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I söndagens parlamentsval
i Ungern gör premiärminister
Viktor Orbán flyktingar och
muslimer till den enda valfrågan. Kampanjen använder
Sverige som skräckexempel.
En hämnd för rapporteringen i svenska medier, säger
regeringens talesperson till
Dagens ETC.
sid 6–7

Nyheter
Arbetare utsätts för människohandel
n Människohandeln i Europa ökar, visar en ny rapport

Nyheter

från Europarådet. 25 länder har granskats vid två olika
tillfällen. I alla länder har människohandel för arbetskraft ökat, däribland Sverige, där antalet fall av misstänkt
utnyttjande av arbetskraft ökade från 36 fall 2015 till 102
fall året därpå.
I vissa länder har människohandel för utnyttjande
av arbetskraft gått om sexhandel, bland annat i Belgien,
Cypern, Georgien, Portugal, Serbien och Storbritannien.
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Premiärminister Viktor Orbán väntas behålla makten efter valet i Ungern nu på söndag. 
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Så många procent av
Sveriges kommuner
säger nej till ett nationellt tiggeriförbud,
rapporterar SVT
Nyheter. 76 procent
säger dessutom
nej till att ändra i
lagstiftningen för att
möjliggöra lokala
förbud.
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ENDA VALFRÅGAN:
Orbán har gjort Sverige till ett skräckexempel inför helgens
I söndagens parlamentsval i
Ungern gör premiärminister
Orbán flyktingar och muslimer till den enda valfrågan.
Kampanjen mot Sverige som
ett politiskt skräckexempel
har varit en hämnd, berättar
hans regerings talesperson för
Dagens ETC i Budapest.
Samtliga ungerska oppositionspartier vill islamisera fosterlandet. De vill krossa kristendomen
och importera terrorister. Endast
regeringen kan rädda nationen.
Det är budskapet som premiärminister Viktor Orbán och hans
parti Fidesz vill förmedla med
alla sina valaffischer. I över två år
har man drivit en kampanj mot
den judiske finansmannen och

på plats
Joakim Medin
dagens@etc.se

filantropen George Soros, som
sägs konspirera för att importera
miljontals våldsamma muslimska migranter till Europa. På
Fidesz affischer är Soros avbildad
tillsammans med landets fyra
viktigaste oppositionsledare:
”Låt oss stoppa Soros kandidater!”
Totalfokus på muslimer

Parlamentsvalet i Ungern nu
på söndag har blivit precis lika
smutsigt och enkelspårigt som
väntat. Fidesz har gjort hotet
från Soros-konspirationens
illegala migranter till sin enda
valfråga. Ingenting annat diskuteras. Orbán har inte ställt upp
i en enda tv-sänd debatt med
sina motståndare. Precis som

inför valet 2014 och valet 2010.
Men allt är egentligen i sin
ordning. Fidesz värnar bara Ungerns framtid och vill markera
mot invandring av muslimer, för
att inte begå västeuropeiska länders misstag, berättar regeringens talesperson Zoltán Kovács
när Dagens ETC träffar honom i
Budapest.
– Vi drar helt andra slutsatser än vad politiker i västra
Europa och Sverige gör, när
de talar om integration och
assimilering. Vi har redan levt
granne med islam i hundratals
år och vet att det inte kommer
att fungera. Muslimer är mer
konsekventa än vi i att hålla
fast vid sina vanor, värderingar
och sin religion.

Han talar om det Osmanska
riket, som länge var en grannstat
på Balkanhalvön. Den ungerska
historien har varit ett politiskt
vapen i regeringens retorik ända
sedan flyktingkrisen 2015, vilket
garanterat dem ett omfattande
folkligt stöd. Orbán har anklagat
både EU och liberala medlemsstater för att stödja Soros import
av migranter, för att kunna
utnyttja de nyanlända som billig
arbetskraft och som en åtgärd
mot fallande födslotal. Ungern
vill istället stå på egna ben, säger
Zoltán Kovács.
Sverige skräckexempel

Ytterligare stöd har regeringen
inhämtat genom effektiva
propagandasatsningar i både
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n Lula da Silva, före detta president i Brasilien, kan komma

att fängslas inom den närmaste veckan enligt ett beslut från
landets högsta domstol. Han är anklagad för korruption och
pengatvätt och planerar att fortsätta den överklagandeprocess som han förlorat i en första instans. Högsta domstolen
anser att han kan fängslas medan domen överklagas.
Enligt Lula da Silva själv är beslutet politiskt motiverat
eftersom det hindrar honom från att ställa upp i presidentLula da Silva.
valet i oktober.
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Facebooks vd Mark Zuckerberg vid en presskonferens i veckan, om skandalen kring
företaget Cambridge Analytica i samband med det amerikanska presidentvalet
2016. Enligt honom kan antalet Facebookanvändare som har påverkats av Cambridge Analyticas datautvinning uppgå till så många som 87 miljoner, långt fler än de
50 miljoner som tidigare rapporterats i medier.

Brasiliens expresident kan fängslas
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“Vi tittade inte tillräckligt brett på vad
vi har för ansvar. Det var ett enormt
misstag, och det var mitt misstag.”

Vissa demokratiforskare har varnat för att Orbánregeringen med dess hetsande mot muslimer och flyktingar nu bör betraktas som mer högerextrem än
det högerradikala oppositionspartiet Jobbik.

BILD JOAKIM MEDIN

Regeringens talesperson Zoltán Kovács berättar att regeringen velat hämnas på Sverige på grund av medierapporteringen
om Ungern.

Regeringen har gjort kampen mot illegal migration och muslimer till sin enda valfråga, vilket beräknas ge dem ett valseger.

MUSLIMER

val i Ungern
statsmedierna och Fidesz-lojala
privata medier. Där har Sverige
under de senaste veckorna fått
bli ett stort skräckexempel för
när flyktingpolitiken gått
fel.
– Vi försöker berätta om verkligheten på marken och om den
ruttna vara som man försöker
sälja till oss, men som vi inte vill
köpa. Sverige har problem och
verkligheten är helt annorlunda
än vad svenska medier och er
egen regering påstår.
Hämnd på Sverige

Det faktum att Kent Ekeroth
(SD) nyss valt att utvandra till
Ungern ser Zoltán Kovács som
ett tydligt tecken på att den officiella bilden av Sverige inte är

Splittrad opposition
l Ungern går till val på söndag
den 8 april för att välja en
ny regering. Allt tyder på att
premiärminister Viktor Orbán
och hans nationalkonservativa
parti Fidesz behåller makten.
De gröna, röda, liberala och
högerradikala oppositionspartierna har smutskastats
av regeringen, precis som i
valet 2014. Oppositionen är
ohjälpligt splittrad och kan inte
tävla med Orbáns karisma och
kontroll över medierna och det
offentliga rummet, där regeringen fört en konstant kampanj
sedan 2015 mot hotet från illegala muslimska migranter.

den korrekta. Han försöker inte
dölja att det ungerska mediefokuset på Sverige har varit en
hämnd – sannolikt på uppdrag
av Orbánregeringen – på grund
av den omfattande rapporteringen om en auktoritär utveckling i
Ungern i svenska medier.
– Ungern har så många
gånger använts som ett dåligt
exempel i svenska medier när
det kommer till rättssäkerhet,
mediefrihet och annat, så vad ni
ser är rapporter om verkligheten
i ert land. Om migrantsamhällen, ökad brottslighet och så
vidare. Tro inte att det här inte
kommer hända, eftersom den
svenska offentliga åsikten har
sagt så mycket dåliga saker om
oss.

”Jag kan bli
rädd av deras
affischer och tal”
Mycket få av de flyktingar
som Orbánregeringen gjort
som sin enda valfråga finns
över huvud taget i Ungern. De
som trots allt stannat kvar
fruktar konsekvenserna av
det aggressiva tonläget.
Längs med Ungerns gator sitter
det utöver kampanjaffischer
från Fidesz även affischer från
regeringen, vars enda budskap
är att säga stopp till fler asylsökare som vid flyktingkrisen
2015. Naturligtvis medverkar
bara partier i det ungerska
valet, och dessa affischer
betraktas bara som ”samhällsinformation”.
Vissa demokratiforskare har
varnat för att Orbánregeringen
med sitt hetsande mot muslimer och flyktingar nu bör
betraktas som mer högerextrem än det högerradikala
oppositionspartiet Jobbik. Men
vad känner flyktingar i Ungern
själva för detta? Det är inte lätt
att veta, eftersom det knappt
finns några. I januari befann
sig blott 470 personer i landet
som har erhållit eller ännu
söker asyl. I Budapest träffar
Dagens ETC en av dessa. Han
är 18 år, afghan. Vi kan kalla
honom Nazir.
– Det var bättre förut när jag
inte förstod ungerska och inte
brydde mig om vad de pratade
om. Nu kan jag bli rädd av deras
affischer och tal. Det känns som
att de försätter våra liv i fara på
grund av deras propaganda.
Statslös

Nazir är shiitisk hazar och föddes i Afghanistan, men kom redan som spädbarn till Pakistan

när hans familj flydde talibanernas förtryck. Han växte upp
i staden Quetta som är känd
för sina blodiga sunnitiska
terrorattacker mot de hazariska
flyktingarna. Nazir är statslös, var hotad och hade ingen
framtid. Allt detta låg bakom
beslutet att fly till Europa.
Precis som regeringskritiska
ungrare är Nazir väl medveten
om att det finns tusen andra
viktigare problem i Ungern
är flyktingfrågan. Problem i
utbildningssystemet, med bostadsfrågan, inom sjukvården.
Det verkar som att regeringen
inte har några lösningar på
detta, därför vill man bara tala
om muslimer och flyktingar,
tror Nazir.
– Jag skulle till exempel
aldrig vilja bli sjuk och hamna
på sjukhus här på grund av den
dåliga kvaliteten inom vården,
säger han.
Intressant nog vill han
jämföra det som nu sker i
Ungern med Pakistan. Där ett
fundamentalistiskt hat mot
shiamuslimer idag har fått
fäste hos många i samhället
och inte går att bli kvitt. Han
varnar för att Orbánregeringens aggressiva propaganda
mot muslimska flyktingar på
samma sätt kommer leda till
långsiktiga problem i Ungern.
– Det handlar om samma
slags hjärntvätt. Här ser vi inga
terrorattacker, men regeringen
stoppar in rasism i folks huvuden. Det kommer absolut att
leda till konsekvenser inom
bara några år. Vad händer ifall
någon plötsligt får för sig att
döda en av oss utlänningar?
Joakim Medin

