligt köpcentrum från det förra
systemet, vid Blaha Lujza tér. I dag fungerar det som ett alternativt
aktivisthus med föreläsningar, utställningar och små kontor för artister och samhällsförändrare.
4K:s unga aktivister sätts genast i arbete framför sina datorer.
Webbsidan ska uppdateras, kommentarer från nättroll besvaras, och
ett nytt pressmeddelande skickas ut. Alla sitter tillsammans i ett enda
rum, som utgör hela högkvarteret. 4K är en fattig rörelse, som lever
på små resurser och ideellt arbete. Zsuzsanna, Kristóf och flera andra
här är arbetslösa och jobbar enbart med partiet. De lever på lånade
pengar som de hoppas kunna betala tillbaka efter valet. Bara Robert,
en tatuerad rockmusiker, har haft turen att få jobb som säkerhetsvakt.
Där tjänar han bara 1,5 euro i timmen.
– Det är arbetslösheten som gör att så många av oss kan vara så
aktiva. Men många andra ger tyvärr upp och lämnar landet för att
söka jobb utomlands.
4K har redan en lokalavdelning i Berlin. Och en ännu viktigare i
London, som nu sägs vara Ungerns andra största stad på grund av den
omfattande migrationen.
– Det finns folk som inte vill åka, men som tvingas för att de inte
hittar jobb, eller inte står ut med det politiska klimatet. Mina gayvänner ger sig av. Vi vill att de unga ska ge landet en chans, innan de
lämnar det, det är därför vi försöker starta det här upproret, säger
Réka Kinga Papp.
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offentliga platser efter auktoritära samhällssystem är allt kommunistklingande nu hastigt borta. Men även här visar Fidesz en dubbelmoral
genom att låta gamla tiders fascister och antisemiter finnas kvar i
byggnadsnamn, parknamn och byster.
András Istvanffy vet att det riktats allvarlig internationell kritik
mot den dramatiska utvecklingen i Ungern. Men ändå har inte några
verkliga ingripanden inträffat. För samtidigt ingår Fidesz fortfarande
som en helt vanlig medlem i EU-parlamentets högergrupp European
People’s Party, där även Moderaterna och Kristdemokraterna ingår.
Så sent som 2009 valdes Viktor Orbán till vice ordförande.
– Det är därför vi behöver ett nytt uppror mot samhällseliten, förklarar András.
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HON PEKAR PÅ mustaschmannen på alla plakat och klistermärken.
Det är György Dózsa, ledare för ett stort och historiskt bondeuppror
1514 mot den förtryckande samhällseliten. Slagorden runt hans ansikte säger ”Dózsas folk, Nytt uppror”. I år, samtidigt som Ungern har sitt
ödesdigra val, fyller upproret 500 år. Budskapet kan inte bli tydligare.
– Och vi har ett kommunikationsproblem. I Östeuropa är vissa
vänsterord och perspektiv tabu, på grund av arvet från Sovjetkommunismen. Folk tror inte på dem längre. Så vi måste återuppfinna vårt
språk och hur vi talar om samhällsorättvisor.
Att prata om arbetarklass och klasskamp ger dåliga associationer.
4K måste istället prata om ”vanligt folk”, och ända från medeltiden
hämta György Dózsa som en historisk symbol för kamp mot den förtryckande eliten.
I dag finns det både ett missnöje mot eliten och en djup besvikelse
på det politiska systemet, som gör att folk letar nya alternativ, menar
Réka Kinga Papp. Det är ett fruktbart men också farligt läge – för alla
människor går inte åt ett progressivt håll. Det är hos de många frustrerade ungrarna som även nazistpartiet Jobbik fått ett explosionsartat
stöd och nära 17 procent av rösterna i valet 2010. Jobbik samarbetar
med flera uniformerade, högerextrema milisgrupper som belägrat
romska byar och kvarter i en kamp mot kriminell ”zigenarterrorism”.
Partiet har orsakat flera antisemitiska skandaler och hyllar öppet den
Hitlerallierade Horthyregimen (1920–1944) som fyllde Auschwitz med
ungerska judar. Vid årsskiftet 2013 låg stödet för partiet på 14 procent.
– Vår generations uppgift är att vända utvecklingen. Jag vet inte
om vi lyckas, men vi får i alla fall erfarenheter som kan användas i
framtiden, säger András Istvanffy.
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– Vår generations
uppgift är att vända
utvecklingen. Jag vet
inte om vi lyckas, men vi
får i alla fall erfarenheter
som kan användas i
framtiden.
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I EN GÄSTVÄNLIG pub på innergården i Fackförbundens hus hittar vi
Áron Tanos igen. Här sitter Szolidaritás ofta och planerar sina protestaktioner. Väggarna är täckta av tidningsklipp och flaggor, och i
ett hörn står en pappfigur i naturlig storlek av premiärministern. Den
användes när de satte Orbán i fängelse framför parlamentet, för brott
mot det ungerska folket, berättar Áron.
– Vi har en kampanj nu men är fortfarande beroende av att bygga den
på en egen gräsrotsrörelse. Vi kan inte använda medierna, eftersom de oftast är i Fidesz händer. Och de flesta stora anslagstavlorna i landet också.
På just dessa pågår det nu i stället en gigantisk högerkampanj i
syfte att smutskasta den förenade oppositionen, berättar Áron. Ledarna för socialistpartiet, Demokratiska koalitionen, Együtt och Budapests före detta socialistiske viceborgmästare är porträtterade som
skurkar bredvid varandra. De håller namnskyltar i händerna, som på
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amerikanska arresteringsfoton, och under står ”Förtjänar inte en till
chans”. Senare har tankesmedjan CÖF, som anses starkt knuten till
Fidesz, tagit på ansvaret.
– Vem gör så? De använder sin makt för att säga vad de vill om oss.
Det är en skandal, men samtidigt kommer det en ny varje vecka, och
jag tror att folk blivit vana vid det nu.
ÁRON TAR OSS med till rörelsens lokaler några våningar upp. Det här
är kontoret med stort K, berättar han, där allting byggts upp ideellt
och genom donationer. Här finns kampanjknappar, affischer, flygblad, facklor. Samlingar av vitröda Szolidaritásflaggor med logotypen
baserad på 1980-talets polska och antisovjetiska fackföreningsrörelse
Solidarnosc.
Stående mot en av väggarna finns två gigantiska, gyllene stövlar på
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– Vi har en kampanj nu men är fortfarande beroende
av att bygga den på en egen gräsrotsrörelse. Vi kan inte
använda medierna, eftersom de oftast är i Fidesz händer.
Och de flesta stora anslagstavlorna i landet också.
en sockel. Alla som sett bilder från upproret mot Sovjetunionen 1956,
vet att detta är ödet som drabbade den avskydda Stalinstatyn som då
stod i Budapest. Den sågades av vid stövelskaften, och föll till marken.
– Jaha, titta, huvudet hittade tillbaka också, säger Áron och tar
fram en guldfärgad skalle bakom en kartonglåda.
Men ansiktet föreställer inte Josef Stalin, utan Viktor Orbán. I september 2013 orsakade Szolidaritás stora rubriker både inhemskt och internationellt, sedan de rest en nära fyra meter hög staty i huvudstaden,
som kombinerade dragen hos både den gamle Sovjetledaren och Ungerns nuvarande premiärminister. Efter några tal sågades statyn av vid
stövelskaften, och precis som med Stalin 1956 lossnade Orbáns huvud
från kroppen, för att sedan bäras runt av en triumferande folkmassa.
– Det finns sida efter sida med problem och lösningar, men i slutändan behöver folk något kraftfullt att relatera till. Om vi vill slå Fidesz
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nu, måste vi göra det med deras egna metoder. Det här var något att
samlas kring och kunna se att ”hallå, visst liknar han någon?”.
ÁRON FÖRKLARAR ATT vad som nu sker är likadant som under Sovjetkommunismen i Ungern. Hur partiapparaten byggs ut, statliga monopol
etableras, och all makt hamnar i en hand. Det finns en stor, medveten
lucka mellan Orbán och alla andra i Fidesz, och en uppenbar personkult.
I dag är folk ibland faktiskt rädda. Rädda för att skriva under protestlistor, rädda för att dyka upp till demonstrationer, rädda för att
öppet visa sin opposition, menar Áron.
– Det här valet är viktigt på så många sätt. Om Orbán vinner kan
det här kopieras och påverka resten av Europa, hur de har byggt upp
konstitutionen och sin makt. Det här kan bli en handbok i hur man
smidigt bygger upp en diktatur. S
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