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Abstract 

 

The Hungary case -   

When Europeanisation do not result in a consolidated liberal 

democracy 

 
This thesis enters the debate on Hungary’s constitutional and legal changes since 2010. 

 

Since 2010, the Fidesz-led government has introduced, among others, a new act on the media and a 

new constitution. The act on the media and especially the new constitution questions Hungary’s 

compliance with human rights, democracy and rule of law, which creates the foundation of the 

common values of the EU. 

 

Since 2004, Hungary has been a member of the EU and is therefore bound to these values which are 

outlined in article 2 of the Lisbon treaty and protected by article 7. Article 7 enables the EU to 

determine if there is a risk of a serious breach by a member state of the values, or to determine if 

there is a serious breach. If the latter is determined, the country’s voting rights in the Council may 

be suspended until changes have been made. Up until now, the EU has not activated article 7 

against Hungary. 

 

The research question of the thesis is: which historical and political factors underlies Hungary’s 

new stance on the liberal democracy, human rights and rule of law, which puts pressure on the 

values of article 2 in the Lisbon treaty? And why has the EU not activated article 7 against Hungary 

when the criterion for doing so seems to have been met? 

 

The thesis argues that there are three prime historical factors: 1) the state apparatus in the inter-war 

period and in the beginning of World War Two, 2) the relationship between Hungary and Western 

Europe from 1920 to the 1970s and 3) the level of welfare before the end of communism.  

 

The thesis argues that the political factors are: 1) the corruption scandal in 2006, 2) the economic 

situation and 3) the EU-accession, as the accession led to an Europeanised state apparatus but not a 
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consolidated liberal democracy as the process was made by politicians wanting to gain membership 

of the EU. The process led to a misguided conception of Hungary being a consolidated liberal 

democracy, when it was in fact still in a consolidating phase. 

 

Furthermore, the thesis argues that the reason for why the EU has not activated article 7 against 

Hungary is multifold. Firstly, it argues that there is a general fear of creating scope for increasing 

nationalism and EU-skepticism in Hungary if the article in activated. Secondly, it argues that values 

are a matter of national interest, which affects the way the states react to the situation. Thirdly, there 

is a chance that the former Central- and Eastern European countries will not vote against each other 

due to historical ties with Hungary. Finally, there is a problem with the fact that EU is consisting of 

27 (28 with Croatia) member states, with different understandings of what it takes to breach the 

values. 

 

In order to being able to conclude on the first part of the thesis question, I will firstly look at 

Hungary’s history and transition to democracy  through the work of Jørgen Møller and Svend Erik-

Skaaning. They set up a range of historical factors which affect the transition to and consolidation 

of democracy in the former Central- and Eastern European communist countries. Secondly, I will 

look at Hungary’s Europeanisation process, first as a non-EU-member country and afterwards as an 

EU-member country. Finally, I will discuss the findings from the previous chapters in the light of 

the theories by Jørgen Møller and Svend-Erik Skaaning on democratisation and Milada Anna 

Vachudova on Europeanisation and democratisation. I will include the results of an attitude survey 

on the Hungarian citizens’ attitude towards their new society conducted by Pew Research Center. 

 

In order to being able to conclude on the second part of the thesis question, I will firstly describe the 

development of the values of the EU. Secondly, I will describe the Austrian Haider-case from 2000, 

as this case was the reason why the EU included paragraph 1 in article 7, which makes it possible to 

act before a serious breach. The Haider-case is furthermore the only case where sanctions have been 

initiated on a member country, due to fear of violation of the values. Thirdly, I will describe how 

the EU has responded to the situation in Hungary. Finally, I will discuss the findings by comparing 

the Hungary-case with the Haider-case. I will include the results of an attitude survey on the 

Hungarian citizens’ attitude to the EU, conducted by a Hungarian public opinion poll firm, but 

translated to English be the European Commission’s EU-representation in Hungary. 
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1. Indledning 

 

I dag er EU's borgere vidne til stigende problemer med regeringer og partier som udfordrer 

Unionens værdigrundlag og dermed landenes fælles værdigrundlag (Council of Europe, 9.8.2012) 

(Dale, 24.7.2012) (Problembørn i EU må kaldes til orden, 20.7.2012). Problemerne indenfor EU's 

egne grænser med demokrati, menneskerettigheder og retsstat kan måske i sidste ende have 

konsekvenser for det europæiske samarbejdes omdømme og ikke mindst EU's arbejde udenfor egne 

grænser. EU kæmper netop for, at flere lande udenfor Unionen, specielt nabolandene, skal efterleve 

demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet (European Commission). Hvordan vil 

omverdenen se på et EU, der ikke kan bekæmpe egne problemer med netop de værdier som de 

proklamere for omverdenen? 

1.1. Emneindkredsning 

 

Den 1. januar 2011 overtog Ungarn EU-formandsskabet for den første halvdel af 2011. Ungarn 

havde kort tid forinden valgt en ny regering bestående af det national-konservative parti Fidesz -

Magyar Polgári Szövetség (herefter Fidesz)
1
 med Viktor Orbán som premiereminister. Fidesz var 

blevet valgt med mere end 2/3 flertal.  

 

Perioden fra slutningen af 2010 og frem til i dag skulle vise sig at blive en periode præget af uro 

mellem Ungarn på den ene side, og EU og Europarådet på den anden side.  

 

Kort tid inden at Ungarn skulle overtage EU-formandskabet, vedtog det ungarske parlament en ny 

medielov der var udarbejdet af den nyvalgte Fidesz-regering. En medielov som på flere måder 

truede og truer ytrings- og pressefriheden. Friheder som også er menneskerettigheder, og dermed en 

del af EU’s værdigrundlag som er nedskrevet i Lissabontraktatens artikel 2: 

 

Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, 

ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for 

personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et 

samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet 

og ligestilling mellem kvinder og mænd (Folketinget 2008; 20). 

                                                 
1
 Fidesz-Hungarian Civic Union / Fidesz – Den Ungarske medborgerunion 
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I forlængelse af vedtagelsen af den nye medielov, fremlagde den ungarske regering et udkast til en 

ny forfatning, der skulle træde i kraft den 1. januar 2012. Hele processen omkring den nye 

forfatning virkede bekymrende for omverdenen, da oppositionen nægtede at deltage i 

udarbejdelsen, da tidsrammen for udarbejdelsen var meget kort og fordi Orbán agerede med en 

aggressiv adfærd overfor omverdenen. Bekymringerne skulle vise sig at være reelle idet det 

endelige udkast til landets nye forfatning indeholdt en række artikler som ifølge EU, Europarådet og 

forskellige menneskerettighedsorganisationer m.fl., rejste tvivl om Ungarns efterlevelse af 

demokratiet, menneskerettighederne og retsstatsprincippet. Den nye forfatning rejste dermed tvivl 

om Ungarn efterlevelse af EU`s værdigrundlag jf. artikel 2. Frem til i dag har det ungarske 

parlament desuden vedtaget en ny valglov og en lov om kirke- og trosretninger m.fl., samt ændret 

forfatningen fire gange. De nye love og forfatningsændringer rejste og rejser ligeledes tvivl om 

Ungarns efterlevelse af EU’s værdigrundlag.  

 

Fra EU's side blev det hurtigt krævet, at der skulle ske ændringer i forfatningen såvel som i 

medieloven og de efterfølgende love, men det viste sig, at Orbán kun var villig til at imødekomme 

EU på få punkter. På de områder som var traktatstridige begyndte EU derfor en 

traktatbrudsprocedure (Europa-Kommissionen, 17.1.2012), men EU skulle nu beslutte om 

situationen i Ungarn gav anledning til at starte en artikel 7-procedure mod Ungarn idet omfanget af 

problemerne i medieloven, forfatningen m.fl. gav anledning til at diskutere om der var tale om en 

trussel mod eller krænkelse af EU´s værdigrundlag jf. artikel 2, frem for blot enkeltstående brud på 

EU’s traktatgrundlag herunder Charteret om Grundlæggende Rettigheder
2
. Artikel 7 giver mulighed 

for at Det Europæiske Råd (herefter Rådet) kan fastslå, at der er en klar fare for at en medlemsstat 

groft overtræder EU’s værdigrundlag og hvis der ikke er sket ændringer fra medlemsstatens side, 

fratage deres stemmerettigheder i Rådet indtil medlemslandet har foretaget de nødvendige 

ændringer. Valget har indtil videre været ikke at aktivere artikel 7, men derimod at afvente 

situationen og ligge retorisk pres på Ungarn, men der er fortsat åbenlys uenighed blandt de 

forskellige parter i EU i forhold til hvordan EU skal agere overfor Ungarn. 

 

 

                                                 
2
 Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende rettigheder (Europa-Parlamentet, 2000). 
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1. 2. Problemformulering 

 

1.2.1. Formål og problemformulering 

 

Formålet med denne afhandling er, at undersøge hvorfor Ungarn har taget en ny kurs i forhold til 

det liberale demokrati, menneskerettigheder og retsstat. Ungarn var et af de tidligere kommunistiske 

lande som reformerede sig hurtigst gennem de sidste år af kommunismens eksistens i Europa, og 

under meget fredelige omstændigheder, og landet var indtil 2010 defineret som et liberalt 

demokrati. Herudover, er formålet med opgaven at undersøge hvorfor EU ikke har sat direkte ind 

imod Ungarn, ved anvendelse af Lissabontraktatens artikel 7. 

 

Set i lyset af ovenstående emneindkredsning og formål vil jeg i dette speciale, undersøge og besvare 

følgende problemformulering: 

 

Hvilke historiske og politiske faktorer ligger til grund for Ungarns nye kurs i forhold til 

det liberale demokrati, menneskerettigheder og retsstat som sætter værdierne i artikel 2 i 

Lissabontraktaten under pres? 

 

Og hvorfor har EU ikke valgt at anvende artikel 7 (Lissabontraktaten) i sagen mod 

Ungarn, når alle kriterier for anvendelse af artiklen synes opfyldt? 

 

1.2.2. Teoretiske perspektiver 

 

I årene omkring år 2000 begyndte en række demokratiseringsteoretikere, at argumentere for, at de 

tidligere teoretiske tilgange til demokratisering, som havde domineret litteraturen omkring 

kommunismens sammenbrud, ikke længere kunne forklare demokratiseringen i Central- og 

Østeuropa alene. Disse tilgange havde været den strukturelle og den aktørbaserede. Den strukturelle 

fokuserede på landenes strukturelle arv fra bl.a. mellemkrigstiden så som statsapparatets karakter og 

civilsamfundets styrke. Den aktørbaserede, fokuserede på aktørenes valg efter kommunismens 

sammenbrud, så som omfanget af den økonomiske reformproces og udfaldet af det første frie valg. 

Nu skulle de to tilgange i stedet samles, da tesen nu var, at den strukturelle arv påvirker de 

aktørbaserede beslutninger. Denne nye tese fandt indpas og var i stand til at forklare forskellene i 
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demokratiseringen i Central- og Østeuropa mere præcist end tidligere set (Møller og Skaaning 

2010; 91-92).  

 

På nogenlunde samme tid som demokratiseringslitteraturen udviklede sig begyndte en række 

demokratiserings- og europæiseringsforskere at sætte spørgsmålstegn ved europæiseringsprocessen 

og konsolideringen af det liberale demokrati blandt de nye central- og østeuropæiske EU-lande. 

Fagfolk og teoretikere frygtede hvad der ville ske, lige så snart EU-optagelsesforhandlingerne var 

overstået. Hvad ville der ske når EU ikke længere kunne holde landene i en kort snor, og fastholde 

dem i det asymmetriske forhold, der karakteriserede optagelsesforhandlingerne og hvad ville der 

ske, når EU ikke længere kunne presse landene til at ændre indenrigspolitikken (Vachudova 2005; 

225).  Frem til 2010 var dette spørgsmål ikke et problem, fordi de nye EU-lande klarede sig rigtig 

godt, og i flere tilfælde klarede de sig bedre end de gamle EU lande i forhold til implementering og 

efterlevelse af EU's lovgivning. Dermed blev det tidligere pessimistiske syn gjort til skamme. Men 

efter 2010 ændrede dette billede sig. De tidligere spørgsmål blev nu relevante, da forudsigelserne 

blev en realitet.  

 

I denne afhandling har jeg valgt, at teste om de to ovenstående teoretiske tilgange, demokratisering 

og europæisering, kan stå deres prøve overfor virkeligheden, og om de dermed er 

forklaringsdygtige i forhold til Ungarns nye kurs i forhold til det liberale demokrati, 

menneskerettigheder og retsstat. 

1.3.  Metode 

 

Metodisk søger jeg at svare på ovenstående problemformulering ved at opdele afhandlingen i 2 

dele.  

 

Den første del vil behandle spørgsmålet om hvilke historiske og politiske faktorer der ligger til 

grund for Ungarns nye kurs i forhold til det liberale demokrati, menneskerettigheder og retsstat som 

sætter værdierne i artikel 2 i Lissabontraktaten under pres. Dette vil jeg gøre, ved først at beskrive 

Ungarns historie frem til kommunismens fald og Ungarns transition til demokrati efter 

kommunismens sammenbrud.  
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Herefter vil jeg beskrive perioden frem til 2010 hvor Ungarn blev europæiseret i forbindelse med 

EU-optagelse og efterfølgende medlemskab og skulle konsolidere det nye liberale demokrati.  

 

Den første del af beskrivelsen vil tage udgangspunkt i Jørgen Møller og Svend-Erik Skaanings 

demokratiseringsmodel (Møller og Skaaning 2010; 265). Modellen opstiller en række faktorer, der 

påvirker overgangen fra autokrati/totalitært styre til demokrati og konsolideringen, hhv. et lands 

dybe og nære faktorer.  

 

De dybe faktorer betegner de strukturelle begrænsninger der påvirker demokratiseringen, nærmere 

betegnet de historiske faktorer der ikke kan ændres. Disse faktorer er: 

 Statsapparatets karakter og civilsamfundets styrke før kommunismens indførsel 

 Graden af nærhed til Vesteuropa 

 Velstandsniveauet før kommunismens sammenbrud  

 

De nære faktorer betegner de aktørbaserede beslutninger som blev taget efter kommunismens 

afslutning. Disse faktorer er:  

 Graden af parlamentarisme 

 Udfaldet af første frie valg 

 Graden af den økonomiske reformproces  

 

Ungarns historie vil blive behandlet i flere underafsnit som tager udgangspunkt i de dybe og nære 

faktorer. Først vil Ungarns statsapparat, civilsamfund og nærheden til Vesteuropa i årene fra det 

ungarske monarkis tilblivelse til Trianon-traktatens underskrivelse blive behandlet kort.  

 

Jeg har valgt at dele tidsperioden ved Trianon-traktatens underskrivelse, da netop denne traktat, som 

blev udarbejdet efter Første Verdenskrig af de vindende magter, fratog Ungarn store dele af landets 

områder og en stor del af befolkningen. Efterfølgende vil de samme faktorer i årene efter Trianon-

traktaten frem til kommunismens indførelse blive gennemgået. Herefter vil Ungarns nærhed til 

Vesteuropa i perioden fra kommunismens indførelse til dennes fald i 1989 og velstandsniveauet i de 

sidste år af kommunismen blive behandlet. Afslutningsvist vil jeg beskrive udfaldet af det første frie 

valg, graden af den økonomiske reformproces- og parlamentarismen efter kommunismens 

sammenbrud.  
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Den næste del af beskrivelsen vil beskæftige sig med årene efter det første frie valg i 1990 til 2004, 

hvor Ungarn undergik en europæisering som ikke-medlemsland, og årene fra 2004 til 2010 hvor 

Ungarn var blevet medlem af EU. Jeg vil tage udgangspunkt i de forskellige regeringers tilgang til 

EU, og de indenrigspolitiske ændringer og udfordringer der kom i forbindelse med ønsket om EU-

medlemskab og i forbindelse med optagelsesforhandlingerne. Derudover vil jeg berøre de 

forskellige regeringers finanspolitiske udfordringer, da disse har påvirket det ungarske samfund 

såvel som EU-optagelsesprocessen i høj grad. 

 

Resultaterne af ovenstående analyse af Ungarns historie, transition til demokrati, EU-optagelse og 

EU-medlemsskab vil blive anvendt i en samlet diskussion om hvilke historiske og politiske 

faktorer, der ligger til grund for Ungarns nye kurs i forhold til det liberale demokrati, 

menneskerettigheder og retsstat som sætter værdierne i artikel 2 i Lissabontraktaten under pres.  

 

I diskussionen vil jeg anvende Møller og Skannings demokratiseringsmodel og Milada Anna 

Vachudovas teori om EU’s passive og aktive indflydelse før og under optagelsesprocessen. Dermed 

vil jeg teste, om jeg ved hjælp af disse teorier, kan svare på hvilke historiske og politiske faktorer 

der ligger til grund for Ungarns nye kurs i forhold til det liberale demokrati.  

 

Herudover vil diskussionen inddrage Pew Research Centers rapport fra 2009: ”Two decaes after the 

wall fall – End of communism cheered but now with more reservations”. Denne rapport behandler 

geografisk set Central- og Østeuropa og undersøger befolkningernes holdninger til deres nye 

samfund 20 år efter kommunismens sammenbrud. Netop denne rapport er interessant at anvende i 

denne kontekst, da den påviser, at store dele af den ungarske befolkning er kritiske overfor de 

ændringer der kom efter kommunismens fald, bl.a. markedsøkonomi og demokrati. Diskussionen 

vil desuden sætte teorierne til diskussion. 

 

Den anden del af denne kandidatafhandling vil behandle spørgsmålet om hvorfor EU ikke har 

valgt at anvende artikel 7 i Lissabontraktaten i sagen mod Ungarn, når alle kriterier for anvendelse 

af artiklen synes opfyldt.  
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Metodisk søger jeg, at svare på denne del af problemformuleringen, ved først at beskrive 

udviklingen af Unionens værdier, fra den første traktatmæssige inkludering i Maastrichttraktaten fra 

1993 til den nuværende Lissabontraktat fra 2009. Dette sker med henblik på, at definere hvordan 

EU har udviklet og præciseret den nuværende artikel 2 og artikel 7 gennem tiden. Herefter vil jeg 

gennemgå den østrigske Haider-sag fra 2000, da denne sag resulterede i, at artikel 7s 

”forebyggelses-mekanisme” blev indskrevet. Derudover er Haider-sagen det eneste sag hvor EU´s 

medlemslande har sanktioneret mod et andet medlemsland på grund af frygt for krænkelse af EU’s 

værdigrundlag. Dernæst vil jeg gennemgå Ungarn-sagens udvikling fra et EU perspektiv ved, at 

beskrive EU's reaktion på Ungarns lovgivnings- og forfatningsændringer, herunder hvordan hhv. 

Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen hver i sær har reageret siden 

2010 og frem til i dag. 

 

Resultaterne fra analysen bruger jeg til en efterfølgende diskussion af, hvorfor EU ikke har anvendt 

artikel 7 mod Ungarn. Jeg vil i diskussionen også anvende resultater fra den første del af denne 

kandidatafhandling samt anvende data om den ungarske befolknings holdning til EU frembragt at et 

ungarsk analyseinstitut, men oversat til engelsk af Europa-huset i Budapest. 

 

1.4. Afgrænsning 

 

Jeg har valgt at afgrænse mig fra, at behandle partiet Jobbiks fremmarch i Ungarn og herunder 

romaproblemerne, idet denne opgaves fokus er på de ændringer der er sket under Fidesz-regeringen, 

og ikke landets øvrige sociokulturelle problemer. Fidesz-regeringen har ikke indført isoleret 

diskriminerende lovgivning mod Romaerne som mindretalsgruppe i samfundet eller støttet Jobbiks 

retorik eller ageren. Hele sagen om Jobbik og vold- og diskrimination mod Romaer fortjener 

særskilt behandling, da det handler om stigende højreekstremisme. 

 
Hele sagen omkring Ungarns nye forfatning og nye love er stadig i gang, og sagen udvikler sig 

løbende. EU har startet en traktatbrudsprocedure mod Ungarn som omhandler to sager om hhv. 

retsvæsnets uafhængighed og uafhængighed for tilsynsmyndigheden for datatilsyn (Den 

Europæiske Union, 7.3.2012). Derudover har EU ført en sag mod Ungarn grundet dårlig økonomi 

(Jenne & Mudde 2012; 150). Jeg har valgt at afgrænse mig fra at beskæftige mig med disse sager, 

da denne opgave vil fokusere på EU's beskyttelse af Unionens værdigrundlag jf. artikel 2 i 
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Lissabontraktaten. Det er netop den værdimæssige del af Ungarn-sagen som er den mest 

problematiske, og det er kun de problemer, der refererer til artikel 7, og artikel 2, som vil blive 

behandlet i denne opgave.  

 

1.5. Begrebsdefinitioner 

 

1.5.1. EU’s værdigrundlag 

Når der i denne opgave refereres til EU’s værdigrundlag, refereres der til de nævnte værdier i 

Lissabontraktatens artikel 2:  

 

Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, 

ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for 

personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et 

samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet 

og ligestilling mellem kvinder og mænd (Folketinget 2008; 20). 

 

1.5.2. Liberalt demokrati 

Begrebet liberalt demokrati defineres i denne opgave som følgende: ”Det liberale demokrati lader 

sig bedst beskrive ved kombinationen af frie valg, politiske frihedsrettigheder og en retsstat, der 

sanktionerer begge dele” (Møller & Skaaning 2010; 10). 

 

1.5.3. Demokratisering 

Begrebet demokratisering betegner den proces et land går gennem for at blive et demokrati, 

herunder transition- og konsolideringsfasen (Møller og Skaaning 2010; 272).  

 

1.5.4. Europæisering 

Begrebet europæisering bliver i denne opgave anvendt som ”EU's påvirkning af 

indenrigspolitikken” i forhold til ikke-medlemslande og medlemslande. Denne sondring er 

frembragt af teoretikeren Ulrik Sedelmeier (Sedelmeier 2006; 4).  
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1.6. Empiri 

 

Som primær empiri i analysen af de historiske og politiske faktorer har jeg valgt at anvende Bryan 

Cartledges´ bog ”The will to survive: a history of Hungary” og Jörg K Hoensch´s ”A history of 

modern Hungary”. Derudover anvender jeg empiri fra bl.a. Uffe Ellemann-Jensen, Søren Riishøj, 

Milada Anna Vachudova, Martin Rady og Umut Korkut. 

 

Jeg har valgt at anvende Bryan Cartledge´s bog da den dækker hele Ungarns historie, og er udviklet 

som en narrativ, frem for en akademisk afhandling. Cartledge er uddannet historiker og har studeret 

det ungarske sprog, derudover er han tidligere diplomat i Sovjetunionen og tidligere britisk 

ambassadør i Ungarn. Han har en stor interesse for landets historie. Det er netop denne interesse der 

resulterede i at han skrev bogen. Han har bygget sin viden på materiale fra britiske og ungarske 

professorer. 

 

Jörg K Höenschs bog supplerer Cartledges´ på en interessant måde. Han fokuserer på perioden fra 

1867 til 1986, og går i detaljer omkring bl.a. mellemkrigsårene og Anden Verdenskrig.  

 

Cartledge og Höensch fremstiller Ungarns historie fra en historisk og objektiv vinkel. Problemet 

med litteratur om Ungarns historie er, at der ikke er fremstillet mange sammenhængende historiske 

beretninger på dansk eller engelsk, og de der findes, fremstiller en specifik periode i Ungarns 

historie, eller behandler de historiske udviklinger kort. 

 

Anvendelsen af den ovenstående primære empiri resulterer i en åbenlys dækning af Ungarns 

historie fra deres synspunkt. Jeg har, for at undgå, at anvende data som kunne være subjektiv, 

sammenlignet deres beretninger med det øvrige empiri jeg har indsamlet, og jeg har fundet at der er 

grund til at mene at deres beretninger om Ungarn fremstiller et objektivt og brugbart billede af 

Ungarns historie. Og sammen med den restende sekundære empiri, bliver Ungarns historie dækket 

fra flere vinkler. 
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2. Teori 

2.1. Jørgen Møller & Svend-Erik Skaaning – demokrati og demokratisering 

 

Jørgen Møller og Svend-Erik Skaaning er hhv. adjunkt og lektor ved Institut for Statskundskab ved 

Århus Universitet. De har udgivet en række bøger om demokrati og demokratisering. Det 

interessante ved deres behandling af emnet demokrati er, at de arbejder med flere definitioner på 

demokrati, og derudover behandler de særskilt demokratiseringen i Central- og Østeuropa. 

Argumentet for netop at behandle denne region separat er, at udviklingen her ikke kan analyseres i 

en bred demokrati-diskussion, da forudsætningerne og transitionen er unik. 

 

2.1.1. Hvad er demokrati? 

 

Hvad er definitionen på demokrati? Dette spørgsmål er der ikke et entydigt svar på ifølge Jørgen 

Møller og Svend-Erik Skaaning. Gennem tiden er der kun kommet flere definitioner til, men for at 

nye demokratier kan analyseres er der brug for en typologi over de forskellige definitioner, som de 

empiriske data kan behandles i forhold til (Møller og Skaaning 2010; 28). Møller og Skaaning har 

derfor udarbejdet en ”generaliseringsstige” af smalle og brede definitioner på demokrati (Ibid., 

s.91). På hvert trin af generaliseringsstigen inkluderes de følgende elementer, der definerer de 

forskellige trin; valghandling, lige og frie valg, frihedsrettigheder og retsstat (Ibid., s. 92). Møller og 

Skaaning argumenterer for, at det er nødvendigt, at tilføje disse elementer for at kunne beskæftige 

sig med demokratiudviklingen i nyere tid og være i stand til at analysere den store gruppe af lande, 

der begyndte demokratiseringsprocessen fra 1970´erne og frem (Ibid., s. 5). Denne proces beskriver 

Samuel P. Huntington som ”the third wave” (Ibid., s. 116). En demokratiseringsbølge der startede i 

1970’erne med de sydeuropæiske lande, derefter de latinamerikanske lande, Sydøstasien, Afrika, 

syd for Sahara og til sidst de tidligere kommunistiske lande (Ibid., s. 17). 

2.1.2. Generaliseringsstigen – fra en smal til bred definition  

 

Generaliseringsstigen har 4 demokrati-trin, hvor det laveste trin betegner den smalleste definition af 

demokrati; det minimalistiske demokrati, der kun omhandler valghandlingen. Derefter tilføjes en 

yderligere dimension på hvert af trinene. Det øverste trin, og dermed den bredeste definition på 

demokrati er det liberale demokrati, der inkluderer konkurrenceprægede frie valg, frihedsrettigheder 
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og en retsstat (Møller og Skaaning 2011; 6). Trinet før minimalistisk demokrati er autokrati (Møller 

og Skaaning 2010; 92). 

 

Minimalistisk demokrati v. Joseph A. Schumpeter 

 

Denne form for demokrati tager udgangspunkt i Joseph A. Schumpeters definition. Schumpeter 

argumenterer for, at demokrati betoner ”tilstedeværelsen af valg præget af politisk konkurrence” 

(Møller og Skaaning 2011; 6). Denne form for demokrati inkluderer ikke mindretalsrettigheder ved 

valg, men derimod kun den politiske konkurrence. Dermed sagt, at for Schumpeter er demokrati et 

spørgsmål om folkesuverænitet ved valghandlingerne. Demokrati betoner ikke folkelig deltagelse i 

samfundet, foruden på valgdagen, og betoner heller ikke de civile friheder. Schumpeter definerer 

dermed demokrati således: ”Den demokratiske metode er det institutionelle arrangement for at nå 

frem til politiske beslutninger, hvori individer opnår retten til at bestemme via en konkurrence om 

folkets stemmer” (Møller og Skaaning 2010; 49). 

 

En anden demokratiteoretiker som underbygger Schumpeters definition er Adam Przworski. 

Przworski definerer demokrati som det fænomen, der finder sted, når der er usikkerhed omkring 

hvem der bliver valgt. Hvis denne usikkerhed er til stede, så eksisterer demokratiet (Møller og 

Skaaning 2011; 5). 

 

Elektoralt demokrati v. Larry Diamond 

 

Denne form for demokrati tager udgangspunkt i Larry Diamonds definition, der sammenkobler 

Schumpeters konkurrenceprægede valg, med frie valg. Her findes essensen i lige og frie valg, 

præget af politisk konkurrence (Møller og Skaaning 2010; 93). 

 

Polyarki v. Robert A. Dahl 

 

Polyarki er defineret af Robert A. Dahl. Dahl supplerer de lige og frie konkurrenceprægede valg 

med frihedsrettigheder som ytrings- organisations- og forsamlingsfrihed (Ibid., s. 94). 
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Dahl opstiller hvad han kalder den polyarkiske model. Han argumenterer for, at denne model er en 

”virkelig” skitse af det optimale reelle moderne repræsentative demokrati med almindelig 

stemmeret. For at være et polyarki skal et land omfattes af følgende 6 politiske institutioner
3
: 

 Valgte repræsentanter 

 Frie, retfærdige og hyppige valg 

 Ytringsfrihed. Ifølge Dahl betegner ytringsfrihed en persons ret til at udtrykke sig om 

politiske emner, også i kritisk forstand, og ikke mindst retten til at ytre sig om landets 

herskende ideologi, også i kritisk forstand 

 Alternative informationskilder. Dahl mener, at enhver borger skal have mulighed for at søge 

efter uafhængige og alternative informationskilder. Det skal ligeledes også være muligt at 

etablere alternative informationskilder uden indgriben fra staten 

 Forsamlingsfrihed 

 Omfattende borgerrettigheder (Dahl 2000; 69) 

 

Men for at kunne etablere de politiske institutioner/ordninger og arbejde hen imod et reelt 

demokrati, argumenterer Dahl for, at et land skal opfylde en række vigtige betingelser. Hvis disse 

ikke er opfyldt, vil det ikke være muligt at etablere de politiske institutioner. Betingelserne er: 

 Kontrol over militær og politi gennem valgte øvrighedspersoner
4
  

 Demokratiske anskuelser og politisk kultur
5
 

 Ingen stærk fremmed kontrol, der er fjendtlig over for demokrati 

 Moderne markedsøkonomi og samfund 

 Svag subkulturel pluralisme (Ibid., s. 115) 

 

Liberalt demokrati 

 

”Det liberale demokrati lader sig bedst beskrive ved kombinationen af frie valg, politiske 

frihedsrettigheder og en retsstat, der sanktionerer begge dele” (Møller & Skaaning 2010; 10).  

 

                                                 
3
 institutioner i Dahls terminologi skal forstås som de etablerede demokratiske ordninger, som et demokrati har 

integreret i samfundet op gennem den demokratiske udvikling 
4
 øvrighedspersonerne skal forstås som befolkningen/civilsamfundet og den lovgivningen militæret og politiet er 

underlagt i den pågældende stat 
5
 politisk kultur skal forstås som et samfunds overlevering af demokratisk værdier, ideer og praksis gennem 

generationer og med aktiv støtte fra politikerne, landets ledere og borgerne 
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Denne form for demokrati er præget af teoretikeren Guillermo O´Donnel, der lægger vægt på 

retsstaten. Det liberale demokrati samler alle karaktertræk fra de andre demokratiformer og 

inkluderer derudover retssikkerheden. Følgende egenskaber er grundlæggende for et liberalt 

demokrati: 

 Tilstedeværelse af valg præget af politisk konkurrence 

 Frie valg. Stemmerettighederne er almindelige og frie 

 Frihedsrettigheder som bl.a. ytringsfrihed, forenings- og organisationsfrihed 

 En retsstat som skal stå som vogter for valgene og frihedsrettighederne (Ibid., s. 93-94) 

 

Ifølge Møller og Skaaning hænger valghandlinger, frihedsrettigheder og retsstat sammen både 

vertikalt og horisontalt i forhold til at holde hinanden ansvarlige:  

 Vertikalt: ved hjælp af valg kan borgerne kontrollere de folkevalgte og gennem 

frihedsrettighederne og retsstaten begrænses de valgtes magt overfor borgerne 

 Horisontalt: magtens tredeling hjælper til at de forskellige statsinstitutioner overvåges af 

hinanden (Møller og Skaaning 2011;6) 

 

2.1.3. Demokratisering 

 

Møller og Skaaning udarbejdede oprindelig demokratiseringsmodellen for, at svare på hvorfor en 

gruppe af de tidligere kommunistiske lande bevægede sig i én demokratisk retning og hvorfor andre 

bevægede sig i en mere autoritær retning (Møller og Skaaning 2010; 268).  

 

Deres teoretiske tilgang til demokratisering i Central- og Østeuropa, er bygget op på en række 

teoretiske ståsteder, der i årene efter kommunismens sammenbrud i Europa konkluderede, at det 

enten var de aktørbaserede beslutninger eller den strukturelle arv, der påvirkede graden af 

demokratiseringen. De aktørbaserede beslutninger betegner bl.a. udfaldet af første frie valg og 

graden af den økonomiske reformproces. Den strukturelle arv, nærmere betegnet historien fra 

mellemkrigsårene, betegner bl.a. statsapparatets karakter og civilsamfundets styrke. I forlængelse 

heraf begyndte en gruppe teoretikere, bl.a. Herbert Kitchel, at diskutere at de aktørbaserede 

beslutninger og den strukturelle arv ikke kunne forklare udviklingen i Central- og Østeuropa alene, 

da de var påvirket af hinanden. Denne tese arbejder Møller og Skaaning videre med. De samler de 
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strukturelle teorier, og kalder dem de ”dybe faktorer” og de aktørbaserede teorier, som de kalder de 

”nære faktorer”(Ibid., s. 266).  

 

For at et demokrati kan indføres i et land, og for at dette kan konsolidere sig, kræves det ifølge 

Møller og Skaaning, at der eksisterer en række dybe og nære faktorer som er fordrende for 

demokratiseringen. Møller og Skaaning argumenterer for, at de dybe faktorer, medfører de nære 

(Ibid., s. 265). Men hvorfor er det ikke nok at forklare demokratiseringen ud fra de nære faktorer, 

dvs. de valg, der blev taget af de relevante aktører, i slutningen- og lige efter kommunismens fald, 

bl.a. indførsel af et parlamentarisk styre med et stærkt parlament og den økonomiske reformproces, 

fra planøkonomi til markedsøkonomi? Disse faktorer burde da kunne svare på hvorfor et land er et 

liberalt demokrati eller ej? Er det ikke logisk at et land der indfører et parlamentarisk styre efter 

kommunismen, i dag er enten et polyarki eller et liberalt demokrati, da netop et stærkt parlament, 

giver anledning til stærkt demokrati? Men hvorfor har den demokratiske struktur så taget så 

forskellige former geografisk og under tiden? Det er her de dybe faktorer kommer ind i billedet. 

Fortiden og historien kan ikke tages væk fra et land. Historien og de dybereliggende strukturelle 

forhold påvirker de nære faktorer og den efterfølgende demokratiseringsfase. Det kan påvises 

empirisk af Møller og Skaaning, at et stærkt civilsamfund og et regelbaseret statsapparat, før 

kommunismen, påvirker demokratiseringen, herunder transitionsfasen og konsolideringsfasen 

(Ibid., s. 267-272). Møller og Skaanings dybe og nære faktorer er: 

 

Dybe faktorer: 

 Statsapparatets karakter før kommunismens indførelse. Denne faktor er fremført af politolog 

Herbert Kitchel der argumenterer for, at i lande, hvor der havde været et regelbaseret 

statsapparat før kommunismen, vil overgangen til demokrati efter kommunismen være 

lettere (Ibid., s. 260). 

 Civilsamfundets styrke før kommunismens indførelse. Igen er det Kitchel der er fader til 

dette argument. Kitchel argumenterer for, at i lande, hvor der havde været et stærkt 

civilsamfund før kommunismen, vil transitionen til demokrati være lettere, da dette 

civilsamfund igen vil opstå efter kommunismens sammenbrud. Netop et stærkt civilsamfund 

er vigtigt for konsolideringen af demokratiet (ibid.). Et stærkt civilsamfund kan bl.a. 

udtrykke sig i politiske og sociale gruppers eksistens og organisering, der gennem tid kan 
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bryde med magten. Civilsamfundets opgave er, at agere vagthund overfor statsapparatet, så 

det kan fungere optimalt (Ibid., s. 267). 

 Olieproduktion. Skaaning og Møller argumenterer for, at denne faktor er essentiel i 

transitions og konsolideringsfasen. Hvis et land har olieressourcer vil overgang til demokrati 

være sværere (Ibid., s. 268) da den magt, der kommer i forbindelse med fundet af store 

mængder olie give anledning til at gå imod en eventuel demokratisering. Derudover vil 

økonomisk vækst frembragt af olie, ikke give anledning til den sociale og kulturelle 

udvikling der ligger til grund for en demokratiseringsproces (Møller og Skaaning 2011; 105) 

6
. 

 Nærhed til Vesteuropa. Møller og Skaaning argumenterer for, at hvis et land har haft stærke 

bånd til Vesteuropa, vil transitionen være lettere (Møller og Skaaning 2010; 268).  

 Økonomisk velstandsniveau før kommunismens sammenbrud. Møller og Skaaning 

argumenterer for, at et højt velstandsniveau før kommunismens sammenbrud vil fordre 

demokratiseringen (Ibid., s. 269). 

 

Konkluderende kan de dybe faktorers påvirkning på demokratiseringen sammenfattes således: hvis 

statsapparatet generelt har været stærkt, civilsamfundet har haft styrke, hvis der har været en høj 

grad af nærhed til Vesten, høj grad af økonomisk velstandsniveau før kommunismens sammenbrud 

og samtidig ingen olieproduktion, vil dette befordre demokrati i landet. ”Hvor et regelbaseret 

statsapparat og et stærkt civilsamfund én gang havde været normen, faldt partidiktaturet således 

med et brag”(Ibid., s. 267). 

 

Nære faktorer: 

 Graden af parlamentarisme. Denne forklaring er oprindelig fremført af Steven Fish. 

Hovedtesen er, at parlamentarisme fordrer demokrati mens præsidentialisme baner vejen for 

autokrati (Ibid., s. 253). Fish´ tese underbygges af politolog og sociolog Juan Linz. Linz 

argumenterer for at ”det parlamentariske alternativ er så langt at foretrække. For når 

regeringsmagten ligger i hænderne på et parlamentarisk flertal, bliver de forskellige partier 

tvunget til at samarbejde” (Ibid., s. 254). 

                                                 
6
 Jeg vil ikke anvende denne faktor i den efterfølgende analyse da Ungarn kun er i besiddelse af få naturressourcer: 

bauxit, kul og naturgas (Udenrigsministeriet)  
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 Udfaldet af første frie valg. Denne forklaring er ligeledes frembragt af Steven Fish. Han 

argumenterer for, at hvis udfaldet af første frie valg er gunstigt for demokratiet, dvs. at 

oppositionen vinder, befordrer dette demokrati (Ibid., s. 263). 

 Omfanget af den økonomiske reformproces. Denne forklaring, som også er frembragt af 

Fish, bygger på, at hvis den økonomiske reformproces er omfattende fra dag et, vil dette 

befordre demokrati. Nogle teoretikere kalder også dette for chokterapi (Ibid., s. 262). 

Chokterapien kan kort forklares således: ”en fuldstændig liberalisering af priserne, en 

omfattende privatisering af de statsejede foretagender og en gennemgribende finans- og 

pengepolitisk stabilisering” (Ibid., s. 261). 

 

Konkluderende kan de nære faktorers påvirkning på demokratiet sammenfattes således: hvis et land 

indfører et parlamentarisk system, hvis oppositionen vinder ved første frie valg og hvis der indføres 

en økonomisk reformproces i landet, vil dette befordre demokrati (Ibid., s. 265). 

2.1.4 Generaliseringsstigen og demokratisering 

 

Møller og Skaaning sammenfatter ovenstående gennemgang af deres generaliseringsstige og den 

central- og østeuropæiske demokratiseringsmodel i et skema, som kombinerer de dybe og nære 

faktorer i ét skema (Ibid., s. 271).  

Nære faktorer 
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2.2. Milada Anna Vchudova – EU's passive og aktive indflydelse 

 

Politologen Milada Anna Vachudova arbejder med demokratisering og europæisering. I sin bog 

Europe Undivided beskæftiger hun sig teoretisk med EU's indflydelse på demokratiseringen i 

Central- og Østeuropa.  

 

Det interessante ved Vachudovas arbejde er, at hun ”tager over” hvor Møller og Skaaning slipper. 

Vachudova argumenterer for, at i lande hvor der har været politisk konkurrence ved det første frie 

valg og hvor resultatet har været et ”pro-liberalt demokrati”, dvs. at oppositionen har vundet, 

forløber ”europæiserings-processen” problemfrit. Disse nye liberale demokratier vil i løbet af 

processen konsolideres (Vachudova 2005; 7) og blive bæredygtige politiske systemer (Ibid., s. 106). 

 

2.2.1. Den passive indflydelse 

 

Vachudova arbejder med to teoretiske begreber: EU's passive og aktive indflydelse. Den passive 

indflydelse kan overordnet set defineres som den indflydelse EU har på indenrigspolitikken i de 

lande som gerne vil være en del af EU. Denne indflydelse er passiv, da EU ikke er involveret og 

dermed skabes indflydelsen på grund af EU's tiltrækningskraft som organisation (ibid.). 

Tiltrækningskraften er ifølge Vachudova til stede på grund af to fordele ved medlemskab: de 

politiske og økonomiske fordele.  De politiske fordele omhandler EU’s beskyttelse af 

medlemslandene gennem EU’s lovgivning, og at landene får stemmeret i EU’s beslutningstagen. De 

økonomiske fordele omhandler adgangen til det indre marked, økonomisk støtte fra EU budgettet, 

stigende investeringer i landet, vækst, og stigende driftighed og kvalifikationer (Ibid., s.65). 

 

Vachudova argumenterer for, at de umiddelbare ulemper ved medlemskab af EU, bl.a. økonomisk 

sårbarhed og afgivelse af suverænitet, opvejes af de politiske og økonomiske fordele. Derudover 

bliver de umiddelbare ulemper også opvejet af de omkostninger, der er ved ikke at være medlem af 

EU, bl.a. det faktum, at EU behandler medlemslande anderledes end ikke-medlemslande i forhold 

til import og eksport til og fra det indre marked (Ibid., s. 64).  

 

Foruden de to ovennævnte fordele ved medlemskab, påpeger Vachudova endnu en fordel: EU 

medlemskab skaber grobund for pro-demokratiske og markedsøkonomiske indenrigspolitiske 

reformer (Ibid., s. 65).  
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2.2.2. Den aktive indflydelse 

 

Den aktive indflydelse kan defineres som den indflydelse EU udøver, efter et land er blevet 

udnævnt som kandidatland (Ibid., s. 63). Denne indflydelse udøves aktivt gennem EU’s krav om 

efterlevelse af Københavnskriterierne og implementering af EU acquis communautaire
7
, før 

optagelse (Ibid., s. 123-124).  

 

Det er teoretisk set først muligt, at beskæftige sig med EU's aktive indflydelse fra 1993, hvor EU's 

stats- og regeringschefer, under topmødet i København, udarbejdede Københavnskriterierne, som 

kort beskrevet er, en række krav til ansøgerlandende som de skal opfylde før medlemskab. Disse 

krav er:  

 

(1) that the candidate country has achieved stability of institutions guaranteeing democracy, 

the rule of law, human rights, and respect for and protection of minorities; 

(2) the existence of a functioning market economy, as well as the capacity to cope with 

competitive pressure and market forces within the Union; 

(3) the ability to take on the obligations of membership (the acquis), including adherence to 

the aims of political, economic, and monetary union (Ibid., s. 121). 

 

Det var tidligere blevet besluttet, at grundlaget for optagelsesforhandlingerne, skulle være fuld 

implementering af EU's acquis communautaire, men Københavnskriterierne skulle nu være 

efterlevet før et land kunne blive karakteriseres som kandidatland og dermed før 

optagelsesforhandlinger kunne begynde. Fremgangsmåden for optagelsesprocessen, og dermed 

EU's aktive indflydelse er, at hvert land har et antal kapitler, som repræsenterer det antal områder, 

der skal ske fremskidt på i forhold til implementering af EU’s acquis communautaire. Antallet af 

kapitler der tilegnes et kandidatland bestemmes ved en screeningproces
8
. Kapitlerne åbnes ved 

forhandlinger mellem EU's stats-og regeringschefer og kandidatlandene. Hvis Europa-

Kommissionen finder, at implementeringen er sket, eller finder at dette vil ske indenfor en kort 

periode
9
, lukker de kapitlet (Ibid., s. 123). 

 

                                                 
7
 EU´s acquis communautaire er Unionens samlede lovgivning, også kaldet EU-retten (EU-oplysningen, 12.1.2011) 

8
 Analytisk gennemgang af EU-retten (European Commission, 7.9.2012)  

9
 Overgangsbestemmelser 
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Vachudova argumenterer for, at det effektive ved EU's aktive indflydelse er:  

 

 Det asymmetriske forhold mellem EU og kandidatlandet, det vil sige, at kandidatlandet er 

mere afhængigt af EU end omvendt hvilket gør, at EU kan påvirke kandidatlandet i en 

meget højere grad mod eget ønske end hvis det var tale om et ligeværdigt forhold (Ibid., s. 

110-111). Hvis et land vil være en del af EU, er der nogle krav de skal efterleve, og hvis 

dette ikke er tilfældet kan EU sætte optagelsesforhandlinger på pause eller stoppe dem helt 

(Ibid., s. 112-113). 

 

 EU's meritokrati, det vil sige, at optagelsesforhandlingerne afhænger af hvorvidt et land 

opfylder de regler som er lige for alle. Dermed kan kandidatlandet, se om der er fremgang 

mod medlemskab eller tilbagegang ved at kigge på, hvordan de har implementeret EU’s 

acquis communautaire (Ibid., s. 115). 

 

Ifølge Vachudova er EU’s aktive indflydelse interessant, da den forstærker de indenrigspolitiske 

ændringer i kandidatlandene. Vachudova argumenterer for, at det interessante ved netop den aktive 

indflydelse er, at jo længere kandidatlandene er i optagelsesprocessen, desto mere vil den nye 

statsform blive integreret så dybt, at det vil være mere usandsynligt, at et tilbagefald vil finde sted 

(Ibid., s. 106). 

 

Vachudova diskuterer hvorfor de central- og østeuropæiske lande var villige til at opgive deres 

suverænitet, og samtidig være underlagt så konkrete krav, der direkte går ind og ændrer 

indenrigspolitikken. Ifølge Vachudova skete dette på grund af, at fordelene ved medlemskab 

opvejede ulemperne ved adgangskravene. I Visegrad landene
10

 var tilslutningen til EU medlemskab 

meget stor, og dermed var viljen også stor i forhold til at imødekomme EU’s krav. Ulemperne ved 

ikke at blive medlem var derimod for store (Ibid., s. 108-109). 

 

Vachudova argumenterer for, at EU som ekstern aktør i demokratiseringsprocessen, har haft succes, 

da EU's passive og ikke mindst aktive indflydelse har påvirket de central- og østeuropæiske landes 

demokratiseringsproces positivt (Vachudova 2005; 6). 

 

                                                 
10

 Ungarn, Polen, Tjekkoslovakiet, senere Tjekkiet og Slovakiet 
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2.3. Diskussion af Møller og Skaaning og Vachudova 

 

Jørgen Møller og Svend Erik-Skaanings demokratiseringsmodel, der opstiller en række dybe og 

nære faktorer, der tilsammen påvirker transitionens- og konsolideringsfasen mod demokrati er 

interessant på mange måder. Deres sammenfatning af tidligere tiders forklaringsteorier giver et 

nutidigt og brugbart analyseværktøj i forhold til analyser af demokratiseringen i de tidligere 

kommunistiske lande. Spørgsmålet er, hvor stor en forklaringskraft modellen har på situationen i 

Ungarn? Sammenlignes de mange demokratiseringsteorier, der er i omløb i dag, er det primære 

problem, at den udvikling som ses i Ungarn, er et nyt fænomen og, at der ikke er nye 

forklaringsdygtige teorier til stede. 

 

Møller og Skaanings model er interessant og anvendelig da den opstiller en række faktorer, der 

tilsammen påvirker demokratiseringen. Udfordringen i forhold til denne kandidatafhandling er, at 

modellen er opstillet for at kunne svare på hvorfor en række tidligere kommunistlande udviklede sig 

til liberale demokratier og hvorfor andre lande udviklede sig til minimalistiske og elektorale 

demokratier. Jeg har valgt at anvende modellen til et single-case study, selvom dens formål var 

komparative studier. Dette har jeg gjort for at teste om de anvendte faktorer, dybe og nære, som 

netop er valgt med henblik på at svare på demokratiseringen i Central- og Østeuropa, vil kunne 

understøtte forklaringerne omkring Ungarns nye demokratiske kurs. 

 

Problemet ved modellen, og grunden til at den ikke kan stå alene, teoretisk set, er at den ikke er 

forklaringsdygtig i forhold til hvilken rolle perioden efter det første frie valg spiller i 

demokratiseringsprocessen. Dette ville alt andet lige også være irrelevant, hvis der ikke var lande, 

der var demokratiske og som i dag valgte en udemokratisk drejning bl.a. Ungarn jf. Møller og 

Skaaning. Men da dette har vist sig at være tilfældet, må det derfor være nødvendigt at anvende 

yderligere teori. Jeg har derfor valgt at supplere med Vachudovas teori om EU's passive og aktive 

indflydelse. Hendes teori tager nemlig over, hvor Møller og Skaaning slipper, idet hun arbejder 

videre fra udgangspunktet om, at lande der har afholdt det første lige og frie valg, hvor oppositionen 

vandt, vil udvikle sig til liberale demokratier. Hun arbejder videre med dette udgangspunkt og 

tilføjer europæisering, gennem EU’s passive og aktive indflydelse, som værende en faktor, der vil 

styrke konsolideringsfasen af demokratiseringen. Netop EU's direkte indflydelse, passiv og aktiv, 

på indenrigspolitikken kan resultere i nye anvendelige data til, at forklare den nuværende situation i 
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Ungarn. Men problemet er, som ved Møller og Skaaning, at Vachudovas teori ikke er fuldstændig 

forklaringsdygtig, da hun, ligesom andre, konkluderer at Ungarn er et liberalt demokrati.  

 

Teorierne vil stå deres prøve overfor virkeligheden i anvendelsen af de fundne resultater fra 

analysen af Ungarns historie og seneste års udvikling og Pew Research Centers rapport fra 2009, 

lige inden valget af Fidesz. Denne rapport analyserer gennem data fra befolkningen, hvorvidt 

borgerne er tilfredse med deres samfund og hvilke ændringer de ønsker i deres samfund. Dermed 

vil det være muligt at lave en kritisk konklusion af teoriernes forklaringskraft i forhold til Ungarns 

situation i dag. 

 

Som beskrevet konkluderer både Møller og Skaaning og Vachudova at Ungarn var et liberalt 

demokrati i hhv. 2005 og 2010/2010. Dette har jeg selvfølgelig taget højde for, da det vil kunne 

diskuteres om teorierne dermed ikke er forklaringsdygtige. Men jeg har valgt, at anvende begge 

teorier, og teste om de tilsammen kan supplere hinanden på de områder hvor de hver især ikke er 

forklaringsdygtige. 
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DEL 1 

3. Ungarn 

 

 

Ungarns historie, frem til Trianon-traktatens underskrivelse i Paris i 1920, er historisk interessant. 

Landet som kan spores tilbage til Magyar stammernes besættelse af området mellem Ural-bjergene 

og Volga-floden i omkring år 60 f.Kr. (Cartledge 2011; 3), og som senere, i år 985, besatte området 

omkring det Karpatiske Bassin (Ibid., s. 6), har under tiden udviklet sig fra et monarki til et besat 

land, til en nazi-stat, til en sovjetisk lydstat og til sidst et EU-land.  

 

3.1. Fra etableringen af det ungarske monarki til Trianon-traktaten 

 

Ungarns historiske udvikling frem til Trianon-traktatens underskrivelse i 1920, vil ikke blive 

gennemgået i dybden, men der redegørelses kort for de store historiske udviklinger i tiden fra den 

første kroning af den ungarske konge i år 1000, til det Østrig-ungarske kejserrige etablering, til 

Første Verdenskrigs afslutning og til den efterfølgende revolution- og mod-revolution, da denne 

periode er interessant for den videre analyse. Afsnittet afsluttes med en teoretisk diskussion på 

baggrund af Jørgen Møller og Svend-Erik Skaanings demokratiseringsmodel, nærmere betegnet de 

dybe faktorer: nærhed til Vesteuropa, statsapparatets karakter og civilsamfundets styrke. Denne 

diskussion er ikke en del af den endelig diskussion af de historiske og politiske faktorer, da det er de 

dybe faktorer fra mellemkrigsårene og frem der vil være genstand for denne. Men for at skabe et 

helhedsbillede og for at kunne forstå udviklingen i Ungarn efter Første Verdenskrig er en 

diskussion af årene før krigen nødvendig. 

 

Den vesteuropæiske indflydelse 

 

I år 1000 kronede Ungarn deres første konge, Kong Stephen, og landet blev hermed en del af den 

europæiske kongerække. Det ungarske monarki lå placeret tæt på Vesteuropa og derfor blev landet 

også påvirket af den vesteuropæiske udvikling (Udenrigsministeriet). I 1222 udarbejde den 

ungarske konge ”The Golden Bull”, der var en rettighedserklæring i lighed med den engelske 

”Magna Carta”.  Men hvor ”Magna Carta” fokuserede på baronernes rettigheder overfor Kongens, 
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refererede ”The Golden Bull” til lavadelens rettigheder overfor baronernes (Cartledge 2011; 22). 

Herudover blev Ungarn også påvirket af: 

 Reformationen. Den katolske kirke forblev dog stadig den største, men protestantismen og 

den lutherske kirke fik indpas i samfundet (Ibid., s. 85). Fra reformationens udspring og 

frem opstod der mange små civilsamfund, bl.a. nye kirker og forskellige sammenslutninger 

indenfor kunst, poesi, lyrik og forfatterskab. Derudover opstod der nye oppositionsgrupper 

indenfor politik, og grupper bestående af ikke-etniske ungarer som samledes om deres 

nationale tilhørsforhold (Ibid., 85-87). 

 Den franske revolution.  I det nittende århundrede, i lyset af den franske revolution, blev 

landets forfatning liberaliseret. Den gamle stænder-forfatning blev udskriftet med en ny 

demokratisk forfatning, med inspiration fra Frankrig og Belgien og den tidligere 

stænderforsamling, Rigsdagen, blev erstattet med et folkevalgt parlament og en regering 

(Hoensch 1988; 3). 

 Oplysningstidens idéer, der for første gang resulterede i, at underklassen mobiliserede sig 

politisk, men ikke i samme grad som det blev set i Vesteuropa (Korkut 2012; 287). 

 Med etableringen af det Østrig-ungarske kejserrige i 1867, fik Ungarn et 2 kammer-system 

med inspiration fra det britiske system (Hoensch 1988; 16).  

 

Monarkiet, ekspansion og sprogpolitik 

 

Det ungarske monarki udvidede landets grænser da kongehusets medlemmer ofte giftede sig med 

ægtefæller fra de omlæggende lande, bl.a. Kroatien, Transsylvanien og Slavonien. Derudover 

besatte Ungarn, af geopolitiske årsager, også områder tilhørende nabolandende, bl.a. Dalmatien 

(Cartledge 2011; 27-46). Ungarn tiltrak i løbet af middelalderen også mange serbere, slovakkere og 

rumænere (Ibid., s. 101). Netop disse, ikke-etniske ungarer, skulle vise sig at blive et stort problem 

for landet i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet.  

 

I slutningen af 1800-tallet begyndte selvstyretankerne blandt de ikke-etniske ungarere at tage til. 

Disse tanker havde været til stede i flere år, specielt blandt kroaterne, men først nu blev de omsat til 

konkrete krav (Hoensch 1988; 7). Den ungarske regering havde i samme periode, og i forlængelse 

af liberalismens påvirkning i det ungarske politiske liv, sat fokus på nationaliteten og nationalismen. 

Sproget, Magyar, udgjorde den primære kilde til den ungarske nationalitet og blev dermed kilden til 
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styrkelse af den ungarske nationalisme (Ibid., s. 4). Magyar, der også er navnet på det oprindelige 

folk, blev kun talt af ungarer og er ikke i familie med andre sprog (Udenrigsministeriet). Sproget 

blev midlet til brug mod det stigende ønske for selvstændighed, som fandtes blandt ikke-etniske 

ungarer. Regeringen indførte en række love, der gjorde Magyar til hovedsprog i alle offentlige 

anliggender, herunder børnehaver, skoler, universiteter, offentlige job m.fl. (Cartledge 2011; 215).  

Med disse love søgte regeringen at assimilere alle ikke-etniske ungarere ved hjælp af sproget. Dem 

der ikke fulgte disse regler blev straffet med fængsel (Ibid., s. 266). 

 

Ungarns geografiske placering på det europæiske kort 

 

Monarkiet skulle lide under et væsentligt problem; landets geografiske placering på det europæiske 

kort, imellem det Osmanniske rige og det Habsburgske rige, to af datidens stormagter, og tæt på 

Rusland (Ibid., s. 25). Denne placering resulterede i 1686 i landets tredeling, mellem det 

Habsburgske rige, den siddende regent Janós Zsigismond og det Osmanniske rige (Hoensch 1988; 

2). Denne tredeling skulle forblive uændret i ca. 150 år, indtil en aftale mellem Østrig og Ungarn 

etablerede det Østrig-ungarske kejserrige i 1856, som på trods af sin ordlyd, nærmere kunne 

betegnes som et asymmetrisk forhold, hvor Østrig havde ”besat” Ungarn, med Ungarns tilslutning 

(Cartledge 2011; 224). Ungarn besad trods alt en vis grad af autonomi, som dog skiftede styrke alt 

efter hvem der sad på den østrigske trone. Det Østrig-ungarske kejserrige blev opløst efter Første 

Verdenskrig i 1918, da kejserriget stod tilbage som en af de tabende magter i krigen, og da Ungarn 

erklærede sin selvstændighed i oktober 1918 (Ellemann-Jensen 2006; 144) (Cartledge 2011; 303).  

 

I perioden efter krigen var landet præget af intern uro; i 1919, i forlængelse af krigen, kom en stærk 

leninistisk-regering til magten, anført af Béla Kun, der iværksatte en kommunistisk revolution som 

reaktion på det ungarske samfunds negligering af arbejderklassen, og landets generelle klasse-

opdeling (Ibid., s. 310). Kún-regeringens magt holdt kortvarigt, da den senere samme år måtte 

fratræde fra regeringsmagten. Under general Horthy, som vil blive beskrevet i næste afsnit, 

begyndte en gruppe højre-nationalister en mod-revolution, som fik tilnavnet ”white terror” i 

modsætning til Kúns ”red terror”. I løbet af de følgende måneder blev alle spor af kommunismen 

fjernet, og alle der havde deltaget i Kúns ”red terror” blev henrettet. For første gang i Ungarns 

historie blev mange jøder også henrettet. Ikke på grund af deres deltagelse i den kommunistiske 

regering, men derimod på grund af højrefløjens antisemitisme (Hoensch 1988; 105-106). Kort tid 
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efter, i oktober/november 1919, drog Sir George Clerk, repræsentant Entente-magterne, til Budapest 

og overværede skabelsen af en ny regering bestående af højrefløjs partier under ledelse af Károly 

Huszár (Ibid., s. 99). Denne nye regering skulle underskrive Trianon-traktaten som var blevet 

udarbejdet, uden Ungarn, som var den tabende part i krigen, i Paris, mellem Entente magterne
11

 

(Cartledge 2011; 331). Trianon-traktaten skulle vise sig at påvirke Ungarn fra da af og frem til i dag 

(Ellemann-Jensen 2006; 145).  

 

3.1.1. Diskussion af civilsamfundet, statsapparatet og forholdet til Vesteuropa  

 

Nærheden til Vesteuropa var ikke stor i perioden frem til 1918, i forhold til hvorvidt Ungarn 

interagerede med de vesteuropæiske lande. Derimod var der en stor nærhed til Vesteuropa i forhold 

til Ungarns interesse i datidens vestlige tanker og ideer. Reformationens indtog i Ungarn lagde 

grobund for de efterfølgende liberale og demokratiske tanker i det politiske og civile liv. Den 

lutherske kirke og protestantismen fik hurtigt indpas i samfundet, men den katolske kirke forblev 

stadig den største og mest magtfulde i landet. Den lutherske kirke tiltrak flere lærde unge mænd, 

som senere gik ind i politik og gjorde op med de konservative- og katolske politikeres monopol på 

magten. Det var netop disse mænds efterkommere og tilhængere, som introducerede 

oplysningstidens idealer og liberalismens rettigheder- og forpligtelser mange år efter gennem små 

civilsamfund. Dermed havde nærheden til Vesteuropa i form af de vestlige tanker og ideer også en 

høj grad af påvirkning på civilsamfundet.  

 

Statsapparatets karakter i Ungarn, blev også påvirket af Vesteuropa, bl.a. oprettedes et parlament 

bestående af et overhus som bestod af adelen, overklassen, kirken m.fl. og et underhus som bestod 

af de valgte. Konstruktionen var meget lig den britiske. Netop inspirationen fra det britiske samfund 

ses også ved nedskrivelsen af ”the Golden Bull” som på mange punkter kan sammenlignes med 

”Magna Carta”. I forhold til hvorvidt og i hvilken grad statsapparatet var regelbaseret i følge Møller 

og Skaanings model, var det Ungarske system generelt bagud i forhold til de vesteuropæiske landes 

statsapparater på denne tid. Dette skyldes i første omgang den ungarske konges magt over 

regeringen, dernæst det Habsburgske Riges politiske magt over Ungarn og endelig Det Østrig-

                                                 
11

 Entente magterne var de magter der kæmpede mod Centralmagterne (bl.a. Østrig-Ungarn og Tyskland). Entente 

magterne tæller bl.a. Storbritannien, Frankrig, Rusland, USA, Belgien, Italien m.fl. 
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ungarske kejserriges konstruktion. Under kejserriget besad Østrig den reelle og fulde magt over 

Ungarn og statsapparatet, på trods af at der sad ungarere med i det fælles parlament i Wien. 

 

Ovenstående diskussion viser at både civilsamfundet og statsapparatet blev påvirket af Ungarns 

ønske om nærhed til Vesteuropa, da mange vestlige idealer og værdier vandt indpas i tiden omkring 

reformationen, den franske revolution og oplysningstiden. Men nærheden til Vesteuropa var ikke 

fuldt til stede jf. Møller og Skaanings model, da det var Ungarn der ønskede nærhed til Vesteuropa 

og ikke Vesteuropa der ønskede nærhed til Ungarn. Ligeledes var statsapparatet heller ikke 

fuldstændigt regelbaseret, men civilsamfundet var stærkt jf. Møller og Skaaning model. 

 

Nedenfor vil jeg først gennemgå Trianon-traktatens tilblivelse og indhold, da traktatens udfald har 

påvirket Ungarn helt frem til i dag. Derefter vil jeg gennemgå historien fra Trianon-traktatens 

underskrivelse og frem til kommunismens indtog i Ungarn ud fra samme faktorer som ovenfor: 

statsapparatets karakter, civilsamfundets styrke og nærheden til Vesteuropa. Dermed kan jeg i den 

senere diskussion om de historiske faktorer, vurdere om faktorerne tager samme form senere i 

historien.  

3.2. Trianon-traktaten 

 

Jeg vil ikke gå i dybden med selve traktatens forhandlingsproces, da dette ligger udenfor denne 

opgaves fokus, men jeg vil kort redegøre for udviklingen og de bestemmelser som traktaten 

indeholder og som påvirkede Ungarns ageren fra traktatens ikrafttrædelse til i dag (Cartledge 2011; 

319). 

 

Det Østrig-ungarske kejserrige stod efter Første Verdenskrig tilbage som en af de tabende magter 

og Entente magterne skulle forholde sig til hvordan der kunne skabes ro i Central- og Østeuropa, så 

der ikke ville opstå endnu en krig; redskabet til dette var at tegne Europas nye grænser. Ungarn var, 

som nævnt i ovenstående afsnit, i denne periode præget af intern uro grundet først en leninistisk 

regering og derefter et højre-ekstremistisk indtog og deltog derfor ikke i forhandlingerne i Paris.   

 

Forud for fredsforhandlinger var det blevet diskuteret hvorvidt det Østrig-ungarske kejserrige skulle 

forblive et samlet rige evt. i en ny føderalistisk form bestående af selvstændige stater. Argumentet 

for at fastholde riget var rent geopolitisk, da det ville kunne fungere som vagtværn mod tysk og 
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sovjetisk ekspansion (Ibid., s. 319). Et punkt der dog ikke var til diskussion blandt Entente-

magterne var, at ligegyldigt hvordan rigets konstruktion skulle se ud i fremtiden, skulle Ungarn 

fratages dele af landets territorium (Ibid., s. 320). Argumentet for et forsat Østrig-ungarsk kejserrige 

blev ikke støttet af briterne. Storbritanniens holdning var, at de ikke-etniske ungarere skulle have 

selvstændighed. Denne holdning var allerede klar i 1916 hvor det britiske udenrigsministerium 

havde udarbejdet et memorandum om hvordan Storbritannien skulle forholde sig til 

nationalitetsspørgsmålet ved udarbejdelsen af de nye grænser: 

 

no peace can be satisfactory to this country unless it promises to be durable, and an 

essential condition of such a peace is that it should give full scope to national aspirations as 

far as practical. The principle of nationality should therefore be one of governing factors in 

the considerations of territorial arrangements after the war (Ibid., s. 322). 

 

Den britiske holdning blev støttet af franskmændene og italienerne, og i oktober 1918 erklærede en 

række af de tidligere ungarske besatte områder sig selvstændige efter godkendelse af Entente-

magternes krigsråd (Ibid., s. 324). Få dage efter erklærede Ungarn sin selvstændighed og det Østrig-

ungarske rige var nu fortid (Ibid., s. 303). 

 

Da fredsforhandlingerne endelig gik i gang i Paris i 1919, måtte Ungarn anerkende, at landet havde 

lidt et territorialt tab og det tab skulle vise sig at blive omfattende, da de nye grænser i Europa, 

endelig blev tegnet i 1920 (Ellemann-Jensen 2006; 144). 

 

I juni 1920 blev Trianon-traktaten underskrevet i Paris af den daværende ungarske velfærdsminister 

og den ungarske ambassadør i Frankrig. Den endelige traktat var langt værre for Ungarn end først 

forventet: 

 Ungarns territorium blev formindsket med to-tredjedele fra 282.000 til 93.000 km2 

 Ungarns befolkning blev formindsket fra 18.2 million indbyggere til 7.9 mio. indbyggere 

 Konfiskering af 2/3 af jernbanenettet, veje og kanalnettet, samt en reducering på ca. 80 

procent af skove og miner 

 Voldsom reducering af forsvar og militær 

 



32 

 

Men værst af alt var og er at over 3 millioner etniske magyarer blev flyttet til de nye lande: 

Tjekkoslovakiet, Rumænien og Jugoslavien samt Østrig (Hoensch 1988; 102). 

 

3.3. Fra Trianon-traktaten til kommunismens indførsel 

 

Ifølge historikeren Bryan Cartledge kan årene fra Trianon-traktatens underskrivelse i 1920 til 

Kommunismens indførsel i Ungarn beskrives med tre ord: revision, antisemitisme og besættelse 

(Cartledge 2011; 319). 

3.3.1. Statsapparatet 

 

Netop denne periode er interessant i forhold til statsapparatet, da mellemkrigsårene er en af de få 

perioder i Ungarns historie hvor landet ikke var underlagt en anden magt. 

 

Ungarns statsapparat i perioden fra 1920 og frem til Kommunismens indførelse var påvirket af den 

indenrigspolitiske udvikling i årene op til Trianon-traktatens underskrivelse, konsekvenserne af 

Traktaten og ikke mindst Anden Verdenskrig. Specielt Kommunismens indførelse i Ungarn under 

Bela Kúns leninistiske regering efter Første Verdenskrigs afslutning, påvirkede statsapparatet i 

årene op til afslutningen af Anden Verdenskrig. Hadet til Kommunismen og Socialismen var stor i 

det politiske liv og i befolkningen. Dette viste sig tydeligt ved det første valg efter krigens 

afslutning i 1920, hvor de eneste to partier, der var opstillet, var placeret til højre for midten. Det 

socialdemokratiske parti, som blev set som værende i ledtog med Kommunisterne, var blevet 

tvunget, gennem vold og chikane, til ikke at opstille og kommunistpartiet var blevet forbudt (Ibid., 

s. 333).  

 

Den første folkevalgte regering efter krigens afslutning bestod af KNEP og OKFP, begge 

konservative partier, og Miklós Horthy blev valgt til rigsforstander. Regeringen havde besluttet at 

den ungarske trone skulle forblive ubesat indtil videre (ibid.). I 1921 valgte Horthy, István Bethlen 

som premiereminister, efter den først-udnævnte premiereminister blev frataget posten (Ibid., s. 

338). Horthy og Bethlen havde flere ting til fælles, ikke mindst deres stærke konservatisme, 

nationalisme og deres tillid til et klassesamfund hvor de bedst stillede skulle besidde magten. Både 

Horthy og Bethlen kom begge fra den uddannede borgerklasse. Deres had til kommunismen og 

socialismen og dermed socialdemokratiet og arbejderklassen, var de fælles om, og sidst men ikke 
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mindst var de begge antisemitter, dog i en sådan form, at de anerkendte de jøder, der gavnede den 

ungarske økonomi og havde assimileret sig i det magyarske samfund. Foruden deres personlige 

ligheder havde de ét vigtigt politisk mål tilfælles som de ville opfylde i løbet af deres regeringstid; 

en revision af Trianon-traktaten gennem militær intervention (Ibid., s. 334-335) (Ellemann-Jensen 

2002; 131).  

 

Valget i 1920 var i Ungarns historie det mest lige og frie valg. Ikke tidligere havde så stor en del af 

befolkningen kunne stemme og aldrig før havde der været afholdt hemmelige valg. Dette skulle dog 

ændre sig med Bethlen som premiereminister, ikke mindst grundet de førnævnte personlige og 

politiske karakteristika. Som nævnt var Bethlen stærk modstander af alt, der kunne sammenkobles 

med kommunismen og dermed måtte han sikre sig, at højrefløjen ville stå stærkest fremover, 

specielt op til det næste valg i 1922. Han startede derfor med at samle regeringspartierne, så der kun 

eksisterede ét stort parti til højre for midten. Derefter reducerede han antallet af stemmeberettigede i 

landet markant, og afskaffede de hemmelige valg. For at holde socialisterne i skak indgik han en 

aftale med Socialdemokraterne om, at de ville få samme rettigheder som alle andre politiske partier 

hvis de lovede at holde sig fra bl.a., at etablere fagforeninger, samarbejde med den liberale 

opposition i parlamentet og afholde strejker (Hoensch 1988; 111-113). Resultatet af Bethlens 

arbejde blev, at hans nye højre-nationale parti vandt valget med 245 pladser og det ”handicappede” 

Socialdemokrati blev det største oppositionsparti med 45 pladser. Som sidste element i Bethlens 

planer for et nyt statsapparat rekonstruerede han præ-1914 systemet i form af et Britisk-inspireret 

tokammersystem med et overhus bestående af adelige og et underhus (Ibid., s. 113). I 1926 vandt 

Bethlens regeringsparti igen med 177 pladser, det nye ekstreme højre-nationale RDP vandt kun 3 

pladser og Socialdemokraterne vandt 14. Bethlen havde nu afskaffet trusler fra både venstrefløjen 

og den ekstreme ydre højrefløj (Cartledge 2011; 340). 

 

Benthlens karriere som premiereminister stoppede i 1931, ca. 10 år efter han var tiltrådt, efter en 

langvarig politisk krise. Horthy, som gennem sit mandat som rigsforstander havde magten til at 

afskedige og vælge premiereministeren, valgte først Gyula Károlyi, men allerede ca. 1 år efter hans 

tiltrædelse måtte han trække sig og RDP´s leder Gyula Gömbös blev valgt som Ungarns nye 

premiereminister. Gömbös blev valgt på grund af hans politiske tække og pragmatisme, ikke hans 

politiske ståsted. Netop hans ekstreme højre-ekstremistiske ståsted, måtte ændres med hans valg 

som premiereminister. Gömbös blev med sin nye stilling leder for Bethlens parti og lagde han sine 



34 

 

antisemitiske holdninger væk og tog Bethlens holdninger til sig. Men under overfladen var 

Gömbös´ mål tydelige; han ønskede en fascistisk ungarsk stat. Hans første handling for at opnå 

dette mål, var at reformere Bethlens gamle parti til et højre-nationalistisk parti, baseret på 

fascistiske og national socialistiske træk (Hoensch 1988; 127). I den følgende tid nåede Gömbös i 

mål med en række af sine ønsker, bl.a. kom stort set hele det ungarske statsapparat i hænderne på 

Gömbös´ fascistiske partifæller. Foruden overtagelse af statsapparatet indførte Gömbös også 

pressecensur, grundlagde to nye partipolitiske aviser og etablerede overvågning af sine politiske 

modstandere. Derudover overtog hans politiske sammensvorne også ledelsen af militæret. Årene 

mellem Gömbös´ udnævnelse i 1931 og valget i 1935 var præget af hans tilnærmelser til det 

nationalsocialistiske styre i Tyskland, korruption og manipulering (Ibid., s. 126-127) Ved valget i 

1935 vandt Gömbös´ parti stort, grundet korruption og valgsvindel (Ibid., s. 129). Bethlens 

tilhængere forsvandt og stort set hele underhuset blev overtaget af Gömbös tilhængere. Først på 

dette tidspunkt, efter flere år med Gömbös som premiereminister, indså Horthy problemerne og 

ville afskedigede ham, men inden da døde Gömbös i sin sygeseng (Cartledge 2011; 347).  

 

I årene fra Gömbös´ død i 1936 og frem til krigens afslutning havde Ungarn ikke mindre end 8 

forskellige premiereministrer
12

 hvoraf den ene sad under den tyske besættelse af landet og frem til 

den kommunistiske overtagelse. Perioden fra 1935-1944 koncentrerede sig primært om politisk 

navigering mellem Italien og Tyskland på den ene side og De Allierede magter på den anden side 

(Hoensch 1988; 147). Baggrunden for Horthys mange skift af premiereministrer i disse år skyldtes 

primært frygten for at nærme sig Tyskland i en sådan grad, at Ungarn ville blive en tysk satellitstat. 

Målet for samarbejdet med Tyskland var fra Horthys side at skabe en alliance, der kunne vinde de 

tabte ungarske områder tilbage. Men på samme tid var Horthy også klar over vigtigheden af at være 

på samme side som de Allierede (Ibid., s. 152). Det var netop dette forhold, der resulterede i at han 

blev nødt til at afskedige flere af sine premierministre, de blev for tyskvenlige (Cartledge 2011; 

376). Dette dobbeltspil fungerede indtil 1943, da Hitler fandt ud af, at Ungarn, under 

premiereminister Mikós Kállay, havde påbegyndt reelle tilnærmelser til de Allierede. Som resultat 

heraf fremlagde Hitler sin plan ”Operation Margrethe”, nærmere betegnet en Tysk okkupering af 

Ungarn. Planen blev udført den 19. marts 1944 og en ny regering blev indsat (Hoensch 1988; 154). 

Fra dag ét begyndte deporteringer af jøderne (Ibid., s. 156). Som reaktion på den voldsomme 

udvikling i landet besluttede Horthy i juni 1944, at Ungarn ikke havde andet valg end at overgive 

                                                 
12

 Kálmán Darányi, Béla Imrédy, Pál Tleki, László Bárdossy, Miklós Kállay, Sztójak, Lakatos, Ferenc Szálasi  
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sig til de Allierede, nærmere betegnet Sovjetunionen. Hitler opsnappede hurtigt at Ungarn var i 

gang med at forhandle en overgivelsesaftale med Sovjetunionen, og for at sikre sig, at dette ikke 

skete og at Tyskland kunne beholde ungarsk land efter krigen, besatte tyskerne Budapest militært 

natten mellem den 15. og 16. oktober 1944, alt imens Horthy forhandlede overgivelsen i 

regeringsbygningen. Den 16. oktober 1944 oplyste den ungarske regering at den gik af og at Horthy 

trak sig. Den nazi-venlige Ferenc Szálasi blev nu regeringsleder og indsatte sin nazi-venlige 

regering (Ibid., s. 157). 

  

Juleaften 1944 nærmede de sovjetiske tropper sig udkanten af Budapest og den 27. december havde 

de omringet byen. Frem til den 13. februar 1945 foregik der blodige kampe i Budapest hvor 38.000 

civile mistede livet og ca. 38.000 ungarske og tyske soldater samt ca. 80.000 soldater fra Den Røde 

Hær blev dræbt (Cartledge 2011; 409).  Den 13. februar havde Sovjetunionen vundet kampen og en 

sovjetisk besættelse af Budapest var en realitet. Krigen kostede omkring 900.000 mennesker livet, 

hvoraf de 550.000 var jøder (Ibid., s. 412). Det ungarske statsapparat lå nu i hænderne på 

kommunisterne og deres etpartisystem frem til sammenbruddet i 1989. 

 

På trods af de regeringsmæssige udfordringer i perioden, i form af skiftende premiereministre, 

korruption, problemer med valg, dobbeltspillet mellem Tyskland og de Allierede mm., havde 

statsapparatet i perioden fra 1920 og frem til den tyske besættelse af Ungarn også mange positive 

sider. Disse var primært arbejdet for et forbedret uddannelsessystem (Hoensch 1988; 120) og et 

bedre og moderne velfærdssystem (Cartledge 2011; 365).  

 

Fra Bethlens regering og frem, blev der arbejdet for et bedre og mere effektivt uddannelsessystem, 

både i folkeskolen og i gymnasiet (Hoensch 1988; 120). I 1938 var 92 % af Ungarns børn 

indskrevet i folkeskolen. I 1938 var analfabetisme faldet til 7 procent (gennemsnittet i Vesteuropa 

var 5 %), en procentsats som var imponerende sammenlignet med Ungarns nabolande; 23 % i 

Polen, 39 % i Bulgarien, 42 % i Rumænien og 45 % i Jugoslavien (Cartledge 2011; 359).  

 

Moderniseringen af velfærdssystemet var også imponerende i forhold til tidligere tider i Ungarn, 

lige med undtagelse af Kúns kommunistregering i efterspillet af Første Verdenskrig som havde 

arbejdet netop for et bedre velfærdssystem (Ibid., s. 355). Den positive udvikling i velfærdssystemet 

startede i 1927 da Bethlens regering underskrev en ny lov, der gav arbejdere ret til gratis 
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sundhedsvæsen og sygedagpenge i et år. I 1928 introducerede regeringen en ny lov, der for første 

gang indførte lovpligtige socialforsikringer til pensionister over 65 år, pensioner for handicappede 

og ydelser til enker og forældreløse. Udviklingen af velfærdssystemet stoppede kortvarigt under den 

store depression, men premiereminister Gömbös genoptog udviklingen af systemet ved hans 

tiltrædelse i 1931. Han introducerede bl.a. en 8 timers arbejdsdag. Under den næste 

premiereminister Darányi, blev der introduceret minimumsløn, en 48 timers arbejdsuge og ferie 

med løn (Ibid., s. 356).  

 

3.3.2. Civilsamfundet 

 

Civilsamfundet i årene fra 1920 frem til slutningen af Anden Verdenskrig, var præget af bl.a. 

stigende antisemitisme og kampen for de fattige og mindre velstående i samfundet. 

 

Antisemitismen i Ungarn blussede op i 1930´erne under den økonomiske nedtur i Europa (Hoensch 

1988; 104-105). Selvom flere blev uddannet på landets universiteter, var der ingen job til dem, når 

de var færdiguddannet. For en stor del af middelklassen, som tidligere havde haft job i primært 

Budapest, pressede krisen bl.a. lønningerne, og mange mistede deres job (Cartledge 2011; 352-

353). Det var ikke kun i Budapest og de andre storbyer at situationen var dårlig. På landet var 

bønderne også ramt af krisen. Landområderne var ikke blevet moderniseret før krisen og dette blev 

kun værre da krisen ramte landet (Ibid., s. 358). 

 

På trods af forskelligheden blandt disse samfundsgrupper havde de nu det tilfældes, at de var 

sårbare over for politisk ekstremisme, både fra højre og venstrefløjen. I denne periode rekrutterede 

specielt den ekstreme højrefløj mange nye tilhængere. Deres samlingspunkt var i flere tilfælde 

hadet til jøderne. Dette had opstod kun af én enkelt årsag; at jøderne ofte havde gode stillinger i 

Budapest, og havde penge (Ibid., s. 353). Disse højreekstremistiske-grupperinger dannede 

civilsamfund og havde i mellemkrigsårene meget magt. De kunne påvirke de højreekstremistiske 

partimedlemmer i underhuset og påvirke samfundet gennem deres kampagner (Hoensch 1988; 122). 

Højreekstremismen kom bl.a. ud til folket gennem Populisternes skrevne medier. Populisterne 

havde det til fælles, at de var konservative, nationalistiske, antisemitter og kristne.  
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Perioden var dog ikke kun præget af et nationalistisk, antisemitisk- og politisk ekstremistisk 

civilsamfund. De ungarske jøder organiserede sig også i civilsamfundet gennem bl.a. ”The 

Hungarian National Jewish Congress” (Cartledge 2011; 354), men jødernes kamp som civil aktør i 

mellemkrigsårene var ikke levedygtigt i et samfund præget af stigende højreekstremisme. I perioden 

frem til Anden Verdenskrigs begyndelse indførte regeringen flere anti-jødiske love, der søgte at 

regulere jødernes rolle i samfundet, specielt indenfor erhvervslivet og servicesektoren. Landets 

skiftende premiereministrer argumenterede for, at lovene ikke var rettet mod jøderne som sådan, 

men derimod var de et skridt mod at redde samfundet økonomisk, og ikke mindst mindske 

antisemitismen i landet ved at udligne jødernes og de etniske ungarers stilling i erhvervslivet (Ibid., 

s. 355). 

 

Perioden så også et levende civilsamfund bygget op omkring mere generelle politiske, økonomiske 

og sociale tilstand i Ungarn. En af disse grupper var den ateistiske Nyogat-cirkel, der kæmpede for 

individets moralske ansvar gennem aviser, poesi, dagblade og tidsskrifter. Herudover kæmpede de 

avantgarde-radikale for arbejderklassens og de fattige bønders rettigheder. Flere af denne gruppes 

medlemmer havde tidligere tilknytning til Béla Kuns regering, men havde nu trukket sig ud, og 

søgte at oplyse om samfundets tilstand gennem de samme medier som populisterne og Nyugat-

cirklen (Hoensch 1988; 121). 

 

Foruden disse litterære cirkler, opstod der også andre grupper som kæmpede deres civile kamp 

gennem deres skrifter, for eksempel Margit Kaffka som skrev om kvindernes kamp, og som 

derigennem var med til at starte den ungarske kvindebevægelse (Cartledge 2011; 360-361). 

 

Civilsamfundet i Ungarn havde mange flere grene end beskrevet ovenfor, men de samlede sig i 

mellemkrigsårene og de første år af krigen under bl.a.; antisemitisme, individets rettigheder, 

rettigheder for de mindre privilegerede, kristne fællesskaber, konservatisme, nationalisme (Hoensch 

1988; 121-122). 

3.3.3. Nærhed til Vesteuropa fra 1920-1945 

 

Forholdet til Vesteuropa fra tiden efter Første Verdenskrig til afslutningen af Anden Verdenskrig 

handlede primært om Ungarns ønske om et forhold til Vesteuropa. Som i perioden før Trianon-
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traktatens underskrivelse var der en idé-og tankemæssig nærhed som bl.a. viste sig i det moderne 

uddannelses- og velfærdssystem. 

 

Ungarn følte sig som en del af Europa, og ønskede at blive anerkendt som en del af Vesteuropa. 

Dette var dog ikke et let grundet Ungarns historie bl.a. under Første Verdenskrig, og den stigende 

højre-nationalisme i mellemkrigsårenes Ungarn (Ellemann-Jensen 2002; 131). 

 

I løbet af Anden Verdenskrig formåede Ungarn kortvarigt at skabe et bånd til Vesteuropa. Et bånd 

der blev skabt ved at Ungarn lovede, at landet ville afstå fra at opruste militært mod nabolandene 

for at vinde territorier tilbage. Dette holdt kun kortvarigt, da Ungarn hurtigt efter brød løftet, men 

Ungarn ønskede stadig at skabe et bånd til Vesteuropa (Hoensch 1988; 150).  

 

I slutningen af krigen kontaktede rigsforstander Horthy de Allierede med ønsket om Ungarsk 

overgivelse da regeringen nu kun ønskede at samarbejde med de Allierede og ikke med Tyskland. 

De Allierede og Ungarn aftalte, at Sovjetunionen skulle besætte Ungarn som en overgivelsesaktion. 

Dette accepterede Horthy. Dog skulle det vise sig, at dette ikke var et spørgsmål om at redde 

Ungarn som et allieret land, men derimod at sikre de Allieredes sejr. Ungarns forhold til Vesteuropa 

forblev derfor et ønske fra Ungarns side om at være en del af Vesteuropa, men fra Vesteuropas side, 

blev det et spørgsmål om at vinde krigen, og holde Ungarn væk fra magten (Cartledge 2011; 409). 

Ungarns håb om at Vesteuropa ville hjælpe landet efter krigens afslutning holdt ikke længe, da det 

viste sig at landet blev besat af sovjetiske tropper (Ellemann-Jensen 2002; 131). Dermed var 

Ungarn længere væk fra Vesteuropa, end landet havde været før. 

3.4. Ungarn – det kommunistiske styre og dets fald 

 

Dette afsnit vil beskæftige sig med årene fra 1956 og frem til 1989, hvor Ungarn gjorde oprør mod 

stalinismen og introducerede den ungarske Gullasch-Kommunisme (Riishøj 1990; 44). Perioden fra 

1949 hvor den sovjetiske magtovertagelse finder sted til 1956 hvor Ungarn oprøret bryder ud, var 

præget af voldsom undertrykkelse af befolkningen fra kommunisternes side. Der blev indført 

centralstyring og nationalisering af stort set hele erhvervslivet (Ellemann-Jensen 2006; 145). 
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Ungarn-opstanden 

 

I årene op til 1956 var modstanden mod det kommunistiske styre i Ungarn vokset, specielt blandt de 

studerende og de intellektuelle, og i sommeren 1956 opstod der optøjer i Budapest (Riishøj 1990; 

40). Kommunisterne valgte i den forbindelse at indsætte den moderate og reformvenlige Imre Nagy. 

Nagy skulle nu få kontrol over situationen, men demonstrationerne udviklede sig til kampe over 

hele Ungarn. For at komme demonstranterne i møde besluttede Nagy bl.a. at indføre frie valg og 

indføre flerpartisystem (Rady 1997; 25), og trække Ungarn ud af Warszawa-pagten. Da Nagy, i 

efteråret 1956, offentliggjorde at han nu trak Ungarn ud af pagten og indførte flerpartisystem, 

indtog sovjetiske tropper Budapest i begyndelsen af november 1956, hvilket resulterede i 

voldsomme kampe, der fik fatale konsekvenser. 12 dage efter at de sovjetiske tropper havde 

invaderet Budapest havde tropperne nedkæmpet Ungarn-opstanden. Ca. 20.000 ungarer havde 

mistet livet da kampene var ovre (Riishøj 1990; 40), omkring 20.000 blev arresteret og ca. 2000 af 

disse blev efterfølgende henrettet, her i blandt var Imre Nagy (Rady 1997; 25). 

 

3.4.1. Velstandsniveauet 

 

I årene efter opstanden i 1956, havde Ungarns økonomi det dårligt og landet var på dette tidspunkt 

på randen af økonomisk sammenbrud (Cartledge 2011; 470). Regeringen besluttede derfor at kigge 

nærmere på problemet og specielt på planøkonomiens faldgrupper. Der blev i denne forbindelse 

nedsat en kommission under regeringen, der skulle udarbejde forslag til en ny økonomisk model, 

der sammenkoblede socialismens økonomiske principper og markedsøkonomiens principper (Ibid., 

s. 472). Resultatet af kommissionens arbejde blev modellen ”New Economic Mechanism (NEM)”. 

Denne model forenede planøkonomi med et frit arbejdsmarked dog under statens kontrol (Riishøj 

1990; 43). Modellen var unik i de central- og østeuropæiske kommunistiske lande på denne tid. 

Modellen introducerede indkomstskatter, kreditpolitikker og mere frihed til de enkelte 

virksomheder (Ibid., s. 44). 

 

NEMs indførsel i det ungarske samfund resulterede hurtigt i en forbedret økonomi, hvilket førte til 

et stigende velstandsniveau (Cartledge 2011; 472). Men i 1973 ramte den globale oliekrise Ungarn, 

og den påvirkede den ungarske økonomi og velstandsniveauet. Under oliekrisen valgte regeringen 

at tilbagerulle stort set hele NEM-reformen (Ibid., s. 474), men under krisens sidste år indså 

regeringen, at tilbagerulningen havde haft fatale konsekvenser (Ibid., s. 475). Udlandsgælden var 
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steget voldsomt og samfundets velstandsniveau havde nået et lavpunkt (Riishøj 1990; 44). For at 

redde økonomien og landet generelt, introducerede regeringen derfor flere reformer. Det blev bl.a. 

tilladt at have en 2. økonomi, dvs. at det nu var lovligt at leje land af staten og drive forretning ved 

siden af sin 1. økonomi der var det daglige arbejde for staten. Reformerne i den sidste del af 

1970´erne gav, som tidligere, hurtige forandringer og velstandsniveauet steg igen markant. I starten 

af 1980´erne var levestandarden for den ungarske befolkning markant forbedret. Mange havde nu 

råd til luksus-goder som fjernsyn, bil, køleskab, vaskemaskine. Flere begyndte også at rejse til 

Vesteuropa og Sovjetunionen (Cartledge 2011; 490). 

 

Den velfærdsmæssige og økonomiske optur i slutningen af 1970´erne og begyndelsen af 1980´erne 

holdt som tidligere, kun kortvarigt. I løbet 1980´erne stagnerede økonomien igen, og 

handelsunderskuddet steg voldsomt ligesom statsunderskuddet, der i 1989 var det højeste i hele 

østblokken (Ibid., s. 479). Dette påvirkede selvfølgelig også velstandsniveauet, som igen var 

faldende. Grundene til denne økonomiske nedtur var bl.a. en ekspansiv finanspolitik med 

voldsomme statsudgifter (Riishøj 1990; 82), manglende levedygtige økonomiske reformer og de 

uforudsete problemer med muligheden for at drive en 2. økonomi. Folk prioriterede dette arbejde 

frem for deres arbejde for staten. Dermed blev produktionen i den 1. økonomi forværret, og 

kvaliteten blev forringet, da folk var trætte og gemte kræfterne til aftenens og weekendernes arbejde 

(Cartledge 2011; 479). 

 

Systemet i Ungarn fra 1970´erne og frem gik også under betegnelse ”Gullasch-kommunisme” da 

Ungarns styre var mere reformvenligt end i de andre østbloklande og levestandarden også var 

højere i flere perioder (Riishøj 2002; 30). 

3.4.2. Nærhed vil Vesteuropa fra 1945-1989 

 

Nærheden til Vesteuropa under kommunismen kræver ikke stor behandling, da den stort set ikke 

var eksisterende. Med kommunisternes magtovertagelse i 1949 blev forholdet til Vesteuropa lukket 

ned. Kun få gange var der kortvarig kontakt, bl.a. under opstanden i 1956. Ikke før starten af 

1970´erne begyndte Ungarn igen at lukke op for relationer med Vesteuropa. 

 

I forbindelse med oliekrisens voldsomme påvirkning af Ungarns økonomi i 1970´erne, såvel som 

resten af Europas økonomier, begyndte Ungarn at starte bilaterale samarbejder med de 
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vesteuropæiske lande. I 1973 oprettede Ungarn bilaterale forbindelser med Vesttyskland. De to 

lande begyndte et handelssamarbejde, som resulterede i, at Vesttyskland, allerede i 1980, var 

Ungarns næst-vigtigste handelspartner efter Sovjetunionen. Fra 1980 og frem etablerede Ungarn 

ligeledes bilaterale samarbejder med Italien, Frankrig og USA. I 1982 blev Ungarn medlem af IMF 

og IBRD
13

. Dette blev set som et stort skridt for Ungarn. I 1982 begyndte Ungarn desuden at 

forhandle, i al hemmelighed, med Storbritannien, Frankrig og Vesttyskland om et fremtidigt 

samarbejde/medlemskab i EF (Cartledge 2011; 477). 

 

Som i tidligere tider i Ungarns historie var der en nærhed til Vesteuropa i form af tanke og 

idémæssig nærhed. I årene fra 1956 og frem til kommunismens fald kunne denne nærhed ses i 

udviklingen af NEM. 

3.5. Kommunismens fald og demokratiets indførsel 

 

Dette afsnit vil beskæftige sig med de sidste år af kommunismen i Ungarn og de første år efter 

kommunismens fald hvor Ungarn oplevede det første frie valg og hvor der blev indført et 

parlamentarisk system. Derudover var perioden også præget af afvikling af planøkonomien og 

introduktion til markedsøkonomi herunder privatisering af de tidligere statsejede virksomheder. 

 

3.5.1. Reformerne: Det første frie valg, parlamentarismen og økonomiske reformer 

 

I starten af 1980´erne opstod der et stigende ønske om reformer i Ungarn. Flere grupper, både civile 

i form af intellektuelle og journalister fra den liberale side og fra den national-konservative side, og 

reformkommunister, begyndte at etablere reelle reformbevægelser (Ibid., s. 487). Ønsket om en 

reform af landet kom specielt på grund af den faldende levestandard som var resultat af den dårlige 

økonomi som beskrevet ovenfor (Ibid., s. 488). 

 

I 1987 begyndte reformkommunisterne at udarbejde aftaler med den anti-kommunistiske 

oppositionsgruppe Ungarns Demokratiske Forum, og i 1988 stemte reformkommunisterne de gamle 

kommunister af magten. Tiden var nu inde til reelle politiske ændringer i Ungarn (Rady 1997; 35). 

Reformbevægelserne ønskede en demokratisk stat med et flerpartisystem, hvor magtens tredeling 

skulle indføres og et økonomisk reformprogram skulle iværksættes (Cartledge 2011; 489). I 1989 
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besluttede reformkommunisterne at slippe grebet om magten og i oktober samme år opløste 

kommunistpartiet sig selv og genopstod som Socialistpartiet (Rady 1997; 35), også kaldet MSzP 

(Cartledge 2011; 500). Den 23. oktober 1989 blev Ungarn udråbt som en demokratisk republik 

(Ellemann-Jensen 2002; 132).    

 

The national roundtable (rundbordsdiskussioner) 

 

For at forstå de ændringer der fandt sted i Ungarn i slutningen af 1980´erne, er 

rundbordsdiskussionerne essentielle. Initiativet til disse rundbordsdiskussioner var taget af det Det 

Uafhængige Advokat Forum, som var en stærk civilsamfundsgruppe under Kommunismen. Dette 

forum havde inviteret alle landets nye oppositionsgrupperinger/bevægelser samt kommunistpartiet, 

i håbet om at finde et fælles fodfæste for Ungarns fremtid (Cartlegde 2011; 495). Det var ikke 

nogen hemmelighed, at Ungarn måtte finde en vej ud af krisen og at denne vej kun kunne findes 

ved en reel reform, hvor demokrati, flerpartisystem, markedsøkonomi, menneskerettigheder og 

retsstat blev indført. Resultatet af disse forhandlinger var afgørende for Ungarn. I dette forum blev 

de nye linjer tegnet for landets fremtid. Aftalerne fra forhandlinger resulterede i Ungarns nye 

forfatning á 1989 som blev vedtaget den 23. oktober, samme dato som opstanden i Ungarn 

begyndte i 1956. Den 23. oktober blev landets nye nationaldag. 

 

Foruden forfatningen blev også 58 nye love vedtaget. Men spørgsmålet om hvordan præsidenten 

skulle vælges og hvordan der skulle føres kontrol med parlamentet, nærmere betegnet 

parlamentarismen i Ungarn, blev ikke besluttet under Rundbordsdiskussionerne. 

 

Med den nye forfatning var Ungarn ikke længere Den Ungarske folkerepublik men Den Ungarske 

Republik (Ibid., s. 498). Præamblet lød: ”The Hungarian Republic is an independent, democratic 

state based on the rule of law, in which the values of bourgeois democracy and democratic 

socialism are equally recognized…” (Ibid., s. 499) . Ungarn havde nu flerpartisystem, retsstat, 

beskyttelse af menneskerettigheder, en præsident, en forfatningsdomstol mm.  (Ibid.). 

 

 

 

 



43 

 

Det første frie valg 

 

Ungarns første frie valg blev afholdt den 25. marts 1990 og den 8. april 1990
14

. Ved valget var 28 

partier opstillet, men kun 12 partier mødte kravene for at opstille, og ud af disse 12 partier var der 6 

partier som ikke kom over spærregrænsen på 4 procent. Blandt disse 6 partier fandtes det gamle 

kommunistparti og det gamle socialdemokrati (Ibid., s. 501). De 6 partier der kom over 

spærregrænsen og kunne kæmpe ved valget i den anden runde var: Ungarns Demokratiske Forum 

(MDF), Alliancen af frie demokrater (SzDSz), Ungarns Socialistparti (MSzP), Husmandspartiet, 

Det kristendemokratiske folkeparti og Alliancen af unge demokratier (Fidesz). Ved den anden 

valgrunde den 8. april 1990 vandt MDF med 42,5 procent hvilket svarede til 164 pladser i 

parlamentet. Men, for at have et parlamentarisk flertal og dermed kunne danne regering indgik 

MDF, med Josef Antall i spidsen, en koalition med centrum-højre partierne Husmandspartiet og 

Kristendemokraterne (Ibid., s. 502). Det største oppositionsparti var nu SzDSz med 24 procent 

(Ellemann-Jensen 2002; 134). Det var netop SzDSz der skulle vise sig at blive regeringens vigtigste 

samarbejdspartner i arbejdet mod et fuldt demokratisk Ungarn (Cartledge 2011; 502). 

 

Den nyvalgte regering med MDF og Antall i spidsen havde på trods af sit parlamentariske flertal 

ikke flertal til at kunne træffe forfatningsmæssige ændringer, hvilket krævede flertal på 2/3. Derfor 

indgik regeringen et samarbejde med SzDSz om at ændre de sidste udeståender fra 

rundbordsdiskussionerne, primært omhandlede parlamentarismen. De to parter indgik en aftale om, 

at indføre det samme parlamentariske system som eksisterede i Vesttyskland. Dette system sikrer, at 

oppositionen ikke kan afsætte premiereministeren medmindre, at 50 procent af de deputerede
15

 er 

enige om en navngiven ny kandidat og et nyt regeringsprogram (Ibid., s. 502). 

 

Et af udeståenderne efter rundbordsdiskussionerne var spørgsmålet om hvordan præsidenten skulle 

vælges, og dette punkt blev ligeledes afklaret. Regeringen og SzDSz blev enige om, at præsidenten 

skulle vælges af parlamentet med et flertal på 2/3. Derudover blev parterne enige om, at stemme for 

et tillæg til præamblet i forfatningen således at sætningen ”Bourgeois values, and democratic 

socialism” blev slettet og derefter kun stod ”an independent, democratic state based on the rule of 

law” (Ibid., s. 503). Ungarn var derefter en demokratisk, parlamentarisk republik. 
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Den nye regering var nu klar til at introducere en omfattende økonomisk reform. Situationen i 

Ungarn var dog anderledes end i de andre tidligere østbloklande. Ungarn havde, som beskrevet 

tidligere, allerede i 1960´erne indført en omfattende økonomisk reformpolitik, der introducerede 

flere markedsøkonomiske elementer (Riishøj 2002; 58). Dette resulterede i, at transitionen efter 

1990 alt andet lige var lettere, men det fjernede ikke de økonomiske problemer som eksisterede i 

landet på dette tidspunkt. 

 

Antalls koalitionsregering skulle lede et land med voldsomme økonomiske problemer og faldende 

levestandard, men dette påvirkede ikke regeringens vilje til at introducere en omfattende reform af 

den ungarske økonomi, og regeringen startede en privatisering af de statsejede virksomheder, 

fjernede subsidier og introducerede fri prisdannelse. Derudover indførte regeringen en række nye 

love og regler som lagde grobund for en reel udvikling af en levedygtig markedsøkonomi 

(Cartledge 2011; 504). 

3.6. Regeringsskift, EU tilnærmelser og medlemsskab 

 

Perioden fra 1990/1991 til 2010 var præget af flere regeringsskift, EF/EU-tilnærmelser og 

tiltrædelse. 

 

Som beskrevet tidligere vandt det konservative Ungarns Demokratiske Forum (MDF) det første frie 

valg og indgik i koalition med Husmandspartiet og Kristendemokraterne. Den nyvalgte regering 

satte samarbejde med EF og fremtidigt medlemskab højt på deres dagsorden for regeringsperioden. 

Regeringen såvel som befolkningen ønskede mere end nogensinde et ”return to Europe” og ”away 

from Moscow”. For Ungarn var EF det samme som Europa, et Europa som de stort set altid havde 

følt et tilhørsforhold med, men samtidig et Europa som historiske begivenheder gang på gang havde 

forhindret dem i at være en del af. Dette skulle nu ændres (Vachudova 2005; 83).  

 

Som skrevet tidligere, indgik Ungarn allerede i 1982, en hemmelig aftale med EF's stormagter om 

et fremtidigt samarbejde med EF (Cartledge 2011; 477) og i 1988 blev de diplomatiske forbindelser 

oprettet, og parterne underskrev en samarbejdsaftale (Ministry of Foreign Affairs of Hungary). 

 

I 1987 besluttede G7 landene at lancere en økonomisk hjælpepakke til Polen og Ungarn, som var de 

to mest demokratiserede lande i Central- og Østeuropa. Denne pakkes indhold skulle udarbejdes og 
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efterfølgende administreres af Europa-Kommissionen. Resultatet var PHARE
16

 programmet, et 

EF/EU støtte-program for politiske og økonomiske reformer i Polen og Ungarn, der sidenhen 

udviklede sig til en fond for alle nye central- og østeuropæiske demokratier. Foruden PHARE 

besluttede Rådet at fjerne særtold på ungarske produkter fra 1. januar 1990 (ibid.). 

 

Joseff Antall, premiereminister i den konservative regering fra 1990-1994, og hans regering 

formåede at komme langt i arbejdet hen mod mere samarbejde med EF. I 1990 åbnede EF en 

repræsentation i Budapest, og senere på året overrakte Antall et memorandum til Europa-

Kommissionens formand Jacques Delors omhandlende Ungarns position i de bilaterale aftaler og 

ikke mindst Ungarns ønske om et fremtidigt medlemskab (ibid.).  

 

En stor sejr for regeringen og for Ungarn kom i 1991 da Antall underskrev en associeringsaftale 

kaldet ”Europaaftalen” med EF (European Commission, 2004) (Europa-Kommissionen 1997; 8). 

Denne aftale indeholdt ikke kun økonomiske og handelsmæssige goder, men også et punkt hvor der 

stod, at Ungarn ønskede fuldt medlemskab af EF (Eur-lex, 1993). Aftalen trådte officielt i kraft i 

1994 efter ratifikation blandt medlemslandene (Vachudova 2005; 82), men allerede i 1992 trådte 

handelsbestemmelserne i kraft jf. en interim aftale (Europa-Kommissionen 1997; 8) (Eur-lex, 

1991). Aftalen gav anledning til flere lovændringer i Ungarn, da lovgivningen på de forskellige 

samarbejdsområder skulle harmoniseres med EU's acquis communautaire (Europa-Kommissionen 

1997; 9). 

 

Disse udviklinger var positive for Ungarn, og der var også tilfredshed i samfundet, men Ungarn 

ønskede, at få et klart ”ja” fra EF/EU til at landet rent faktisk kunne blive medlem af EF/EU i den 

nærmeste fremtid. Derudover ønskede Ungarn en plan for processen frem mod et medlemsskab, 

men dette var svært, da den interne frygt i EU for at udvidelsen skulle sætte en stopper for EU's 

føderale udvikling, integration i dybden, og ikke mindst frygt for social-dumping, gav anledning til 

lang betænkningstid blandt medlemmerne. Dertil hører også, at Danmark netop havde stemt nej til 

Maastricht-traktaten i 1992 (Vachudova 2005; 92). 

 

I 1993 skete der fremskidt på topmødet i København. Her blev EU’s stats- og regeringschefer enige 

om, at de nye demokratier kunne blive fuldgyldige medlemmer af EU hvis de levede op til de nye 
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Københavnskriterier. I forlængelse heraf udarbejde Europa-Kommission i 1995 en hvidbog om det 

indre marked som: ”redegør for den lovgivning, som ansøgerlandene vil skulle omsætte og 

gennemføre for at kunne anvende Fællesskabets regelværk, og som betragtes som væsentlige 

elementer i gennemførelsen af det indre marked (kendt under betegnelsen fase-I foranstaltninger)” 

(Europa-Kommissionen 1997; 10). 

 

Fra dette tidspunkt ændrede samarbejdet mellem EU og Ungarn karakter (Vachudova 2005; 95-96). 

I slutningen af regeringsperioden, i 1994, indleverede udenrigsminister, Géza Jeszensky, Ungarns 

ansøgning for optagelse i den Europæiske Union (Ministry of Foreign Affairs of Hungary). 

 

I 1994 fik Ungarn en ny regering bestående af Socialistpartiet (MSzP) og den liberale Alliancen af 

Frie Demokratier (SzDSz). Antalls regering havde lidt stort nederlag. Ungarn havde siden 

overgangen til demokrati i 1989 været ramt af store økonomiske problemer. Befolkningens 

realindkomst var i 1994 faldet med 15 procent siden 1991, og derudover havde de økonomiske 

reformer givet anledning til, at mange pensionister og familier nu levede i fattigdom (Cartledge 

2011; 505). Foruden de økonomiske problemer, havde Antalls regeringskoalition også lidt nederlag 

på grund af regeringens alt for nationalistiske kurs i forhold til de ungarske mindretal i 

nabolandene. Siden Ungarns nye grænser blev tegnet med Trianon-traktaten, havde det været 

vigtigt for de ungarske regeringer at behandle det ungarske mindretal i nabolandene godt og give 

dem forskellige borgerrettigheder i Ungarn. Derudover havde det været vigtigt at hjælpe 

mindretallene i tilfælde af diskrimination af deres rettigheder i de nabolande hvor de var 

statsborgere. 

 

Regeringens retorik gav problemer med de vesteuropæiske ledere og den ungarske befolkning, som 

ønskede fred i deres nye demokratiske samfund og dermed ikke problemer med nabolandene 

(Vachudova 2005; 29). Antalls stærke retorik og nationalisme havde i slutningen af 

regeringsperioden påvirket samarbejdet med EU. Antall havde ikke ønsket at underskive de 

såkaldte ”basic treaties” med den slovakiske og den rumænske regering. Traktaterne omhandlede 

parternes respekt for de eksisterende grænser, som bestemt ved Trianon-traktaten. Antall 

argumenterede for at han kun ville overveje at underskrive dem hvis etniske minoriteters rettigheder 

også blev indskrevet (Ibid., s. 147).  
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EU så ikke denne udvikling som positiv og pressede på for en ændring i regeringens holdning. Hvis 

dette ikke skete, ville sandsynligheden for, at Ungarn kom med i de første tiltrædelsesrunder i hhv. 

NATO og EU være små. Underskifterne kom under den nye MSzP/ SzDSz -regering i hhv. 1995 og 

1996 (Ibid., s. 150). 

 

MSzP/ SzDSz´s regeringsperiode fra 1994 til 1998 handlede ikke kun om denne udenrigspolitiske 

krise, men også om kampen for at redde økonomien. Den ungarske økonomi var på dette tidspunkt i 

så dårlig stand, at der måtte tages drastiske beslutninger. For at redde økonomien indførte 

regeringen i 1995 ”stabiliseringspakken”. Denne pakke indeholdt en devaluering af Forint og en 

reduktion af statsunderskuddet ved nedskæringer i de offentlige udgifter inklusiv velfærdsydelserne, 

et loft på de offentlige lønninger og sidst en fortsat aktiv privatisering. Regeringens økonomiske 

reform resulterede i øgede udenlandske investeringer og placerede nu Ungarn i top blandt de 

central- og østeuropæiske lande i forhold til udenlandske investeringer (Cartledge 2011; 505). 

Netop kampen for at redde den ungarske økonomi, samt flere andre indenrigspolitiske tiltag mod et 

stabilt moderne demokratisk samfund gav anledning til at Ungarn i 1998 blev godkendt som 

kandidatland i EU og kort tid efter startede optagelsesforhandlingerne.Beslutning byggede på en 

rapport, udgivet af Europakommissionen i 1997, om Ungarns status som fremtidigt kandidatland 

”Kommissionens udtalelse om Ungarns ansøgning om medlemskab af den Europæiske Union” 

(Ministry of Foreign Affairs of Hungary). Rapporten konkluderede at:  

 

- Ungarn udviser de kendetegn, der er typiske for et demokrati med institutionel 

stabilitet, som garanterer retsstatsforhold, menneskerettigheder samt respekt for og 

beskyttelse af mindretal;… Ungarn kan anses for at have en levedygtig markedsøkonomi… 

- hvis Ungarn viderefører sine transformationsbestræbelser og styrker den konkrete 

anvendelse heraf, vil landet kunne overtage Fællesskabets regelværk på mellemlang sigt… 

(Europa-Kommissionen 1997; 124). 

 

På trods af regeringens mange resultater på den økonomiske front og arbejdet med EU, tabte de 

valget i 1998. Baggrunden kan diskuteres, men faktum er at regeringens liberale stabilitetspakke 

ramte befolkningen hårdt økonomisk, privatiseringsprocessen gav anledning til stigende korruption 

og traktaterne med hhv. Slovakiet og Rumænien blev af dele af befolkningen set som værende 

problematiske for mindretallene. Derudover følte mange vælgere at regeringen arbejdede for 
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indbyggerne i storbyen, primært Budapest, og glemte alle dem udenfor Budapest´ grænser 

(Cartledge 2011; 506). 

 

Det var netop disse ”problemer” som partiet Fidesz med Victor Orbán i spidsen, valgte at rette sin 

valgkampagne mod, og som resulterede i, at partiet vandt valget i 1998. Det interessante ved netop 

Fidesz er, at partiet indtil 1994/1995 var et radikalt liberalt parti, hvor økonomisk- og politisk 

liberalisme og sekularisme var i højsæde, men i 1995 valgte partiet at starte forfra som et centrum-

højre parti med fokus på konservative værdier som familie, ungarsk kultur og kirken (Korkut 2012; 

84). Grunden til dette skifte skal findes i det faktum, at MDF, siden de tabte valget i 1994, mere 

eller mindre forsvandt fra den konservative scene, og Fidesz fandt derfor en ”ubrugt” plads, hvor 

partiet ville stå meget stærkere end blandt MSzP/SzDSz. Fidesz valgte at indgå i en koalition med 

MDF og Kristendemokraterne (Ibid., s. 85). 

 

Et af den nye regerings første politiske initiativer var at gennemføre partiets politiske program: et 

miks af en moderne markedsøkonomi og konservative dyder (ibid.). Under regeringsperioden gik 

det fremad med økonomien og for at fastholde populariteten hos vælgerne, valgte regeringen at 

undgå ”upopulære indgreb” (Riishøj 2002; 69).  Fidesz var også kendt som et parti, der i lighed 

med MDF havde en stærk nationalistisk linje i forhold til ønsket om øget inddragelse af de ungarske 

mindretal udenfor Ungarns grænser (Korkut 2012; 85). Det var netop denne skarpe nationalistiske 

linje og retorik der i sidste ende var medvirkende til at Fidesz-regeringen tabte valget i 2002, 

ligesom tilfældet var med MDF i 1994.  

 

Fidesz´ forhold til EU var ikke så positiv som de andre partier. Partiet kan bedst defineres som et 

EU-skeptisk parti. Men på trods af dette gik optagelsesforhandlingerne med EU fremad, men ikke 

uden problemer. Under Fidesz-regeringen blev der i 2001 indført en lov om at give de ungarske 

mindretal i nabolandende rettigheder i Ungarn (Riishøj 2002; 61). Men efter pres fra EU blev loven 

ændret (Vachudova 2005; 151). Udover denne ”genganger” af problemer mellem EU og Ungarn 

handlede problemerne i forhandlingerne om spørgsmål af mere teknisk karakter bl.a. 

standardisering af forbrugsvarer, energieffektivitet og klima. Men EU accepterede i sidste ende 

disse ”problemer” som værende faktorer der ville ændres til det bedre indenfor en overskuelig 

fremtid (Europa-Kommissionen 5.11.2003; 55-56). Derfor havde Ungarn i sommeren 2002 åbnet 
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alle sine kapitler, og kort tid efter var de alle lukket, og forhandlingerne var dermed afsluttet 

(Ministry of Foreign Affairs of Hungary). 

 

 I 2002 tabte Fidesz-koalition valget, og MSzP/ SzDSz -koalition kom igen til magten. Den nye 

regering kom til magten med et politisk program baseret på politisk og økonomisk liberalisme. Den 

økonomiske del skulle ikke længere stå alene, menneskerettigheder skulle nu også i centrum 

(Korkut 2012; 71). I denne regeringsperiode blev Ungarn medlem af EU. I 2003 afholdt landet en 

folkeafstemning hvor 83,7 procent stemte for EU-medlemskab (Ellemann-Jensen 2006; 151), og 

den 1. januar 2004 blev Ungarn fuldt medlem (Ministry of Foreign Affairs of Hungary). Landet 

havde i et stort omfang implementeret EU's acquis communautaire, og hvis ikke endelig 

implementeret var det undervejs (Europa-Kommissionen, 5.11.2003; 55-56). Derudover var Ungarn 

nu en levedygtig markedsøkonomi og et liberalt demokrati (Møller og Skaaning 2010; 10). Ungarn 

havde både lige, frie og hemmelige valg, frihedsrettigheder, implementeret Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention og sidst men ikke mindst opbygget en retsstat (Europa 

Kommissionen, 5.11.2003; 58-49).  

 

Den siddende regering blev genvalgt i 2006. Men den anden regeringsperiode blev problemfyldt, da 

en hemmelig tale af premiereministeren blev lækket til offentligheden i 2006. Talen blev holdt 

under en partikongres og premiereministeren udtalte under talen, at regeringen havde løjet og 

bedraget op til valget i 2006 (Korkut 2012; 79): 

 

Vi løj morgen, middag og aften. Intet andet europæisk land har opført sig så dumt som os. 

Man kan ikke pege på én ting, vi har foretaget os, som vi kan være stolte af. Vi har intet 

foretaget os i fire år, og nu er Ungarn virkelig på spanden (Bundgaard 2012; 9).  

 

Offentliggørelsen resulterede i voldsomme optøjer i Budapest. Befolkningen tolererede ikke denne 

udvikling i deres nye demokratiske samfund (Korkut 2012; 80). 

 

I 2008, i forbindelse med finanskrisen, blev Ungarns økonomi igen ramt hårdt og fik kort tid efter 

kriselån fra EU og IMF, men den økonomiske situation var stadig meget dårlig (Dallöf 2012; 4). På 

grund af korruptionsskandalen og landets økonomiske situation, tabte regeringen valget i 2010 og 

Fidesz vandt magten i Ungarn med et imponerende 2/3 flertal i parlamentet. Et flertal der nu gav 
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Fidesz mulighed for at ændre kursen for Ungarn (Korkut 2012; 91). Fidesz´ valgkamp havde 

primært fokuseret på liberalismens faldgrupper og dennes skyld i den økonomiske krise, den 

politiske elites magtmisbrug og derigennem forfejlede tilgang til EU. Derudover havde Fidesz også 

argumenteret for, at det var landets demokratisering som var skyld i de samfundsmæssige 

problemer. Fidesz´ partiprogram omhandlede de klassiske værdier som familie, arbejde og ro- og 

orden i samfundet (Ibid., s. 276). Både SzDSz og MDF mistede deres pladser i parlamentet ved 

valget (Ibid., s. 201). 

3.7. Fidesz, medieloven og forfatningen 

 

Den nye ungarske regering under ledelse af Orbán skulle den 1. januar 2011 overtage det Ungarske 

formandskab for EU. Kort tid inden at Ungarn skulle overtage EU-formandskabet, vedtog 

parlamentet en ny medielov. En medielov som på flere måder truede og truer ytrings- og 

pressefriheden (Gall, 6.6.2012). Medieloven gav ikke kun anledning til problemer i Ungarn, men 

også i EU og Europarådet (Korkut 2012; 612). Problemerne med Ungarns nye medielov var, at der 

eksempelvist etableredes et medieråd, der skulle godkende alle medier før de må arbejde (Ibid., s. 

611). Medlemmerne i rådet skulle udpeges af den siddende regering. Derudover indeholdt loven 

bestemmelser om begrænsninger for hvad medierne måtte udtale sig om og at de skulle have en 

balanceret nyhedsdækning. Derudover kunne publikationer forbydes, hvis de fornærmede 

majoriteten i landet, enkelte samfundsgrupper eller minoritetsgrupper. Hvis disse regler blev 

overtrådt kunne rådet udstede bøder på op til 700.000 euro (Human Rights Watch, 7.1.2011). 

 

Medielovgivningen var ikke det eneste problematiske tiltag som regeringen tog i starten af 

regeringsperioden. I forlængelse af den nye medielov fremlagde den ungarske regering udkastet til 

landets nye forfatning, der skulle træde i kraft den 1. januar 2012. Hele processen omkring den nye 

forfatning virkede for omverdenen som faretruende, da oppositionen i protest ikke ville deltage i 

udarbejdelsen, tidsrammen for udarbejdelsen var meget kort og fordi Orbán agerede med en 

aggressiv adfærd overfor omverdenen (Korkut 2012; 616). 

 

Bekymringerne skulle vise sig at være reelle. Det endelige udkast til landets nye forfatning 

indeholdt en række artikler som ifølge EU, Europarådet og forskellige 

menneskerettighedsorganisationer m.fl., krænkede EU’s værdigrundlag, herunder demokrati, 

menneskerettigheder og retsstat (Venedig Kommissionen, 20.6.2011; 28-29) (Europa-Parlamentet, 
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16.2.2012) (Europa-Kommissionen 17.1.2012). I forlængelse af den nye forfatning vedtog 

parlamentet en valglov og en lov om kirke- og trosretninger m.fl., som også satte spørgsmålstegn 

ved efterlevelsen af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (Europa-

Parlamentet, 16.2.2012). 

 

Venedig Kommissionen og forfatningen 

 

På foranledning af Europarådets Parlamentariske Forsamlings monitoreringskomité udarbejdede 

Venedig Kommissionen i sommeren 2011 en vurdering af den nye ungarske forfatning. Rapporten 

blev til i forlængelse af et besøg i Budapest, hvor Kommissionens repræsentanter talte med flere 

regeringsmedlemmer (Venedig Kommissionen, 20.6.2011; 3).  

 

Venedig Kommissionen fremhævede i rapporten en række problemer som var og er stærkt 

problematiske i forhold til det liberale demokrati, menneskerettigheder og retsstaten:  

 

 50 henvisninger til anvendelse af kardinallove. Det reelle problem i forhold til disse love er 

at de kun kan ændres ved 2/3 flertal, også kaldet kvalificeret flertal, hvilket kan være meget 

svært at opnå. Det var også dette som Venedig Kommissionen fandt som værende et stort 

problem, specielt set i lyset af de områder som var og er underlagt disse love: familiepolitik, 

oprettelse af ministerier og andre offentlige administrationer, retsvæsnet, de grundlæggende 

regler for statens finanser, public service, forsvaret og rettigheder for nationaliteter. Venedig 

Kommissionen påpegede at områder som kultur, religion, socio-økonomi og finanspolitik 

ikke må være underlagt kardinallove grundet deres grundlæggende værdi for samfundet 

(Ibid., s. 6). 

 

 I forfatningens præambel og i artikel D, refereredes direkte til det ungarske mindretal på 

en måde som kunne resultere i problemer med nabolandene, bl.a. i forhold til de rettigheder 

den ungarske regering ville yde til sit nationale mindretal i nabolandene, for eksempel 

statsborgerskab i Ungarn. Dette kunne og kan ifølge Venedig Kommissionen krænke 

nabolandenes suverænitet (Ibid., s. 10).  
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 Forfatningsdomstolens magt var blevet mindre på flere punkter, bl.a. i forhold til prøvelse af 

budgettet for statens finanser. Forfatningen begrænsede og begrænser forfatningsdomstolens 

mulighed for at behandle sager vedrørende beskatning og sager vedr. statsbudgettet. Dette 

fandt Venedig Kommissionen bekymrende og så den som et potentielt problem for 

demokratiet (Ibid., s. 12).  

 

Siden Venedig Kommissionens udtalelse fra 2011 og siden forfatningens ikrafttrædelse den 1. 

januar 2012 har Fidesz ændret forfatningen fire gange samt vedtaget en ændret medielov, der ifølge 

Human Rights Watch tilføjer nye og krænkende artikler (Gall, 6.6.2012). De seneste 

forfatningsændringer blev vedtaget i marts 2013 hvor Fidesz ændrede forfatningen således, at 

forfatningsdomstolens og præsidentens magt bliver indskrænket, at studerende, der har modtaget 

uddannelsesstøtte, skal blive i Ungarn et vist antal år efter endt uddannelse, ellers skal de betale 

uddannelsesstøtten tilbage, samt at det bliver ulovligt at sove på offentlige steder (Venedig 

Kommissionen, 21.3.2013). 

 

4. Diskussion af de historiske og politiske faktorer 

 

I perioden fra kommunismens fald og frem til 2010 synes det usandsynligt, at Ungarn skulle tage en 

udemokratisk drejning, som skulle blive kritiseret i hele Europa. Hvorfor skete dette i et land, der 

kun havde set demokratiske fremskridt i over 20 år?  

 

I dette afsnit vil resultaterne fra ovenstående analyse blive anvendt i en samlet diskussion om hvilke 

historiske og politiske faktorer, der ligger til grund for Ungarns nye kurs i forhold til det liberale 

demokrati, menneskerettigheder og retsstat som sætter værdierne i artikel 2 i Lissabontraktaten 

under pres. 

 

Jeg vil underbygge min diskussion ved hjælp af Møller og Skannings demokratiseringsmodel og 

Vachudovas teori om EU’s passive og aktive indflydelse før og under optagelsesprocessen. 

Herudover vil diskussionen inddrage Pew Research Centers rapport fra 2009: ”Two decades after 

the wall´s fall – End of communism cheered but now with more reservations”. Denne rapport 

behandler geografisk set Central- og Østeuropa, og undersøger borgernes holdninger til deres nye 

samfund 20 år efter kommunismens sammenbrud. 
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Den nye kurs 

 

Indtil 2010 var Ungarn et liberalt demokrati jf. Møller og Skaanings model, da der var 

tilstedeværelse af politik konkurrence, frie valg, frihedsrettigheder og en retsstat. Men siden 2010 

har Fidesz´ nye kurs, placeret Ungarn i en gråzone, i forhold til det liberale demokrati. 

Forfatningsdomstolens magt er blevet begrænset og der er indført en række kardinallove som 

begrænser fremtidige regeringers magt til at ændre disse love, da det kræver 2/3 flertal. Derudover 

er retten til at etablere alternative informationskilder uden indgriben fra staten også blevet 

begrænset med oprettelsen af det nye medieråd. Med udgangspunkt i Møller og Skaanings 

generaliseringsstige kan Ungarn nu betegnes som et gråzone-polyarki/liberalt demokrati.  

 

Men hvordan kunne dette skift ske i et liberalt demokrati som også er et EU-land? Tager vi 

udgangspunkt i Møller og Skaanings demokratiseringsmodel må svaret findes i Ungarns dybe 

faktorer, da Ungarns nære faktorer var fuldt til stede; oppositionen vandt ved første frie valg, der 

blev indført parlamentarisme og en omfattende økonomisk reformproces.  

 

Ifølge Møller og Skaaning kan man ikke tage historien og fortiden væk fra et land. Historien og de 

dybereliggende strukturelle forhold påvirker de nære faktorer, og den efterfølgende 

demokratiseringsfase (Møller og Skaaning 2010; 267-272). 

 

Men hvis de dybe faktorer skal påvirke de nære faktorer, så må Ungarn også have haft fordrende 

dybe faktorer? Ungarn har to dybe faktorer som var fuldt fordrende for transitionen og dermed de 

nære faktorer; ingen olie og et historisk stærkt civilsamfund. Men hvilke dybe faktorer har så 

påvirket den efterfølgende demokratiseringsfase og Ungarns nye kurs i dag? 

 

De historiske faktorer 

 

Hvis vi tager udgangspunkt i Møller og Skaanings demokratiseringsmodel kan vi konstatere, at 

Ungarn har tre problematiske dybe faktorer: statsapparatet, nærheden til Vesteuropa og 

velstandsniveauet før kommunismens sammenbrud. 
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Nærheden til Vesteuropa, i følge den ovenstående historiske gennemgang, kan ikke siges at være 

fuldt tilstede idet det primært kun er Ungarn, der har søgt at skabe et bånd til Vesteuropa og ikke 

den anden vej, med få undtagelser under Anden Verdenskrig og fra 1970´erne og frem. Ungarns 

ønske om nærhed til Vesteuropa ses bl.a. i de vesteuropæiske idéer og tankers indflydelse i det 

ungarske samfund og regeringernes ønske om samarbejde med Vesteuropa. 

 

Statsapparatets karakter i mellemkrigsårene og under Anden Verdenskrig var ikke 100 procent 

regelbaseret, da trusler og korruption styrede store dele af de politiske beslutninger i denne periode. 

Det kan diskuteres om dette var uundgåeligt i et Ungarn efter Trianon, hvor landets største politiske 

ønske var, at tilbagevinde de tabte områder, hvilket kun kunne ske gennem oprustning. Derudover 

havde Ungarn en kort ”affære” med et voldsomt leninistisk styre, der prægede landets holdning til 

alle partier til venstre fra midten. Men dette kan ikke legitimere statsapparatets ikke-regelbaserede 

karakter. Ungarns statsapparat havde dog også regelbasererede elementer i form af det moderne 

uddannelses- og velfærdssystem. 

 

Velstandsniveauets inden kommunismens sammenbrud var ikke højt. Der havde tidligere været 

opsving i årene efter oliekrisens ophør med genindførsel af de økonomiske reformer og Gullasch-

kommunismen. Men i de sidste år af kommunismen var Ungarns økonomi i krise, og dette 

påvirkede levestandarden i de sidste år inden sammenbruddet og ikke mindst i årene efter 

sammenbruddet. 

 

Spørgsmålet er nu om det kan påvises, at de tre problematiske dybe faktorer, som beskrevet 

ovenfor, kan siges, at have påvirket Ungarns nye kurs i forhold til det liberale demokrati, 

menneskerettigheder og retsstat?   

 

Kigger vi først på statsapparatet, er der et sammenfald mellem det tidligere problematiske 

statsapparat og Fidesz´ nye statsapparat. Fidesz har siden 2010 introduceret en række kardinallove, 

og disse love kan kun ændres ved 2/3 flertal, hvilket vil betyde, at det stort set er umuligt. 

Derudover har Fidesz begrænset bl.a. forfatningsdomstolens magt og i stedet oprettet andre 

beslutningsdygtige institutioner, besat af folk udpeget af regeringen. Regeringen har ligeledes 

begrænset presse- og ytringsfriheden, hvilket også var tilfældet i mellemkrigsårenes statsapparat. 
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Kigger vi på forholdet til Vesteuropa, er der også sammenfald. Det historisk asymmetriske forhold 

mellem Ungarn og Vesteuropa har givet Fidesz mulighed for at ligge afstand til EU’s retorik og 

krav til Ungarn. Gennem Ungarns historie har landet søgt at skabe nærhed til Vesteuropa, men 

grundet historiske begivenheder og Ungarns geografiske placering har Vesteuropa ikke søgt at 

skabe nærhed til Ungarn, før efter oliekrisen, og efter kommunismens fald. I denne periode fra 

1970´erne og frem besluttede EF, at Fællesskabet gerne ville have de central- og østeuropæiske 

lande tættere på samarbejdet. 

 

I denne kontekst skal Trianon-traktatens konsekvenser også nævnes, idet Fidesz netop har valgt at 

tage en mere nationalistisk og inkluderende rolle i forhold til det ungarske mindretal i nabolandene 

på trods af, at Vesteuropa og sidenhen EU gennem tiden har været imod dette. Forhenværende 

statsminister Poul-Nyrup Rasmussen udtaler følgende om de ungarske mindretal og Fidesz:  

 

Siden fredsslutningerne efter første verdenskrig bor en meget stor del af Ungarns befolkning 

uden for landets grænser, og de ungarske mindretal spiller stadig en meget stor rolle i 

ungarernes historie bevidsthed. Det betyder, at Ungarn bliver let antændeligt, når der 

opstår nationalistiske partier, som refererer til den ungarske storhedstid. Hvis vi ser på 

Viktor Orbán, der som dagens statsminister kører så hårdt på med sit flertal, er det jo ikke 

usædvanligt for ham at referere tilbage til det ungarske storrige og de historiske rødder, - 

næsten som var det i går (Aabenhus, 30.3.2012). 

 

Kigger vi på det økonomiske velstandsniveau inden kommunismens sammenbrud kan det også 

påvises, at denne dimension har påvirket Ungarns nye kurs. Denne historiske faktor skal ses som en 

katalysator for valget af Fidesz og legitimiteten for de ændringer der er foretaget. 

 

Ungarns lave velstandsniveau under de sidste år af kommunismen, har påvirket levestandarden i 

Ungarn siden. Regering efter regering har ud fra markedsøkonomiske principper, og økonomisk 

liberalisme, søgt at forbedre den Ungarske økonomi. Dette har i perioder også virket, men resultatet 

har ofte været, at det har ramt befolkningen og dermed velstandsniveauet. Fidesz valgte i 2010 at 

køre valgkampagne mod netop den økonomiske liberalisme. Fidesz har siden 2010 søgt at omvende 

den dårlige økonomiske situation, som bl.a. også blev påvirket af finanskrisen, og da befolkningen 
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generelt har drømt om at få en bedre økonomi, kan Fidesz´ gennemføre de juridiske problematiske 

tiltag, så længe at økonomien forbedres. 

 

Befolkningens holdning til økonomien påvises i Pew Reseach Centers rapport fra 2009. 84 procent 

af de adspurgte placerede økonomisk vækst som det vigtigste for deres samfund i modsætning til 

demokratiske principper (Pew Research Center 2009; 24) og 73 procenter mente, at en stærk 

økonomi var vigtigere end et velfungerende demokrati (Ibid., s. 25). 

 

Ovenstående diskussion underbygger placeringen af Ungarn i en gråzone, da et miks af de dybe 

faktorer og fuld tilstedeværelse af de nære faktorer placerer Ungarn i en gråzone jf. Møller og 

Skaanings model på s. 20.  

 

Politiske faktorer 

 

Spørgsmålet er nu hvilke politiske faktorer der ligger til grund for Ungarns nye kurs i forhold til det 

liberale demokrati, menneskerettigheder og retsstat? 

 

Kigger vi på Fidesz valgkampagne i 2009/2010, fokuserede den på liberalismens faldgrupper og 

dennes skyld i den økonomiske krise, den politiske elites magtmisbrug og derigennem forfejlede 

tilgang til EU samt, at demokratiseringen var skyld i de samfundsmæssige problemer. 

Partiprogrammet omhandlede klassiske værdier som familie, arbejde og ro- og orden i samfundet. 

 

Sammenligner vi dette, med den undersøgelse som Pew Research Center udarbejdede i 2009 om 

befolkningens holdning til deres nye samfund, rammer Fidesz´ valgkampagne store dele af 

befolkningens holdning: 

 

 77 procent var ikke tilfredse med demokratiet (Pew Reseach Center 2009; 32) 

 56 procent af befolkningen støttede op om skiftet til demokrati (Ibid., s. 1) 

 46 procent støttede op om skiftet til markedsøkonomi (ibid.) 

 49 procent af de adspurgte ville hellere have en stærk leder end en demokratisk regering 

(Ibid., s. 26) 
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 84 procent af de adspurgte placerede økonomisk vækst som det vigtigste for deres samfund i 

modsætning til demokratiske principper (Ibid., s.; 24) 

 73 procenter mente, at en stærk økonomi var vigtigere end et velfungerende demokrati 

(Ibid., s. 25). 

 

Disse udtalelser var årsagen til, at Fidesz blev valgt med 2/3 flertal. Men hvorfor støttede 

befolkningen op om et parti som tog afstand fra de værdier og samfundsmæssige ændringer som 

”næsten” lige var blevet indført i landet, og hvad baserede Fidesz sin valgkampagne på? 

 

Der var to primære politiske faktorer som lå til grund for, at befolkningen valgte Fidesz og som 

partiet baserede sin kampagne på: korruptionsskandalen i den tidligere regering i 2006 og den 

økonomiske situation i landet som kun var blevet værre siden finanskrisens start i 2008. 

Korruptionsskandalen i 2006 ramte befolkningen hårdt. De ønskede ikke en regering som var 

korrupt og løj. Dette ses også i opstandene i Budapest i forlængelse af offentliggørelsen af talen. 

 

Men valget af et parti som tog afstand fra de nye tiltag, der var blevet indført i Ungarn siden 1989, 

er ikke i tråd med Vachudovas tese om, at europæiseringen, gennem først EU´s passive og aktive 

indflydelse, ville resultere i et konsolideret og bæredygtigt liberalt demokrati. 

 

Det er her, at den historiske faktor, nemlig velstandsniveauet inden kommunismens sammenbrud, 

bliver relevant, da den påvirker de politiske faktorer. Som beskrevet tidligere var velstandsniveauet 

ikke højt inden kommunismens sammenbrud og har stort set ikke været højt siden. Da finanskrisen 

ramte Ungarn i 2008 blev den økonomiske situation blot endnu værre og den tidligere regering 

formåede ikke at redde økonomien. Fidesz gik netop til valg på at redde økonomien, og det var en 

af grundene til, at befolkningen stemte på Fidesz. Møller og Skaaning underbygger dette. De 

argumenterer for, at de dybe faktorer, nærmere betegnet historien, vil påvirke den efterfølgende 

demokratiseringsfase. 

 

Men Ungarn er et konsolideret liberalt demokrati, og er dermed ikke i en demokratiseringsfase. 

Landet har været medlem af EU siden 2004, og inden da været underlagt EU´s aktive indflydelse 

siden 1993. I følge Vachudova. har Ungarn implementeret og efterlevet EU´s acquis 

communautaire og Københavnskriterier. Men, hvis vi kigger på ovenstående tal fra Pew Research 
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Center underbygger de ikke påstanden om, at Ungarn er et konsolideret liberalt demokrati. Ønsket 

om en stærk leder over en demokratisk regering, økonomisk vækst over demokratiske principper og 

lav tilslutning til demokratiet er ikke i tråd med et konsolideret liberalt demokrati (Møller og 

Skaaning 2010; 254). 

 

EU’s passive og aktive indflydelse har resulteret i, at Ungarn har indført en række 

indenrigspolitiske ændringer. Men EU’s aktive indflydelse var ikke lig med en konsolidering af det 

liberale demokrati i Ungarn på trods af, at regering efter regering efterlevede EU’s regler og krav. 

Europæiseringen blev udført af politikere og embedsmænd og målet var endelig optagelse i EU.  

 

Min påstand er, at europæiseringen af Ungarn og de positive resultater frembragt af ungarske 

regeringer fra 1989 og frem til 2003 har ”skygget” for det faktum at det liberale demokrati ikke var 

konsolideret. Dette faktum resulterede i, at Fidesz vandt valget i 2010, da partiet gik til valg på de 

ting som befolkningen ønskede; en stærk leder, økonomisk vækst, og kritik af liberalismen- og 

demokratiseringen af landet. Med valget af Fidesz med 2/3 flertal viste befolkningen med 

tydelighed at de ønskede forandringer. Det faktum at Fidesz fik 2/3 flertal giver partiet mulighed 

for, at gøre præcist hvad det vil, om det så betyder en ny forfatning, nye love eller en ny tilgang til 

EU. 

 

Med ovenstående in mente kan Vachudovas tese om, at den aktive indflydelse medfører et 

konsolideret og bæredygtigt liberalt demokrati ikke verificeres. 

 

Ovenstående diskussion viser, at når de historiske faktorer er problematiske i forhold til 

demokratiseringen, vil disse faktorer påvirke konsolideringen af det liberale demokrati, på trods af 

EU´s passive og aktive indflydelse. 
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DEL 2 

5. EU, artikel 7 og de institutionelle svagheder 

 

”Hvis EU er en union af demokratiske 

lande, hvad gør man så, hvis et af 

landene ikke længere er demokratisk?” 

Palle Lauring, historiker (Demokratiet 

og Ungarn 2012; 3).  

 

Ovenfor har jeg kortlagt og diskuteret, hvilke historiske og politiske faktorer der ligger til grund for 

de ”udemokratiske” ændringer som Fidesz-regeringen har taget siden 2010. Jeg har fundet, at der er 

grund til at mene, at årsagen bl.a. kan findes dels i landets dybe faktorer (historiske faktorer) før 

kommunismens sammenbrud og dels i europæiseringsprocessen gennem først EU's passive og 

aktive indflydelse på landets indenrigspolitiske reformer fra slut 1980erne og frem (politiske 

faktorer).  

 

Baggrunden for hvorfor Ungarn har taget en ny kurs i forhold til det liberale demokrati, 

menneskerettigheder og retsstat, og dermed sætter værdier i Lissabontraktatens artikel 2 under pres 

er interessant for at kunne forstå situationen i Ungarn. Ungarn var som tidligere beskrevet et af de 

tidligere kommunistiske lande som reformerede sig hurtigst, og under de mest fredelige 

omstændigheder. Men Ungarn-sagen er også interessant i forhold til hvorfor EU ikke har sat direkte 

ind overfor landet ved anvendelse af Lissabontraktatens artikel 7 når Ungarn gennem de sidste 3 år 

har sat EU’s værdier under pres?  

5.1. EU’s udvikling af Unionens værdier 

 

Hvad vi i dag refererer til som artikel 2 ”unionens værdier” blev for første gang indskrevet i EU’s 

traktatgrundlag med Maastricht-traktaten i 1992, som artikel F (Den Europæiske Union)
17

. Artikel F 

blev præciseret med Amsterdam-traktaten i 1999, da følgende blev tilføjet ”unionen bygger op om 

principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende 

frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet”. Udover denne præcision blev der med Amsterdam-

                                                 
17

 Der havde været referencer i præamblerne siden Den Europæiske Fællesakt fra 1986 
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traktaten fra 1999, også tilføjet en artikel 7. Denne artikel skulle fungere som ”hypotetisk vogter” 

over de, i artikel 6
18

  nedskrevne værdier, hvis der var tale om ”grov og vedvarende overtrædelse” 

af disse. I et sådan tilfælde ville det være muligt at suspendere en medlemsstats stemmerettigheder i 

Rådet (Eur-lex, 10.11.2007). Med Nice-traktaten fra 2003 blev artikel 7 suppleret med en 

”forebyggelses-procedure” dvs. at EU nu var i stand til, at indlede en procedure mod den 

krænkende stat, hvis EU fandt, at der var tiltrækkelig grund til at antage at landet ville krænke 

artikel 6 (i dag artikel 2). Det blev nu muligt at indlede bilaterale samtaler mellem EU og 

medlandsstaten og dermed søge at forebygge problemet og undgå en egentlig fratagelse af 

stemmeretten i Rådet (EU-oplysningen, 21.2.2007). Dermed byggede EU videre på en artikel som 

ellers i udgangspunkt blot skulle ses som værende hypotetisk (Den Europæiske Union). 

 

Med Lissabontraktaten fra 2009 skete der reelle ændringer i forhold til Unionens værdier, bl.a. blev 

den tidligere artikel 6 til artikel 2 og følgende værdier blev tilføjet til artikel 2: ” respekten for den 

menneskelige værdighed, lighed og mindretalsrettigheder, samt henvisningen til medlemsstaternes 

fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, 

retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd” (Folketinget 2008; 396). 

Lissabontraktatens artikel 2 lyder nu således:  

 

Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, 

ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for 

personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et 

samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet 

og ligestilling mellem kvinder og mænd (Folketinget 2008; 20). 

 

Foruden uddybning og tilføjelser til artikel 2 (tidligere artikel 6), skete der også en præcisering af 

artikel 7, så den nu lyder: 

 

1. På begrundet forslag af en tredjedel af medlemsstaterne, Europa-Parlamentet eller 

Europa-Kommissionen kan Rådet med et flertal på fire femtedele af sine medlemmer efter 

godkendelse af Europa-Parlamentet fastslå, at der er en klar fare for, at en medlemsstat 

groft overtræder de værdier der er nævnt i artikel 2. Inden Rådet fastslår dette, hører det 
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den berørte medlemsstat, og det kan efter samme fremgangsmåde rette henstilling til denne 

medlemsstat. 

Rådet efterprøver regelmæssigt, om de forhold, der har fået Rådet til at fastslå ovennævnte, 

stadig er gældende. 

2. Det Europæiske Råd kan med enstemmighed på forslag af en tredjedel af 

medlemsstaterne eller Europa-Kommissionen og efter godkendelse fra Europa-Parlamentet 

fastslå, at en medlemssat groft og vedvarende overtræder de værdier, der er nævnt i artikel 

2 efter at have opfordret denne medlemsstat til at fremsætte sine bemærkninger. 

3. Hvis en overtrædelse som omhandlet i stk. 2 er fastslået, kan Rådet med kvalificeret 

flertal beslutte at suspendere visse af de rettigheder, der følger af anvendelsen af traktaterne 

på den pågældende medlemsstat, herunder de stemmerettigheder, der er tillagt 

repræsentanten for den pågældende medlemsstats regering i Rådet. Rådet tager i så fald 

hensyn til en sådan suspensions mulige følger for fysiske og juridiske personers rettigheder 

og forpligtelser 

Den pågældende medlemsstat er under alle omstændigheder fortsat bundet af sine 

forpligtelser i henhold til traktaterne. 

4. Rådet kan senere med kvalificeret flertal beslutte at ændre eller tilbagekalde 

foranstaltninger, der er truffet i medfør af stk. 3, som følge af ændringer i den situation, som 

har ført til, at de blev truffet (Folketinget 2008; 23).  

 

Ovenstående gennemgang viser, at der er været en konstant udvikling i uddybning og præcisering af 

EU's værdier fra 1992 til 2008. Med tilføjelsen af artikel 7 med Amsterdam-traktaten kunne EU for 

første gang sanktionerer mod medlemsstater der groft og vedvarende krænker artikel 2. Med 

tilføjelsen af ”forebyggelses-mekanismen” i artikel 7 med Nice-traktaten udvidede EU også 

muligheden for at handle i tilfælde af frygt for overtrædelse af værdierne. 

 

5.2. Haider-sagen og artikel 7 

 

I ovenstående afsnit blev artikel 2 og artikel 7s historie i traktaterne opridset med henblik på at give 

et billede af udviklingen og ikke mindst udviklingen af EU's syn på vigtigheden af værdierne bag 

EU. Hvad der er interessant og mangler uddybning, netop i forhold til dette speciales emne, er 

baggrunden for artikel 7s udvikling med Nice-traktaten og forebyggelses-proceduren. Hvorfor 
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skulle denne dimension tilføjes til en ellers ”hypotetisk” artikel? Hvorfor var der netop nu brug for 

en udbygning af denne ”vogter”-artikel? Svaret findes i perioden omkring år 1999/2000 hvor det 

østrigske højre-nationale parti Frihedspartiet, FPÖ, med Jörg Haider i spidsen, indgik et 

regeringssamarbejde med det konservative ÖVP (Leconte 2005; 620). 

 

Haider-sagens udvikling 

 

Den 31. januar 2000 besluttede EU's daværende 14 medlemslandes stats- og regeringschefer, at de 

ville udarbejde en fælles reaktion mod Østrig, hvis landets regeringsparti ÖVP, valgte at danne 

regering med det højre nationalistiske FPÖ, med Jörg Haider i spidsen (EU-oplysningen, 2000). 

Grundlaget for sanktionerne var en fælles frygt for Jörg Haiders politik, bl.a. roste Jörg Haider 

Hitlers beskæftigelsespolitik og SS, samt nægtede tilstedeværelsen af udryddelseslejrene under 

Anden Verdenskrig (Justsen, 29.1.2000). Reaktionen fra EU var, at de 14 regeringer ikke ville 

”fremme eller indgå i politisk bilaterale kontakter… ikke vil støtte østrigske kandidater, der søger 

stillinger i internationale organisationer… østrigske ambassader i EU's hovedstæder vil kun blive 

modtaget på teknisk niveau” (EU-oplysningen, 2000). På trods af de 14 landes trussel, blev ÖVP og 

FPÖ taget i ed som landets nye regering den 4. februar 2000 og dermed trådte de 14 landes 

sanktioner i kraft (Leconte 2005; 621).  

 

Forud for beslutningen om at indføre sanktioner mod Østrig havde der været en del korrespondance 

mellem EU's store lande om frygten for, hvad der kunne ske hvis FPÖ og Jörg Haider kom i 

regeringen. De mindre og små lande i EU delte denne frygt, og alle var enige om at der var tale om 

en trussel mod EU's fælles værdigrundlag. Problemet var, hvordan problemet skulle takles. På 

daværende tidspunkt var den eneste sanktionsmulighed i EU-regi artikel 7 i Amsterdamtraktaten, 

men artiklen havde ikke en ”forebyggelses-mekanisme”, hvilket vil sige, at hvis EU aktiverede 

artikel 7 mod Østrig, ville det konkluderes fra starten, at Østrig ”groft og vedvarende” havde 

krænket artikel 6 (i dag artikel 2) og skulle have frataget eksempelvis stemmerettighederne i Rådet 

(EU-oplysningen, 2000). Dette var som bekendt ikke tilfældet, da denne sag foreløbigt kun 

handlede om en ”frygt” for, hvad der kunne ske i fremtiden, hvis FPÖ kom i regering. Derfor 

besluttede medlemslandene at indlede sanktioner på bilateralt plan, altså udenom EU-systemet, og 

dermed blev institutionerne ikke ”ramt” af sanktionerne, men kun forhold landene imellem 

(Leconte 2005; 638). 
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Problemer opstår – konsensus forsvinder 

 

Hvad der i første omgang så ud som en konsensuspræget aktion mod Østrig, viste sig hurtigt at 

være noget andet. Allerede i februar begyndte der at opstå splid mellem landene (Ibid., s. 621), og 

dette blev kun mere synligt som tiden gik. Den 17. juni 2000 blev det offentliggjort, at de 14 lande 

havde bedt tre vismænd, udpeget af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, om at udarbejde 

en rapport om menneskerettighedssituationen i Østrig. Rapporten skulle ligge til grund for hvordan 

medlemslandene skulle behandle situationen senere hen. Den 8. september 2000 blev rapporten 

udgivet og konklusionen fra de tre vismænd var, at der ikke var begrundet mistanke om brud mod 

menneskerettighederne og at landene skulle ophæve sanktionerne overfor Østrig. Dette skete den 

11. september med erklæringen fra den franske EU-minister Pierre Moscovici (Østrig-sagen måned 

for måned, 13.9.2000). Sanktionerne varede 8 måneder. 

 

Stigende nationalisme og EU-skepsis i Østrig 

 

Netop manglen på et EU-retligt grundlag for beslutningen, og dermed valget af den bilaterale 

sanktionsmetode og de konkrete anvendte sanktioner gav anledning til en voldsom negativ reaktion 

blandt den østrigske befolkning imod EU. Østrigerne mente, at EU vendte sig mod dem som 

demokratiske borgere og gik imod deres demokratiske beslutning om at stemme på FPÖ. Hele 

sagen var i sidste ende en ”fiasko” for EU, og derudover var resultatet en voldsom stigende 

nationalisme i Østrig og ikke mindst reel afstandstagen fra EU (Christensen, 30.1.2012). 

 

Eurobarometer 53, rapporten fra 2000, konkluderer følgende ved spørgsmålet om EU-

medlemsskab: 

 

EU support has dropped most significantly in Austria which is clearly in response to the 

sanctions imposed by the other 14 EU Member States against this country as a result of the 

Austrian Freedom Party being part of the Government’s coalition. The proportion of 

Austrians that supports Austria’s membership has fallen by 9 percentage points, whilst the 

proportion that believe Austria’s membership is a bad thing has increased by 7 percentage 

points (Eurobarometer 53 2000; 8). 
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Splid mellem ”de 14” 

 

Ifølge Cecile Leconte, der har skrevet en Phd-afhandling om denne sag, findes der nogle helt klare 

faktorer som ligger til grund for problemerne med Haider-sagen. Den primære årsag til hvorfor 

Haider-sagen ses som en fiasko var ”de 14´s” retorik udadtil omkring et værdifællesskab for alle 

medlemslandene men indadtil afstandstagen, da flere lande selv havde stærke højrefløjspartier 

(Leconte 2005; 645).  

 

Leconte underbygger dette argument med, at flere lande tilbageholdte deres bekymring over 

sanktionerne og tilbagetrak deres støtte til sanktionerne, da det gik op for dem, at der var en reel 

mulighed for en ”europæiseringen” af Haider-sagen, dvs. at sagen ville skabe præcedens og dermed 

ville lande med stærke højrefløjspartier eventuelt komme til at stå i samme position som Østrig på 

et givent tidspunkt (Ibid., s. 640).  

 

Ifølge Leconte kan integrationsteorien, intergovermentalisme, forklare udviklingen i Haider-sagen. 

Intergovermentalismen argumenterer for, at EU er bygget op omkring et mellemstatsligt 

samarbejde, og at det i sidste ende er medlemsstaterne der bestemmer i EU.  Argumentet er ifølge 

Leconte, at når det kommer til så ”følsomme” nationale emner som kultur, normer og værdier, vil 

de nationale præferencer altid komme i første række, og dermed vil det ikke være muligt at tage den 

europæiske integrationsproces videre til dette stadie (Ibid., s. 639).  

 

Artikel 7s ”forebyggelses-mekanisme” 

 

Professor Thomas Pedersen påpeger at Haider-sagen ikke kun har medført negative resultater. I 

forlængelse af Østrig-sagen, og de opnåede erfaringer valgte EU nemlig at tilføje ”forebyggelses-

mekanismen” i artikel 7 i Nice-traktaten. EU’s stats- og regeringschefer ønskede ikke at komme til 

at stå i en tilsvarende situation, som den de lige havde været igennem (Pedersen 2008; 244). 
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5.3. Ungarn-sagen fra et EU-perspektiv (fra 2010-2013) 

 

Den 1. januar 2011 overtog Ungarn det halvårlige formandsskab for EU, et formandskab som skulle 

vise sig at blive præget af problemer mellem Ungarn på den ene side og EU, Europarådet m.fl. på 

den anden side. Den 21. december 2010 havde det ungarske parlament vedtaget en ny medielov, 

som trådte i kraft samme dag som Ungarn overtog formandskabet (EU-oplysningen, 17.2.2011). 

Det blev netop denne medielov som skulle lægge grobunden for den følgende splid mellem Ungarn 

og deres europæiske partnere under og efter EU formandsskabet. 

 

Hurtigt efter at Ungarns nye medielov trådte i kraft begyndte de europæiske aktører at udtale sig 

negativt om indholdet og forlangte, at der blev foretaget ændringer eller en total omskrivelse af 

loven, således at den kom til at være i tråd med de europæiske og internationale 

menneskerettigheder. Europa-Kommissionen, med Kommissær Neelie Kroos i spidsen, begyndte at 

undersøge hvorvidt loven var i strid med gældende EU-ret og Charteret om Grundlæggende 

Rettigheder. Kommissionen fandt, at der fandtes fire helt konkrete punkter som var i strid med 

gældende lovgivning på EU-plan (Ibid.): ”Anvendelse af regler om afbalanceret dækning. 

Udstedelse af bøder til medier lokaliseret i et andet medlemsland. Regler om registrering og 

autorisation af medier. Regler mod stødende indhold overfor individer, minoriteter og majoriteter” 

(Ibid.). 

 

Kort tid efter at Kommissionen fandt de fire punkter i loven, og efterfølgende konsulterede den 

ungarske regering, lovede denne at ændre loven på de gældende områder. I februar 2011 

accepterede Europa-Kommissionen formelt set de ungarske ændringer til lovgivningen, og 

efterfølgende, i marts, godkendte det ungarske parlament ændringerne (Meyhoff, 18.1.2012). Men 

den 10. marts vedtog Europa-Parlamentet en beslutning hvori de udtrykte bekymring for at 

medieloven stadig var problematisk i forhold til gældende EU-ret, Charteret om Grundlæggende 

Rettigheder og menneskerettighederne generelt (Europa-Parlamentet, 10.3.2011). Men sagen 

stoppede indtil videre her. I april godkendte det ungarske parlament landets nye forfatning der 

trådte i kraft den 1. januar 2012.   

 

Perioden frem til den nye forfatnings ikrafttrædelse var præget af voldsom bekymring fra det 

internationale samfund. Det første skridt der blev taget for at afklare problemets omfang i forhold til 
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menneskerettigheder, demokrati og retsstat, var i maj 2011 hvor Europarådets Venedig Kommission 

rejste til Budapest for at gennemgå forfatningen og diskutere indholdet med politikere, 

embedsmænd og fagfolk. Den efterfølgende rapport konkluderede, at der fandtes en lang række 

problemer i den nye forfatning som forventedes ændret inden forfatningens ikrafttræden i januar 

2012 (Venedig Kommissionen, 20.6.2011). Men den 1. januar trådte den nye, stort set uændret, 

kontroversielle forfatning i kraft. 

 

Den 3. januar 2012 udtalte Europa Kommissionen, at de ville granske hele den nye forfatning 

(Meyhoff, 18.1.2012). Dette udviklede sig til at Europa-Kommissionens formand José Manuel 

Barroso få dage efter udtalte følgende: ”Kommissionen har netop besluttet at indlede en 

traktatbrudsprocedure mod Ungarn vedrørende følgende tre forhold: nationalbankens 

uafhængighed; dommeres pensionsalder samt databeskyttelsesmyndighedens uafhængighed. 

Samtidig vil Kommissionen anmode de ungarske myndigheder om yderligere oplysninger omkring 

retsvæsnets uafhængighed.” (Europa-Kommissionen, 17.1.2012). 

 

Men dette skridt var ikke nok for Europa-Parlamentet, der ønskede, at der skulle igangsættes en 

undersøgelse af, hvorvidt den nye forfatning krænkede unionens værdier og principper. Dette blev 

udtrykt eksplicit i en fælles beslutning den 16. februar 2012 om den seneste udvikling i Ungarn 

(Europa-Parlamentet, 16.2.2012). Europa-Parlamentet byggede sin beslutning på en række 

forudgående udtalelser og beslutninger fra bl.a. Venedig Kommissionen og Europa-Kommissionen 

samt de konkrete ændringer i Ungarns forfatning. Relevant for denne beslutning var og er, at 

Europa-Parlamentet henviste til Lissabontraktatens artikel 7. Europa-Parlamentet redegjorde for en 

række punkter som de fandt problematiske i den nye forfatning. Problemerne omhandlede: 

udøvelsen af demokrati i Ungarn, retsstatsprincippet, overholdelse- og beskyttelse af 

menneskerettigheder- og sociale rettigheder og systemet med kontrol og tilsyn og i forhold til 

lighed- og ikke forskelsbehandling (ibid.). 

 

Siden første halvdel af 2011 og frem til i dag har det ungarske parlament ændret forfatning fire 

gange, og ifølge menneskerettighedsorganisationer og Europarådets Venedig Kommission, ikke til 

det bedre. Den sidste ændring, og den ændring, der har været mest i mediernes søgelys siden 

forfatningens ikrafttrædelse er ”the fourth amendment”. Europarådet og EU havde forud for 
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vedtagelsen bedt om at få den udskudt til efter behandling af Venedig Kommissionen og Europa 

Kommissionen, men dette ønske fulgte den ungarske regering ikke (Council of Europe, 11.3.2013).  

 

Ændringerne indebærer bl.a., at der i forfatningen tilføjes, at et ægteskab er mellem en mand og en 

kvinde og, at det bliver ulovligt at sove på offentlige steder. Derudover bestemmes, at 

forfatningsdomstolen ikke kan anvende retspraksis fra før januar 2012, præsidentens magt 

indskrænkes og det gøres lovpligtigt at blive og arbejde i Ungarn i en årrække, hvis en person har 

modtaget statsstøtte under uddannelse (Venedig Kommissionen, 21.3.2013). I forlængelse af 

vedtagelsen af disse ændringer, startede hele seancen fra 2011/2012 forfra.  

 

Europa-Kommissionen er begyndt en juridisk gennemgang af den ændrede forfatning og det samme 

er tilfældet for Venedig Kommissionen. Flere Europa-Parlamentarikere ønsker, at EU begynder en 

artikel 7-procedure mod Ungarn med afsæt i de samme holdninger som udtrykt i beslutningen fra 

2012 (Europa-Parlamentet, 17.4.2013) (Verhofstadt, 21.3.2013). Herudover har flere stats- og 

regeringschefer udtrykt ønske om og behov for at få nye redskaber i EU, som kan anvendes mod 

lande som krænker det europæiske værdigrundlag. De ønsker, at de nye mekanismer skal udfylde 

det ”tomrum” der er mellem traktatbrudsproceduren og anvendelse af artikel 7 (Council of the 

European Union, 22.4.2013).  

 

Dette har Europa-Kommissionens formand José Barroso og næstformand Viviane Reding bakket op 

omkring, og mener at alle parter skal arbejde hen imod, at tilføje sådan nye mekanismer i en ny 

traktat. Men de fremhæver begge at sådan nye mekanismer ikke skal gælde overfor lande der på 

nuværende tidspunkt har problemer. De sanktioner der kan anvendes mod disse lande skal finde i 

den eksisterende traktat dvs. traktatbrudsproceduren og artikel 7 (Den Europæiske Union, 

22.4.2013). 

 

6. Diskussion af Ungarn-sagen og EU’s artikel 7 

 

I dette afsnit vil jeg diskutere hvorfor EU ikke har anvendt artikel 7 mod Ungarn når alle kriterier 

for anvendelse af artiklen synes opfyldt. Diskussionen vil tage udgangspunkt i EU’s ageren overfor 

Ungarn og sammenligne den med den østrigske Haider-sag fra 2000, for at se om problemerne der 

udsprang under og efter denne sag har påvirket Ungarn-sagen. Jeg vil desuden anvende data om 
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befolkningens holdning til EU frembragt at et ungarsk analyseinstitut og oversat til engelsk af 

Europa-huset i Budapest (Bilag 1) (Századvég Alapítvány, 11.4.2014). 

 

Hvis et land ønsker at blive medlem af den Europæiske Union skal landet leve op til 

Københavnskriterierne. Dette blev fastslået i 1993, i forbindelse med diskussionen om optagelse af 

de nye demokratier i Central- og Østeuropa. I hele perioden op til egentligt medlemskab 

monitorerer EU kandidatlandets efterlevelse af disse kriterier, og landet bliver først medlem hvis 

der er fuld efterlevelse. Når et land først er blevet medlem af EU skal landet, foruden fuld 

efterlevelse af EU's lovgivning og Charteret om Grundlæggende Rettigheder, efterleve 

Lissabontraktatens artikel 2. Hvis dette ikke sker, kan EU vælge at anvende Lissabontraktatens 

artikel 7, som i yderste konsekvens kan føre til fratagelse af stemmerettigheder i Rådet, men som i 

første omgang er en politisk erklæring som lægger op til dialog mellem den ”krænkende” stat og 

EU. 

 

Som beskrevet i tidligere kapitler har Ungarn i løbet af de seneste 3 år introduceret en ny medielov 

og en ny forfatning som truer det liberale demokrati, menneskerettighederne og retsstaten. Men EU 

har på trods af denne udvikling ikke valgt at starte en artikel 7-procedure mod Ungarn. Hvorfor har 

EU ikke anvendt artikel 7 i Lissabontraktaten i sagen mod Ungarn, når alle kriterier for anvendelse 

af artiklen syntes opfyldt? 

 

I følge Europa-Parlamentariker Jens Rohde (V) er dette uforståeligt og denne holdning deler han 

med flere Europa-Parlamentarikere. Rohde argumenterer for, at EU skal tage et politisk ansvar. Han 

mener, at EU først og fremmest skal aktivere artiklen for, at vise overfor Ungarn og Orbán, at 

udviklingen i Ungarn ikke tolereres. EU skal dermed, ifølge Jens Rohde, starte med at aktivere stk. 

1, som betegner en politisk erklæring. Dette vil forhåbentlig resultere i, at Ungarns regering ændrer 

de problematiske artikler. Hvis Ungarn efterfølgende ikke foretager de nødvendige ændringer kan 

det blive nødvendigt at aktivere stk. 2 og stk.3, der bestemmer at Ungarn groft og vedvarende 

krænker værdierne og kan få frataget landets stemmerettigheder i Rådet (Bruun, 30.1.2012) (Rohde, 

12.3.2013). Europa-Parlamentariker Bent Bentsen (K) mener derimod, at EU skal vente med at tage 

så store beslutninger indtil Europa-Kommissionen har udarbejdet deres juridiske rapport om de 

seneste forfatningsændringer, idet Europa-Kommissionen er traktatens vogter (Bendtsen truer 

Viktor Orbán med fluesmækkeren, 16.4.2013). Den samme holdning findes blandt EU stats- og 
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regeringschefer, bl.a. den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt (Thorning: Ingen kritik af 

ungarsk forfatning på EU-topmøde) og formanden for Europa-Parlamentet Martin Schultz (EU-

parlamentsformand er skuffet over Ungarn). 

 

Men hvorfor er der behov for denne langtrukne proces fra EU's side? Både Europarådets Venedig 

Kommission og flere menneskerettighedsorganisationer har gennem de sidste 3 år konkluderet, at 

Ungarn på flere områder omgår demokratiet, menneskerettighederne og retsstatsprincipperne. 

Ligeledes har Europa-Kommissionen gentagne gange udtrykt bekymring over situationen i Ungarn, 

senest i april 2013. Ungarns nye kurs er jo ikke først begyndt i marts i år med vedtagelsen af ”the 

fourth amendment”, men derimod i 2010. Senest har Europarådets generalsekretær Thorbjørn 

Jagland udtrykt bekymring over de seneste ændringer i forfatningen, specielt i forhold til 

retsstatsprincippet og magtens tredeling som han mener, er i fare (Council of Europe, 6.3.2013).  

 

Man kan naturligvis mene, at Ungarns forfatnings- og lovændringer ikke er kritiske sammenlignet 

med f.eks. Rusland, Tyrkiet og Ukraine, hvor journalister bliver slået ihjel og hvor mange ikke får 

en retfærdig rettergang. Men disse lande er ikke medlemmer af EU, bl.a. på grund af disse 

overtrædelser. En sammenligning mellem disse lande og Ungarn kan derfor ikke retfærdiggøres og 

forklare hvorfor EU ikke skal anvende artikel 7. 

 

Kan et brugbart og validt svar på hvorfor EU ikke har aktiveret artikel 7 mod Ungarn findes i den 

eneste sag, hvor EU´s stats- og regeringschefer har sanktioneret mod et medlemsland, den østrigske 

Haider-sag? Mange medier mener, at svaret må findes her, men spørgsmålet er, hvorfor denne sag 

skulle have indvirkning på Ungarn-sagen. Haider-sagen handlede som tidligere beskrevet om 

sanktioner mod en demokratisk valgt regering grundet FPÖs anti-demokratiske adfærd og 

afstandtagen fra de europæiske værdier. Den østrigske regering havde på intet tidspunkt ændret ved 

forfatningen, indført nye love eller taget andre konkrete initiativer for at omgå, true eller krænke 

EU’s værdigrundlag. Men medlemslandene frygtede, at det kunne ske i fremtiden. Derudover 

sanktionerede stats- og regeringscheferne på bilateralt plan, da det ikke var muligt at starte en 

artikel 7-procedure begrundet i frygt på dette tidspunkt. Denne tilføjelse kom først efter Haider-

sagens afslutning. 

 



70 

 

Modsat Haider-sagen handler Ungarn-sagen om, hvad mange mener, er en krænkelse af EU’s 

værdigrundlag eller i bedste fald en reel mulighed for at det kan ske i nærmeste fremtid. Fidesz med 

Viktor Orbán i spidsen har indført en ny forfatning og en række nye love, der på flere måder kan 

synes at krænke EU’s værdier bl.a. retsstatsprincippet og menneskerettighederne, herunder ytrings- 

og pressefriheden, der kan true demokratiet og EU’s værdigrundlag. I Ungarn-sagen taler vi om en 

regering der siden 2010, på trods af gentagne henstillinger fra EU, har ændret forfatningen fire 

gange i en problematisk retning. Hvordan kan vi så sammenligne de to sager og argumentere for, at 

der er en sammenhæng mellem Haider-sagen og hvorfor EU ikke har anvendt artikel 7 overfor 

Ungarn? Spørgsmålet er om sammenligningen mellem de to sager skal findes i medlemsstaternes 

frygt stigende nationalisme og EU-skepsis, og de mellemstatslige udfordringer? 

 

Frygt for stigende EU-skepsis og nationalisme 

 

Efter Haider-sagens afslutning stod EU tilbage som ”taberen”. Østrigs regering følte den havde 

vundet over EU's forsøg på indblanding og EU led et legitimitets-knæk i forhold til Unionens 

forsvar af værdierne. Østrig så den stigende nationalisme som reaktion på EU's indblanding i 

indenrigspolitikken og tilslutningen til EU faldt i den østrigske befolkning.  

 

Med dette in mente er der en vis sammenhæng mellem de to sager når man læser Europa-

Parlamentets formand Martin Schulz´ kommentar til Ungarns seneste forfatningsændring og 

hvordan EU skal reagere:  

 

EU er ikke nogen føderal stat… Vi har fælles regler, men de må ikke krænke de enkelte 

landes suverænitet. Derfor skal man være helt sikker og meget præcis. Det er let nok at sige, 

at de europæiske værdier bliver krænket, men at bevise det i konkrete detaljer er meget 

vanskeligt. Og hvis man ikke kan føre beviset, så kommer man til at støtte netop de kræfter, 

som man har en vis mistillid til (Beim et al, 15.3.2013). 

 

Som beskrevet tidligere er Fidesz et EU-skeptisk parti og partilinjen er nationalistisk. Ifølge den 

nyeste meningsmåling i Ungarn fra april 2013 vedr. befolkningens holdning til EU-medlemsskabet 

er der grund til EU’s bekymring for stigende afstandstagen fra EU: 
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I 2012 mente 49 % af de adspurgte at EU medlemskab var gavnende for Ungarn. 

I 2013 er dette tal faldet til 41 %. 

I 2012 mente 38 % af de adspurgte at EU medlemskab skadede det ungarske samfund.  

I 2013 var dette tal steget til 42 % 

25 % af de adspurgte mener i 2013, at Ungarn skal arbejde tættere sammen med EU 

67 % mener derimod at Ungarn ikke skal arbejde tættere sammen med EU (Bilag 1)  

(Századvég Alapítvány, 11.4.2014). 

 

Viktor Orbán har flere gange udtalt, at medieloven, forfatningen og de efterfølgende love er et 

indenrigspolitisk anliggende og EU krænker Ungarns suverænitet ved at blande sig. Ovenstående 

meningsmåling og Orbáns tilgang til EU ligger på linje med Martin Schulz´ bekymring, som 

øjensynligt er bundet op på frygten for stigende nationalisme og højredrejning i Ungarn som følge 

af sanktioner, ligesom det skete i Østrig i år 2000.  

 

Dermed kan det siges, at en af grundene til, at EU ikke har anvendt artikel 7 er på frygt for stigende 

nationalisme og EU-skepsis blandt den ungarske befolkning.  

 

De mellemstatslige udfordringer 

 

I forlængelse heraf kan det diskuteres om Haider-sagen kan forklare den nuværende stillingstagen 

ud fra en anden faktor; nemlig medlemsstaternes egeninteresser?  

 

Under sanktionerne mod den østrigske regering gik det op for flere af medlemslandene, at sagen 

kunne skabe præcedens og derfor kunne ramme andre lande næste gang. Haider-sagen satte lys på 

EU's problemer med at integrere sig dybere på værdi-området. Hvorvidt frygten for at skabe 

præcedens af Ungarn-sagen er en af grundene til at artikel 7 ikke er blevet aktiveret, er svært at 

svare på med sikkerhed. Men det er muligt at diskutere de mellemstatslige udfordringer. 

 

I april foreslog Danmarks, Finlands, Tysklands og Hollands udenrigsministrer, at EU skulle indføre 

nye mekanismer til at sikre EU’s værdigrundlag. Flere landes stats- og regeringschefer har i 

forlængelse heraf henvist til behovet for indførsel af nye mekanismer, når der bliver spurgt hvordan 

EU skal handle overfor Ungarn. Hertil har Kommissionens formand José Manuel Barroso og 
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næstformand Viviane Reding udtalt, at der ikke bliver indført nye mekanismer til brug for de 

nuværende sager om beskyttelse af værdigrundlaget, herunder Ungarn-sagen, og at nye mekanismer 

tidligst vil blive indført med en ny traktat.  

 

Dette giver anledning til at påstå, at flere lande i hvert fald ikke vil anvende artikel 7. Men det giver 

også anledning til at påstå, at landene anvender argumenter overfor omverdenen som de ved ikke er 

reelle, idet en ny mekanisme, tidligst vil blive indført med en ny traktat og dette vil forudsætte 

enstemmighed i Rådet og i enkelte lande kræver dette endda folkeafstemninger.  Derudover vil nye 

mekanismer, ikke kunne anvendes mod Ungarn da denne sag skal behandles ud fra det nuværende 

traktatgrundlag. Medlemslandenes stats- og regeringschefer og ministrer udtrykker udadtil 

bekymring over Ungarn-sagen, men når det kommer til reelle beslutninger om hvad der skal gøres 

refererer de til løsninger som de ved ikke er mulige at anvende i praksis. Dermed kan det diskuteres 

om referencen til nye mekanismer er en ”afledningsmanøvre” for at undgå at anvende artikel 7. 

 

I forhold til ovenstående problemstillinger kan Lecontes tese om intergovermentalismen give svar 

på problemerne med værdispørgsmål. Intergovermentalismen argumenterer som tidligere skrevet 

for, at medlemsstaterne er de vigtigste aktører i EU’s integrationsproces. Staterne varetager i sidste 

ende deres egne interesser. Ovenstående udvikling blandt EU stats- og regeringscheferne viser, at 

beslutninger om værdimæssige spørgsmål er et mellemstatsligt anliggende, da de på trods af flere 

bemærkninger fra menneskerettighedsorganisationer m.fl. stadig ikke har valgt at ”gribe ind” 

overfor Ungarn. 

 

Nye og gamle EU-lande – forskellige historier 

 

Dette giver anledning til at diskutere en anden mulighed for, hvorfor EU ikke har aktiveret artiklen 

endnu. Kan et EU med 27 medlemslande (28 med Kroatien), hvor de central- og østeuropæiske 

lande har en stor fælles historisk arv aktivere artikel 7? Kigger vi på hvad det kræver at aktivere 

artiklen er det svært at se hvordan dette skulle kunne lade sig gøre: 

 

1. På begrundet forslag af en tredjedel af medlemsstaterne, Europa-Parlamentet eller 

Europa-Kommissionen kan Rådet med et flertal på fire femtedele af sine medlemmer efter 
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godkendelse af Europa-Parlamentet fastslå, at der er en klar fare for, at en medlemsstat 

groft overtræder…. 

2. Det Europæiske Råd kan med enstemmighed på forslag af en tredjedel af 

medlemsstaterne eller Europa-Kommissionen og efter godkendelse fra Europa-Parlamentet 

fastslå, at en medlemssat groft og vedvarende overtræder… (Folketinget 2008; 23). 

 

Professor Søren Riishøj fra Syddansk Universitet mener ikke, at det kan lade sig gøre at aktivere 

artiklen bl.a. på grund af, at Polen ikke vil stemme for disse sanktioner grundet de historiske bånd 

mellem Polen og Ungarn (Riishøj, 31.3.2013). De to lande indgik bl.a. i Visegrad-gruppen sammen 

med Tjekkiet og Slovakiet, et regionalt samarbejde. Det kan også diskuteres om lande som 

Rumænien og Bulgarien, vil have mod på at skabe præcedens for at anvende artikel 7. Disse to 

lande har selv diskutable love som vil kunne falde ind under artikel 2, men som måske først vil 

blive et problem hvis det bliver ”normalt” at indlede en artikel 7-procedure. Ifølge Søren Riishøj 

skal man huske ”At Ungarn ikke er det eneste EU-land, der har ”ondt i demokratiet”” (Riishøj, 

31.3.2013).  

 

I forhold til selve aktiveringen af artikel 7, kan der også sættes spørgsmålstegn ved om Europa-

Parlamentet vil kunne godkende en aktivering af artiklen. EPP-gruppen
19

 i Europa-Parlamentet er 

den største gruppe og flere af gruppens medlemmer er Fidesz-folk. EPP-gruppen er den gruppe i 

Europa-Parlamentet der er mest kritisk overfor kritikken af Ungarn, og chancen for, at de vil støtte 

op om anvendelse af artikel 7 er meget lille (Europa-Parlamentet, 17.4.2013).  

 

Herudover er det også interessant at kigge på den seneste meningsmåling om holdninger til EU 

foretaget blandt den ungarske befolkning i 2013; 48 % af de adspurgte mener, at EU behandler 

Ungarn uretfærdigt, kun 34 % mener det modsatte. Ligeledes mener 54 % af de adspurgte, at EU 

anvender dobbelt-standarder mod Ungarn, hvorimod kun 30 % mener at EU behandler alle 

medlemsstater ens (Bilag 1) (Századvég Alapítvány, 11.4.2014). 

 

Det kan antages, at hvis EU aktiverer artikel 7 mod Ungarn vil de nye EU-lande i Central- og 

Østeuropa føle, at EU behandler dem uretfærdigt og anvender dobbelt-standarder set i lyset af, at 

der ikke er nogen diskussion om at anvende artikel 7 mod de gamle EU-lande. Italien har 

                                                 
19

 Det europæiske folkepartis gruppe 
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eksempelvis også en problematisk medielov. Dette kan resultere i stigende nationalisme og EU-

skepsis i de central- og østeuropæiske lande. Professor Thomas Pedersen underbygger frygten for 

stigende ekstremisme i Central- og Østeuropa: ”Jeg tror, at de ledende europæiske politikere vil 

undgå at overreagere, for begynder man at slå ned på Ungarn med hård hånd, kan det stimulere 

ekstremistiske strømninger i Østeuropa” (Hollesen, 11.1.2012). 

 

Hvad definerer en krænkelse? 

 

Kan en anden årsag til hvorfor EU ikke har valgt at anvende artikel 7 mod Ungarn findes i manglen 

på enighed blandt EU’s beslutningstagere i forhold til hvad der definerer en overtrædelse af 

unionens værdier og hvordan en krænkelse defineres? Krænker Ungarn menneskerettighederne når 

de opretter et medieråd der skal godkende alle medier før de på lovligvis kan arbejde? Når der er 

bestemmelser om afbalanceret nyhedsdækning og når publikationer med fornærmende indhold mod 

stort set alle borgere i Ungarn kan forbydes? Eller er der først tale om krænkelse når et land 

tilbageholder journalister, lukker kritiske aviser på grund af politiske holdninger og gør det ulovligt 

at kritisere staten? Er det en krænkelse af menneskerettighederne, at folk ikke må sove på gaden? Er 

det en krænkelse af ligestillingen, når ægteskabet defineres som værende mellem en mand og en 

kvinde? Der står jo ikke i forfatningen, at et ægteskab ikke er mellem to af samme køn eller, at 

homoseksualitet forbydes. Krænker Ungarn retsstatsprincippet når forfatningsdomstolen ikke 

længere kan anvende retspraksis fra før 2012? 

 

Disse spørgsmål skal Europa-Parlamentet og 4/5 af medlemslandene blive enige om før artikel 7 

stk. 1 kan aktiveres og hvis stk. 2 skal aktiveres skal alle medlemslande og Europa-Parlamentet 

være enige. Som beskrevet ovenfor refererer flere politikere til Europa-Kommissionens juridiske 

behandling, da Kommissionen er traktatens vogter. Men, artikel 7 er jo netop udarbejdet for de 

tilfælde hvor EU fra enhver af institutioners side kan mene at der er en fare for- eller krænkelse af 

værdierne i artikel 7.  

 

EU skal i denne sag være i stand til at beslutte hvorvidt Ungarn kan dømmes for at tage 

beslutninger der udgør en trussel mod- eller krænker værdigrundlaget. Men igen, spørgsmålet er, 

om alle 27 lande (28 med Kroatien) definerer en krænkelse på samme måde? Det er stor chance for, 

at dette ikke er tilfældet. Alle 27 (28) lande har forskellig historisk arv, forskellige regeringer og 
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ikke mindst forskellige tilgange til værdierne. Som professor Thomas Pedersen skriver i sin bog 

”When culture becomes Politics – European identity in Perspective”, så har vi forskellige tilgange 

til værdierne. Muhammed-sagen satte bl.a. spørgsmålet om ytringsfrihed på dagsordenen i Europa, 

og her var EU’s medlemslande ikke enige om hvor langt et land eller en person måtte gå for at 

beskytte ytringsfriheden (Pedersen 2008; 245).  

 

EU’s evne til at forsvare Unionens værdier 

 

Udviklingen i Ungarn-sagen kan sætte spørgsmålstegn ved EU’s evne til at forsvare Unionens 

værdier, og ikke mindst EU’s stærke retorik om værdiernes vigtighed. 

 

Som beskrevet i afsnittet om udviklingen af Unionens værdier har EU siden Maastricht-traktaten 

udvidet og præciseret de værdier Unionen er bygget op omkring. Dette kan umiddelbart synes at 

forstærke EU’s værdigrundlag. Med Lissabontraktaten blev både artikel 2 og 7 præciseret. 

Unionens værdier skulle nu stå mere i centrum. Men på trods af denne udvikling, har forsvaret af 

værdierne ikke fulgt med udviklingen og præciseringen af værdierne. Artikel 7 blev oprindelig 

indskrevet som en hypotetisk artikel, hvis formål var at forsvare værdierne. Spørgsmålet er om 

artiklen stadig er hypotetisk, og om tilføjelsen af stk. 1 efter Haider-sagen, blot var en uddybning 

EU valgte at udarbejde for, at fremstå mere samlet efter en aktion hvor de var det modsatte.  

 

Spørgsmålet er om EU kan forsvare værdierne når parterne ikke er i stand til at se bort fra nationale 

interesser i beslutningen om hvordan der skal ageres? Joseph Weiler, EU-rets ekspert argumenterer 

for, at en ”Europeanisation of values (and even rights) may prove more divisive than unifying” 

(Ibid., s. 630). 
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7. Konklusion 
 

Gennem denne kandidatafhandling har jeg søgt at svare på: Hvilke historiske og politiske faktorer 

der ligger til grund for Ungarns nye kurs i forhold til det liberale demokrati, menneskerettigheder 

og retsstat som sætter værdierne i artikel 2 i Lissabontraktaten under pres? Og hvorfor EU ikke har 

valgt at anvende Lissabontraktatens artikel 7 (Lissabontraktaten) i sagen mod Ungarn, når alle 

kriterier for anvendelse af artiklen synes opfyldt? 

 

Jeg kan efter ovenstående analyse og diskussion af Ungarns historie og landets udvikling fra 1990 

til 2010 konkludere, at der er tre primære historiske faktorer som ligger til grund for Ungarns nye 

kurs i forhold til det liberale demokrati. Disse er:  

 Statsapparatet før kommunismens indførelse der var præget af korruption, trusler, anti-

demokratisk adfærd mm.  

 Ungarns forhold til Vesteuropa der gennem historien har været problematisk da Ungarn har 

søgt at etablere et forhold til Vesteuropa, men Vesteuropa har ikke søgt at etablere et forhold 

til Ungarn, dog med enkelte undtagelser  

 Velstandsniveauet før kommunismens sammenbrud der ikke var højt 

 

I forlængelse heraf kan jeg konkludere, at der har været to politiske faktorer som har påvirket 

Ungarns nye kurs i forhold til det liberale demokrati, menneskerettigheder og retsstat. Disse er: 

 Korruptionsskandalen i 2006, hvor den tidligere premiereminister, i en hemmelig tale, havde 

udtalt, at regeringen løj og var korrupt 

 Den økonomiske situation i landet 

 

Derudover kan jeg konkludere, at der er én politisk faktor som har været fordrende for valget af 

Fidesz, nemlig EU-optagelsesprocessen, som foregik parallelt med demokratiseringen, og ikke har 

fordret konsolideringen af det liberale demokrati. 

 

De historiske faktorer er til stede på grund flere historiske forhold, men der er to primære 

begivenheder som har påvirket de historiske faktorer: 

 Den leninistiske Kún-regeringens korte magtovertagelse lige efter Første Verdenskrigs 

afslutning 
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 Trianon-traktaten, der blev udarbejdet af de vindende magter efter Første Verdenskrig, 

fratog Ungarn 2/3 af landets territorium og formindskede befolkningen fra 18.2 mio. 

indbyggere til 7.9 mio. indbyggere 

 

Kún-regeringens korte magtovertagelse resulterede i et stort had til kommunismen og socialismen 

efter Første Verdenskrig, og dette, sammen med konsekvenserne af Trianon-traktaten resulterede i, 

at mellemkrigsårenes statsapparat tog en autoritær og korrupt drejning.  

 

Mellemkrigstidens højre-nationale regering, med General Horthy i spidsen, søgte at fjerne alle 

indflydelser fra venstrefløjen gennem trusler og korruption, og samtidig var det vigtigste mål at 

vinde de tabte områder tilbage, hvilket kun Hitler kunne hjælpe med. Ungarns samarbejde med 

Hitler og Tyskland under Anden Verdenskrig resulterede i, at forholdet til Vesteuropa var dårligt i 

det meste af mellemkrigsårene. Ungarns højre-nationalistiske regering blev præget af antisemitiske 

holdninger, hvilket ikke fordrede et forhold til Vesteuropa.  

 

Generelt i Ungarns historie, har forholdet til Vesteuropa været problematisk. Ungarns geografiske 

placering har resulteret i, at landet ofte har indgået i alliancer med Vesteuropas modstandere, 

hvilket også var tilfældet under Første Verdenskrig, hvor det Østrig-ungarske kejserrige stod tilbage 

som taberen sammen med bl.a. Tyskland. Ungarn har gennem historien ofte søgt at skabe et bånd til 

Vesteuropa, men det har generelt ikke været gengældt. Og dette blev heller ikke fordret af, at 

Ungarns samarbejdede med Tyskland under Anden Verdenskrig. Resultatet heraf blev en besættelse 

af først Sovjetunionen og derefter kom en kommunistisk regering til magten. Kommunismens 

planøkonomi var medvirkende til, at velstandsniveauet var lavt da kommunismen brød sammen i 

Europa i 1989. 

 

De historiske faktorers påvirkning på den ungarske udvikling siden 2010 kan ses i Fidesz politik. 

Statsapparatet under Fidesz, har taget en problematisk drejning i forhold til demokratiet og 

retsstaten, bl.a. er flere områder i forfatningen blevet underlagt kardinallove som kun kan ændres 

med 2/3 flertal. Derudover er forfatningsdomstolens magt blevet begrænset og ytrings- og 

pressefriheden er ligeledes blevet begrænset. 
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Det historisk problematiske forhold til Vesteuropa afspejles også i Fidesz´ politik. Fidesz har 

modsat de tidligere regeringer, ageret langt mere defensivt overfor EU, og bl.a. sammenliget EU 

med Moskva. Derudover har Orbán også flere gange udtrykt, at han mener, at EU krænker Ungarns 

suverænitet ved at blande sig i indenrigspolitiske anliggender. Regeringen har ligeledes valgt en 

mere nationalistisk politik overfor det ungarske mindretal i nabolandene, hvilket tidligere er blevet 

påpeget af EU som værende problematisk, bl.a. indeholder den nye forfatning en artikel, der giver 

det ungarske mindretal rettigheder i Ungarn. Netop spørgsmålet om mindretal har altid været et 

problematisk punkt mellem Vesteuropa og Ungarn, da det var Vesteuropa, nærmere betegnet 

Entente magterne, der efter Første Verdenskrig, tegnede de grænser som resulterede i, at en stor del 

af de etniske ungarere blev flyttet til nabolandene. 

 

Det lave velstandsniveau før kommunismens sammenbrud afspejles som sådan ikke i Fidesz politik, 

men det afspejles i borgernes accept af Fidesz politik. Velstandsniveauet har siden kommunismens 

sidste år i Ungarn og frem til i dag været problematisk. Få gange har der været opsving, men 

generelt for samtlige regeringer i Ungarn er, at de har prøvet at redde den økonomiske situation. 

Dette har ofte resulteret i forringelser af velstandsniveauet. Fidesz gik netop til valg på at redde 

Ungarns økonomi og forbedre velstandsniveauet, og regeringens indsats for at gøre dette, har givet 

anledning til, at store dele af befolkningen har fokuseret på dette frem for problemerne i den nye 

forfatning og i de nye love. 

 

Ifølge Jørgen Møller og Svend-Erik Skaaning kan man kan ikke tage historien og fortiden væk fra 

et land. Historien og de dybereliggende strukturelle forhold påvirker de nære faktorer, og den 

efterfølgende demokratiseringsfase (Møller og Skaaning 2010; 267-272).  

 

Ovenfor konkluderer jeg, at korruptionsskandalen i 2006 og den økonomiske situation i landet er de 

primære politiske faktor for Ungarns nye kurs i forhold til det liberale demokrati, 

menneskerettigheder og retsstat som sætter værdierne i artikel 7 (Lissabontraktaten) under pres. 

Derudover konkluderer jeg, at EU-optagelsesprocessen ikke har været fordrende for 

konsolideringen af det liberale demokrati. Dette konkluderer jeg da Ungarn var underlagt EU’s krav 

som kandidatland på samme tid som Ungarn skulle konsolidere det nye liberale demokrati. 
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Konsolideringen havde ikke fundet sted i en sådan grad, at det liberale demokrati blev afspejlet i 

samfundet. Data fra befolkningen fra 2009 viser, at store dele ønskede en stærk leder frem for en 

demokratisk regering, vægtede økonomisk vækst over demokratiske principper, var utilfredse med 

markedsøkonomien og demokratiet og kun omkring halvdelen af de adspurgte støttede op om 

skiftet til demokrati og markedsøkonomi. 

 

Europæiseringen af Ungarn fra EU’s side resulterede dermed ikke i et bæredygtigt og konsolideret 

liberalt demokrati. Derimod resulterede europæiseringen fra 1989-2004 i, at de statslige 

institutioner blev europæiseret som følge af EU’s krav til implementering og efterlevelse af EU’s 

acquis communautaire. EU-optagelsesprocessen skal dog ikke ses som en politisk faktor for hvorfor 

Fidesz tager de beslutninger som de gør. Derimod skal den ses som en politisk faktor som har lagt 

grobunden for, at Fidesz kom til regeringsmagten med 2/3 flertal. EU-optagelsen og de gode 

resultater som blev frembragt af de ungarske regeringer frem til 2004 ”skyggede” for det faktum at 

landet ikke havde konsolideret det nye demokrati. Derfor, da landet blev ramt af en stor 

korruptionsskandale i regeringen i 2006 og efterfølgende måtte sande, at finanskrisen også havde 

ramt Ungarn, søgte store dele af befolkningen en leder der kunne gøre op med disse problemer.  

 

Spørgsmålet er om situationen havde set anderledes ud i Ungarn hvis landet ikke havde været 

underlagt EU’s indflydelse fra 1989 og frem til 2003, først som potentielt kandidatland og senere 

som kandidatland.  Dette er svært at svare på, men hvis et land ikke har konsolideret det liberale 

demokrati, er der en chance for at borgerne vælger en regering der opfylder deres behov uanset om 

politikken er i tråd med det liberale demokrati. Derfor, hvis et land skal efterleve EU’s politikker, 

normer og værdier, skal landets liberale demokrati være så konsolideret, at det ikke vil blive 

påvirket af indenrigspolitiske problemer. 

 

I forhold til den anden del af problemformuleringen, kan jeg konkludere, at EU ikke har anvendt 

artikel 7 i Lissabontraktaten mod Ungarn på trods af at alle kriterier synes at være opfyldt, af 

følgende grunde:  

 

 Frygt for stigende nationalisme og EU-skepsis. De central- og østeuropæiske lande har kun 

nylig genvunden selvstændighed, og chancen for en modreaktion i form af stigende 

nationalisme og EU skepsis er stor hvis EU anvender artikel 7. 
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I år 2000 indledte EU’s daværende 14 stats- og regeringschefer sanktioner mod den daværende 

østrigske regering, fordi Jörg Haiders FPÖ-parti indgik i regeringen. EU frygtede at Jörg Haider og 

hans parti ville true det europæiske værdigrundlag. Men sagen endte dårligt for EU. Østrigs 

befolkning havde følt af EU’s stats- og regeringschefer var gået imod dem og deres ”stemme”. Den 

nye østrigske regering havde ikke iværksat tiltag som kunne true det europæiske værdigrundlag, 

sanktionerne var kun baseret på frygt. Resultatet blev, at nationalismen steg i Østrig og der var en 

klar EU-skepsis i befolkning.  

 

Denne sag har påvirket Ungarn-sagen. I dag, 13 år efter, tør EU ikke ”tage chancen” og anvende 

artikel 7, selvom det i dag, modsat i år 2000, er muligt at aktivere den, før et land har krænket 

værdigrundet. Det er i dag muligt at aktivere artikel 7, med begrundet frygt for, at et land vil krænke 

værdigrundlaget. Frygten for EU-skepsis og stigende nationalisme i Ungarn er begrundet. Ungarns 

borgere er mere EU-skeptiske end før set, og mange ungarere mener, at EU anvender 

dobbeltstandarder mod Ungarn. Hvis EU anvender artikel 7 mod Ungarn er der er chance for, at 

denne skepsis vil stige sammen med nationalismen. 

 

Hvis EU vælger at anvende artikel 7 mod Ungarn vil der desuden være en chance for, at de 

medlemslande der er kommet med efter 2003, føler at EU anvender dobbeltstandarder mod dem, da 

flere ”gamle” EU-lande også har problemer med medielove og korruption. Dette vil kunne resultere 

i stigende nationalisme og EU-skepsis i flere central- og østeuropæiske lande.  

 

 Beslutninger om værdimæssige spørgsmål er et mellemstatsligt anliggende, da flere stats- og 

regeringschefer ikke har grebet ind overfor Ungarn, på trods af at flere 

menneskerettighedsorganisationer m.fl. har fremført bemærkninger om situationen i Ungarn. 

 

Under Haider-sagen blev det tydeligt, at flere EU-lande udtrykte bekymring over situationen i 

Østrig udadtil men handlede anderledes indadtil. Dette konkluderer jeg også er tilfældet i dag, idet 

flere stats- og regeringschefer og udenrigsministrer lægger afstand til udviklingen i Ungarn og 

udtrykker stor utilfredshed med Fidesz´ ændringer, men samtidig tager de ikke reelle beslutninger 

om at gribe ind. De refererer derimod til, at der skal udarbejdes flere juridiske behandlinger om 

situationen og udtrykker ønske om nye mekanismer, på trods af at dette tidligst vil kunne ske med 
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en ny traktat og dermed vil tage en årrække før det vil være muligt, at diskutere anvendelse af nye 

mekanismer. 

 

 Central- og Østeuropas historiske arv – landene vil ikke gå imod hinanden. Flere lande har 

også hvad Søren Riishøj kalder ”Ondt i demokratiet” (Riishøj, 31.3.2013). 

 

 Artikel 7s opbygning. I en union med 27 medlemslande (28 med Kroatien), vil artikel 7s 

beslutningsmetoder være problematiske og dermed vil det være svært at aktivere artiklen. 

 

Punkt 3 og 4 hænger sammen. I et EU med 27 medlemsstater, hvoraf en stor gruppe har samme 

historiske arv og har delt skæbner, vil det være svært at aktivere artikel 7. For at artikel 7 stk. 1 skal 

kunne aktiveres, kræves det 4/5 flertal i Rådet og godkendelse fra Europa-Parlamentet, og hvis det 

besluttes at landet groft og vedvarende krænker værdierne og skal have frataget 

stemmerettighederne i Rådet jf. stk. 2 og stk. 3. kræver det enstemmighed i Rådet og godkendelse 

fra Europa-Parlamentet. 

 

Ungarn og Polen har en fortid sammen, og Polen har givet udtryk for at de ikke vil stemme for 

sanktionerne. Derudover har Rumænien og Bulgarien problemer med korruption, og de vil med stor 

sandsynlighed ikke stemme for sanktioner da det vil kunne ramme dem selv. Andre lande i EU har 

desuden også problematiske medielove bl.a. Italien. 

 

 Forskellige opfattelser af hvornår værdierne krænkes 

 

Problemet med anvendelse af artikel 7 er, at EU’s 27 medlemslande (28 med Kroatien) skal være 

enige om hvornår der er tale om en krænkelse af værdierne i artikel 2. Dette kan være problematisk, 

da det vil kræve, at alle er enige om hvad der ligger i en krænkelse af f.eks. menneskerettighederne 

herunder for personer der tilhører mindretal, ligestilling, retsstat og demokrati. Tidligere episoder 

som bl.a. Muhammed-sagen viste, at spørgsmålet om ytringsfrihed ikke blev defineret ens. 

Derudover har flere lande også forskellige forståelser af f.eks. ægteskaber mellem homoseksuelle 

og retten til at sove på offentlige steder. Hvis artikel 7 skal anvendes, vil det kræve at Europa-

Parlamentet og at EU’s stats- og regeringschefer er enige. 
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8. Perspektivering 

 

Set i lyset af Ungarn-sagen skal EU beslutte sig om hvorvidt en europæiseringsproces af ikke-

medlemslande, der netop er kommet ud af et totalitært styre, er fordrende for konsolideringen af et 

nyt demokrati. I lande, som Ungarn, hvor der er en række problematiske historiske faktorer, vil 

disse få mulighed for at påvirke samfundet, hvis det liberale demokrati ikke er konsolideret i 

samfundet og dermed være medvirkende til at en regering sætter EU’s værdier under pres. 
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10. Bilag  

 

10.1. Bilag 1 

 

RE: Question regarding EU-Hungary relations 

Fra: Daniel.AMBRUS@ec.europa.eu 

Til: rjohan@privat.dk  

Cc: cavilo@um.dk, 

Antonia.MOLNAROVA@ec.europa.eu, 

Krisztina-

Nora.KOVACS@ec.europa.eu 

Status: Besvaret 

Filer:  image001.png (8 KB) 

Dear Ms. Johan, 

  

For information on public perception of the European Union by Hungarian citizens, I 

recommend that you check the most recent Eurobarometer survey (EB78) at: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_en.htm. Allow me to highlight that there 

is interactive tool to compare data with previous surveys: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/index_en.cfm 

The latest local public opinion poll on the issue may be found 

at:http://www.szazadveg.hu/kutatas/aktualis/novekvo-bizalmatlansag-az-euval-szemben-484.html. 

Since the site is in Hungarian, I provide you with a short summary in English: 

  

Euroscepticism has grown in Hungary according to the latest poll of Szazadveg conducted in April 

2013 among the adult population. The poll shows that the population remains divided on HU‘s EU 

membership. However, those who think that EU membership is more disadvantageous than 

beneficial are in majority for the first time since researching the question: 41% of the respondents 

believe that EU membership is rather beneficial for the country and 42% think that it is rather 

harmful. A comparison with the results of the previous year indicates an increase in 

euroscepticism: in January 2012, 49% of respondents thought that EU membership was more 

beneficial and 38% had opposite opinion. 25% of respondents believe that HU should further 

strengthen its cooperation with the EU and 67% are against deepening ties (compared to 34% of 

respondents who favoured stronger cooperation and 58% of those who were against it in 2012). 

This year’s poll also researched what citizens think about the treatment of HU by the EU. 48% of 

respondents think that the EU is unjust and unfair towards HU compared to 34% who think the 

opposite. 54% of respondents said that the EU applies double standards towards HU and 30% 

think that the EU is treating all MSs equally. 

  

Regarding the initiative of the 4 foreign ministers, beyond checking p8 of the conclusions 

(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/136915.pdf), I 

recommend that you read the related messages on the website of Vice President Viviane 

Reding:http://ec.europa.eu/commission_2010-

2014/reding/multimedia/news/2013/04/20130422_1_en.htmand her speech delivered in the 

European Parliament of 17/04/2013: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-348_en.htm. 
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At all occasions, it was specifically highlighted that the initiative is not linked to any of the Member 

States, but has an overall objective. 

  
On the legal assessment, it is worth reading the press release of the Commission which points out a 

number of our possible concerns: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-327_en.htm. I am afraid that I cannot offer you a prompt 

deadline by which the Commission would publish its legal assessment on the topic. 

  

  

Best regards from Budapest, 

  

  

  

Daniel AMBRUS 
Head of the Political Sector 

  

 
European Commission 

Representation in Hungary  

Lövőház utca 35, 

1024 Budapest, Hungary 

Tel: +36 1 209 9770 

Mobile: +36 20 250 9783 

daniel.ambrus@ec.europa.eu 

  

  

  
From: Rikke Johan [mailto:rjohan@privat.dk]  

Sent: Thursday, April 25, 2013 12:19 PM 

To: COMM REP BUD 

Subject: Question regarding EU-Hungary relations 

  

Dear, 

  

I am contacting you as I am currently writing my master-thesis on Hungarys new constitution and 

the following amendmends and EUs response to the situation in Hungary. 

  

I have been in contact with the danish embassy in Hungary and they told me that I should contact 

you regarding question about the EU. 

  

I would like to ask you if you have any new data on the attitude of the hungarian population 

towards the EU? The last data i have been able to find is from 2009.  

  

Furthermore, I would like to ask you if you have any public statement from the meeting in the 

Council where a new mechanism, proposed by four foreign ministers, was to be discussed?. And if 

you know if there was any discussion on Hungary during that meeting? 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-327_en.htm
http://mail.tdc.dk/compose.cgi?to=daniel.ambrus@ec.europa.eu
http://mail.tdc.dk/compose.cgi?to=rjohan@privat.dk
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I know that the European Commission is currently working on a legal assesment of the fourth 

amendment- do you know when it will be published and made public, or if there has been any 

statement from the Commission on some findings yet?   

  

I hope you can help me answer my questions. 

  

I look forward hearing from you. 

  

Best regards, 

Rikke Johan 

Student of MA in arts (european studies) 

Copenhagen Business School, Denmark 
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