
Udland    |  7Denne side er redigeret af Michael Sørensen

Kristeligt Dagblad   Lørdag 5. april 2014

EU-MODSTANDERNES 
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LØRDAG DEN 12. APRIL 2014 
KL. 13.00–19.00 

(Dørene åbnes kl. 12.30)

Østerbrohuset, Århusgade 103, København Ø

Musik og underholdning af bl.a.:
Sebastian Dorset
Niels Hausgaard
Mikael K
Zaki
Arne Würgler
Stig Møller & Peter Ingemann

Talere af bl.a.:
Rina Ronja Kari, medlem af 
EU-parlamentet for Folkebevægelsen
Heming Olaussen, Nei til EU i Norge
Morten Nielsen, Afrika Kontakt
Pernille Skipper, MF (Ø)
Sven Skovmand, fhv. MF (RV)

Valgfrie temamøder om bl.a.: EU’s patentdomstol – EU’s angreb på velfærden – Militariseringen af EU 
– Klimakrisen – EU og uddannelserne – Handelsunion mellem EU og USA – Alternativer til EU
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Bygningerne er nedslidte, 
parken har huller i jorden og 
ødelagte bænke, og et af for-
dums fattigbyggerier ligger 
her med sine fælles toiletter. 
Derfor kaldes kvarteret for 
”den sidste slum i Budapest”.

8. distrikt i Ungarns hoved-
stad er kendt for sin store fat-
tigdom og de mange socialt 
udsatte mennesker. Gaden 
Danko Utca har de længe 
søgt til for at få hjælp. Her lig-
ger nemlig et af landets stør-
ste gratis herberger for hjem-
løse, og det er i 24 år blevet 
drevet af metodistkirken ved 
navn Det Ungarske Evangeli-
ske Fællesskab. Det begyndte 
med bare 50 senge i et kæl-
derrum, men har udviklet sig 
til en hel institution i egen 
ret.

”Det bliver stadig mere al-
mindeligt at se folk her, som 
ikke er hjemløse. De har ikke 
råd til at betale for læge-
hjælp, men får det her,” for-
klarer Gábor Iványi, præst og 
leder af kirken.

Han tager imod på sit kon-
tor, hvor plakater og fotos 
vidner om relationer til både 
jødiske og kristne samfund. 
En radiator bliver stillet på 
gulvet. Lokalerne er dårligt 
opvarmede, men det er bedre 
end at være ude på gaden. 
Det er hårdt nok for folk at bo 
der, som det er, understreger 
Gábor Iványi.

Lige netop dette distrikt var 
det første sted i landet, hvor 
regeringspartiet Fidesz sørge-
de for at kriminalisere hjem-
løshed. I 2011 blev det ulov-
ligt at gennemsøge skralde-
spande og sove på offentlige 
steder. Der blev truet med 
store bøder og senere endda 
med fængsel. I efteråret 2013 
blev det ligefrem skrevet ind i 
forfatningen. Siden da har 
kirken i Danko Utca naturlig-
vis fået mere at gøre og flere 
at tage sig af, og pastoren var 
tidligt ude med sin kritik af 
den nye politik.

”Denne regering har taget 
meget skammelige skridt, 
hvad angår fattige menne-
skers rettigheder og behand-
lingen af dem,” siger han.

I januar 2012 kom der end-
nu en lov. Den reducerede 
antallet af statsligt anerkend-
te trossamfund til blot 14. Re-
geringen mente, at de andre 
bare var civilorganisationer, 
som udnyttede deres status 
som kirker til at opnå skatte-
lettelser. Efter store protester 
blev antallet sat op til 32, idet 
regeringen ikke kunne kom-
me uden om også at anerken-
de muslimer, buddhister, 
mormoner, koptere, Jehovas 
Vidner med flere som religiø-
se samfund. Men Det Evange-
liske Fællesskab blev sin sto-
re størrelse til trods fortsat 
nægtet anerkendelse uden 
nogen forklaring.

det hele er en del af en om-
fattende politisk forandring i 

landet, som har fået stor in-
ternational opmærksomhed i 
de seneste år. Siden det nati-
onal-konservative parti Fi-
desz vandt to tredjedele af 
pladserne i parlamentet ved 
valget i 2010, har det brugt sit 
kvalificerede flertal til at ska-
be hundredvis af nye love 
helt alene. En ny socialkon-
servativ forfatning blev ved-
taget på blot en måned og har 
øget magtkoncentrationen og 
indskrænket pressefriheden. 
Homoseksuelle, mindretal og 
de underste i samfundet er 
blevet ramt af en politik, som 
både FN, EU-Kommissionen 
og mange menneskeretsgrup-
per har fordømt og betegner 
som udemokratisk. Men rege-
ringen har med premiermini-
ster Viktor Orbán i spidsen 
haft det meget svært med kri-
tik.

Og Gábor Iványi er en vel-
kendt kritiker. Pastoren 
grundlagde sin kirke i halv-
fjerdserne og var en vigtig de-
mokratisk oppositionsfigur 
under Sovjet-kommunismen. 

I dag er han kommet på kolli-
sionskurs med Fidesz’ poli-
tik, fordi han ser træk fra 
Sovjet-tiden hos nutidens 
magthavere.

”Det handler om at få 
magt. Vi mangler indblik i 
deres arbejde – de laver love 
helt efter deres egen smag. 
Andre holdninger forties, for-
di de kontrollerer store dele 
af massemedierne. Det er be-
gyndelsen til noget diktatur-
lignende.”

det evangeliske fællesskab 
har alligevel været imøde-
kommende over for staten og 
ansøgte i 2013 om igen at få 
status af kirke. Regeringen 
svarede igen ved at starte en 
udredning, hvor en hemme-
lig ”ekspert” skulle bedømme 
kirkens religiøse aktiviteter, 
om menigheden følger kir-
kens tro, og om den har været 
aktiv i mindst 20 år. Eksper-
ten afleverede en rapport, 
men i februar i år svarede re-
geringen helt kort, at rappor-
ten ikke kunne godtages, for-

di dens konklusioner var 
”ufunderede”. 

”Det er befængt. Vi har væ-
ret en kirke i 40 år. Og de der 
spørgsmål besvarede jeg alle-
rede i halvfjerdserne, da vi 
blev forfulgt at diktaturet.”

Gábor synes, det er tydeligt 
nok, hvad der ligger til grund 
for den aktuelle situation. Lo-
ven har politiseret spørgsmå-
let om religionsfrihed, og for-
di han har kritiseret regerin-
gen, bliver hele hans kirke nu 
straffet. Den opfattelse deler 
Ungarns opposition.

Men på sit kontor i Buda-
pests parlamentsbygning 
mener Ferenc Kumin, rege-
ringens statssekretær for in-
ternational kommunikation, 
at det hele er en misforståel-
se.

”Iványi forvrænger histori-
en. Tidligere havde vi ver-
densrekord i den helt forkerte 
slags kirker. Organisationer, 
som aldeles ikke var åndeli-
ge, men bare ville have øko-
nomiske fordele. Det blev 
misbrugt, og nu er problemet 
løst.”

Om Det Evangeliske Fælles-
skab er åndelige eller ej, la-
der statsrepræsentanten 
usagt.

Tilbage på danko Utca går vi 
en rundtur til kirkens forskel-
lige aktiviteter. Lige over for 
Gábors kontor er der en klor-
lugtende sovesal til 160 hjem-
løse. Vi besøger børneinstitu-
tionen, hvor 60 hjemløse 
småbørn får mad fem gange 
om dagen, og al undervis-
ning foregår på ungarsk og 
roma-sproget lovari. ”Den 
opvarmede gade” kaldes en 
anden sovesal lavet til 280 

personer, som for nylig fejre-
de tiårsjubilæum med kåldol-
mere, digtoplæsning og bøn 
med pastor Gábor. Den er 
mærkbart overbelastet.

På klinikken er der 50 sen-
gepladser, sygepleje døgnet 
rundt og Gábors hustru som 
sygeplejerske. I mandeafde-
lingen ligger der patienter 
med kræft, lungesygdomme, 
influenza og parasitter, og 
det stinker fra de åbne sår 
hos en hjemløs, der har fået 
amputeret benene på et of-
fentligt sygehus og blev ud-
skrevet blot to dage efter ind-
grebet.

”Det er et mirakel, at vi ik-
ke er kollapset,” bemærker 
Gábor.

Siden de økonomiske til-
skud er blevet frataget kir-
ken, er der ingen, der ved, 
hvor længe de kan blive ved. 
Lige nu er det en daglig kamp 
både her og andre steder: 
menigheden, suppekøkke-
net, de fem ældreboliger og 
de 25 skoler, hvor 3000 roma-
børn får undervisning.

Ungarns religionslov er 
blevet betegnet som uaccep-
tabel af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol 
i Strasbourg. Derfra venter 
kirken nu på svar omkring 
sin egen sag, men Gábor tør 
ikke tro, at resultatet vil æn-
dre på noget:

”Jeg tror kun på Gud. Rege-
ringen har hele tiden brug for 
noget at slås imod – måske 
bliver Strasbourg deres næste 
sag. Men jeg er ikke bange for 
at fortsætte. Indimellem må 
vi kæmpe imod de værste de-
le af menneskeheden.”

Oversat af Sara Høyrup

Kirken, der kæmper for livet
I Ungarn har en religionslov berøvet trossamfund deres rettigheder og statens anerkendelse. 
Blandt de hårdest ramte er en metodistkirke

oTa Tiefenböck 
skriver fra Ungarn
udland@k.dk

Viktor Orbán smiler fra kæm-
pemæssige billboards til de 
nyankomne til Budapest hele 
vejen fra hovedstadens inter-
nationale lufthavn til byens 
centrum. 

Orbán er Ungarns premier-
minister og formand for par-
tiet Fidesz, som ved sidste 
valg i 2010 fik to tredjedele af 
ungarernes stemmer og der-
med opnåede absolut flertal i 
parlamentet. De seneste me-
ningsmålinger tyder på end-
nu en klar sejr ved valget i 
morgen. 

Ifølge analysevirksomhe-
den Medián Opinion Re-
search Institut har Fidesz en 

stor chance for at bevare sit 
absolutte flertal fire år til. 
Den fine vælgertilslutning 
skulle umiddelbart betyde, at 
Viktor Orbán er en populær 
politiker og Fidesz et popu-
lært parti, men den type lo-
gisk tænkning kan man ikke 
bruge i Ungarn, mener An-
drás Istvánffy, leder af partiet 
4K – et af partierne, som op-
stiller ved valget.

”Folk føler, at de ikke har 
andre valgmuligheder. Socia-
listerne er kompromitteret af 
alle deres mange korrupti-
onssager, og for eksempel 
den tidligere premierminster 
Ferenc Gyurcsánys parti, Den 
Demokratiske Alliance, af de-
res formands løgne, mens 
han var premierminister. Det, 
der mere eller mindre er til-

bage, er ultranationalisterne 
fra Jobbik og Fidesz, og her 
vælger de fleste trods alt Fi-
desz eller bliver hjemme,” si-
ger András Istvánffy.

andrás istvánffys udseende 
minder om den russiske kom-
munistleder Lenin. Han be-
tegner da også sig selv og sit 
parti som et klart venstreori-
enteret parti, som ønsker so-
cial retfærdighed, og som det 
eneste parti i det ungarske 
politiske spektrum ønsker re-
elle ændringer. 4K har ved 
det kommende valg dannet 
valgforbund med det grønne 
parti ”Politik kan være an-
derledes” (LMP) og håber på 
den måde  at klare spærre-
grænsen. 

Den ungarske politiske op-

position har haft store planer. 
Fem partier danner ved val-
get en koalition for at have en 
større chance for at vælte Fi-
desz af pinden og er oven i 
købet enige om, at sociali-
sternes leder, Atilla Mester-
hazy, er deres fælles premier-
ministerkandidat. 

Koalitionen har dog i løbet 
af valgkampen haft mere 
travlt med at forsvare sig selv 
end at føre valgkamp, fordi 
flere belastende sager er 
kommet frem inden valget. 
Eksempelvis sagen om socia-
listernes næstformand, Ga-
bor Simon, som blev afsløret 
i at have en konto i Østrig 
med en indestående på 
770.000 euro, penge som an-
giveligt stammer fra korrupti-
on. 

Professor og politolog An-
dras Bozoki fra Det Central-
europæiske Universitet i 
Budapest mener, at den sva-
ge politiske opposition er en 
af grundene til Fidesz’ suc-
ces, men peger også på andre 
faktorer, som giver stemmer.

”Fidesz har for eksempel 
reduceret elpriserne, det kan 
alle mærke, især de lavere so-
ciale klasser og de fattige, si-
ger han.

andras bozoki er bekymret 
over den kommende udvik-
ling i Ungarn, da Ungarn ef-
ter hans mening bevæger sig 
i klar autoritær retning. Han 
mener dog samtidig, at en 
eventuel sejr til oppositionen 
ville betyde helt kaotiske til-
stande i Ungarn.

”Det er en del af deres pro-
paganda at præsentere sig 
selv som de eneste, som kan 
regere Ungarn. Det til trods 
for at landets økonomiske 
stagnation og mangler i det 
ungarske retssamfund bevi-
ser noget helt andet, siger 
Andras Bozoki.

Det ultranationalistiske 
parti Jobbik forventes ved 
valget at bevare de omkring 
17 procent af stemmerne, par-
tiet fik sidste år, Socialisterne 
omkring 25 procent af stem-
merne, mens András Istvánf-
fys parti sammen LMP for-
ventes lige at klare spærre-
grænsen på fem procent. Det 
forventes, at mange ungarere 
vil boykotte valget ved at bli-
ve hjemme, og at valgdelta-
gelsen derfor bliver lav.

Det ungarske valg, som ingen orker
Ingen er rigtig interesserede i morgendagens parlamentsvalg i Ungarn, hverken det regerende parti, landets politiske opposition eller ungarerne

WWJeg tror kun på Gud. Regeringen har 
hele tiden brug for noget at slås imod – måske 
bliver Strasbourg deres næste sag. Men jeg  
er ikke bange for at fortsætte. Indimellem  
må vi kæmpe imod de værste dele af  
menneskeheden.

gábor iványi, præSt og LeDer af  
Det ungarSke evangeLiSke fæLLeSSkab

0 Det er torsdag, hvilket betyder uddeling af gratis tøj, som kirken har samlet ind til de hjemløse. En kø danner sig foran lagerrummet. 
– Foto: Thorkil Rothe.

Valg i Ungarn
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Fakta om landet

Befolkning: 9,9 mio.
Areal: 93.000 km2

Historie: Ungarn holdt det første frie valg 
efter kommunismens sammenbrud i 1990. 
Landet kom med i EU den 1. maj 2004. 

Arbejdsløshed: 10,5 pct.
Ungdomsarbejdsløshed:28,1 pct.
In�ationsraten: 1,9 pct.
BNP pr. indbygger: 108.000 kr.
-  Danmark: 205.000 kr.

Alt tyder på, at premiereminister Viktor 
Orbáns Fidesz-parti kommer til at stå som 
vinder af søndagens parlamentsvalg.


