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Abstract 

The Political Situation in Hungary 

-When European Values are at Stake from Within 

The thesis presents a deductive empirical study of the current political situation in Hungary. 

In 2010 the national conservative party, Fidesz1, won a landslide victory in Hungary, which resulted in a 2/3 

majority in Parliament, and with it, an almost unlimited power. The government changed the constitution 

single-handedly, without holding a referendum and without consulting other bodies of the parliamentary 

system that are meant to uphold checks and balances in a democracy. The speed with which the 

constitution was passed and the doubtful content, which have already been amended 5 times so far, have 

made international society worry about the political situation in the country. Furthermore new legislation 

curbs the competences of the Constitutional Court, and the pluralism of independent media is being 

threatened.  

The aim of the thesis is to confirm or dismiss the claim of the hypothesis, which states that the current 

political situation in Hungary conflicts with basic European values such as democracy, human rights and 

rule of law. Also it seeks to explain what the EU could do in such a situation where European values are at 

stake from within. 

The study is based on the theoretical framework of Møller & Skaaning’s comparative transitional theory on 

deep and close structural elements as a means to explain the likelihood of a former communist country to 

develop democracy. Also Vachudova’s theory on the passive and active leverage of the EU is an important 

part of this analysis. The EU can take credit for a lot of reforms happening up until 2004, but since then, the 

EU has lost its impact, and it is a democratic problem that the Union does not have any enforcement 

measures when it comes to member states.  

Methodically the thesis is divided into two parts. Whereas the first part aims to set stage for Hungary’s 

historical heritage, which is used to understand what factors have made an impact on the political situation 

today, the second part analyses the current legislation, which has received a lot of criticism from 

international organizations, among others the EU, the COE and the OSCE2.  

                                                           
1
 In coalition with the very small Christian Democratic People’s Party (KDNP) 

2
 The European Union, the Council of Europe and the Organization for Security and Cooperation in Europe  
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The thesis argues that even though Hungary, according to the theory of Møller & Skaaning, has many 

elements that promote democracy, the country also have an autocratic legacy that might still leave traces 

in the political culture today.  

In conclusion it can therefore not be said that Hungary has turned into an illiberal state, but neither can it 

be said that it is a consolidated Western form of liberal democracy. Hungary is still a very young democracy, 

and the current political situation is questionable in relation to basic democratic values, and Hungary needs 

guidance to promote the liberal values that lies in its heritage. 
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1. Indledning 

Den Europæiske Union har siden sin oprettelse for mere end 50 år siden, arbejdet for et fredeligt Europa 

baseret på fælles værdier, og projektet har medført demokrati til flere europæiske lande, som i mange år 

har været underlagt diktatorisk styre. Senest i hhv. 2004 og 2007 er ti af de tidligere kommunistiske lande 

blevet optaget i Unionen, og deres befolkninger kan nu nyde godt af grundlæggende rettigheder som 

demokrati, menneskerettigheder og retsstaten. Men mødet med EU har ikke nødvendigvis indfriet de håb 

og drømme, der var for en bedre fremtid, og med finanskrisen er EU-skepsissen kun vokset, og har spredt 

sig over hele Europa.  

Med den stigende EU-skepsis følger også en stigende nationalisme, og et ønske om mere national 

selvbestemmelse, og det europæiske værdigrundlag er i dag under hårdt pres fra sine egne medlemmer: 

”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 mænd og kvinder.” 

(Lissabontraktaten2008, s. 20)3.        

1.1 Emneindkredsning  

I dette speciale, vil hovedfokus ligge på den politiske situation i Ungarn. Et land, som for øjeblikket oplever 

en massiv kritik fra flere internationale organisationer og NGO’er, herunder EU, Europarådet og OSCE, i 

relation til deres nye forfatning af 1. januar 2012, og de dertil følgende forfatningsændringer, hvoraf flere 

vedtagne love menes at være i strid med grundlæggende europæiske værdier som demokrati, 

menneskerettigheder og retsstatsprincippet. 

Transitionen fra kommunisme til liberalt demokrati foregik fredeligt i Ungarn. Allerede i 1988 afsatte 

reformvenlige kræfter i kommunistpartiet, den daværende leder, János Kádár, og overgangen til demokrati 

begyndte derfor allerede inden murens fald i Ungarn. Men, der blev aldrig gjort op med kommunisttiden, 

og den gamle forfatning fra dengang blev, i modificeret form, ført videre helt frem til januar 2012, hvor det 

nationalkonservative regeringsparti Fidesz, med Viktor Órban i spidsen, indførte en ny forfatning, bl.a. med 

begrundelse om et opgør med kommunisttiden. 

Fidesz-regeringen vandt i 2010 en jordskredssejr, hvilket gav dem 2/3 af alle pladser i Parlamentet ved et 

frit og demokratisk valg. Ifølge den ungarske forfatning giver det regeringen absolut flertal, og magt til at 

                                                           
3
 Artikel 2TEU 
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ændre forfatningen uden at høre hverken oppositionen, Forfatningsdomstolen eller befolkningen, en 

mulighed den benyttede sig af i perioden april 2010 og frem til april 2011, hvor den nye forfatning blev 

udfærdiget. Der blev forinden foretaget 12 ændringer til den gamle forfatning, før det blev besluttet at 

udarbejde en helt ny. Den nye forfatning er yderligere blevet ændret 5 gange og en 6. ændring er på vej. 

De mange ændringer til forfatningen er blevet kritiseret for, at gøre lovgrundlaget i Ungarn tvivlsomt og 

uigennemsigtigt, og spørgsmålet er nu, hvorvidt landet lever op til bl.a. Europarådets 

Menneskerettighedskonvention og EUs grundlæggende værdier, som nævnt i artikel 2TEU. Til 

sammenligning kan nævnes, at Ungarns demokrati rating, foretaget af den uafhængige organisation 

Freedom House, i år er faldet for sjette år i træk, og Ungarn er nu tæt på helt at ryge ud af kategorien 

’konsoliderede demokratier’ (Freedom House, 2014, s. 19). 

Det er grundlæggende for det europæiske samarbejde, at alle lande er villige til at følge de værdier og mål, 

der er fælles i unionen, på trods af forskelle i kulturelle værdier, som gør et samarbejde komplekst. EUs 

øgede indgriben i medlemslandenes samfundsmæssige forhold, er i dag en stor udfordring i forhold til de 

nationale demokratier, og det er derfor essentielt for EU at få afklaret hvornår grænsen er nået, og hvad 

der i så fald kan stilles op. Det er en svær diskussion, for eftersom det er medlemslandene, der udgør EU, 

består EU kun, hvis landene samarbejder om fællesskabet, og som Jan-Werner Müller udtrykker det, så har 

fokus ligget på at respektere nationale forskelligheder, at vægte Europas interne politiske mangfoldighed 

og at undgå hårde fælles europæiske politiske standarder fremfor at tale fællesskab (MÜLLER, 2011, s. 9).  

EU er en kompleks sammensætning, og med de mange forskellige traditioner, politiske kulturer og 

historiske erfaringer, viser det sig, at det at være forenet i mangfoldighed til dato er EUs største udfordring. 

1.2 Hypotese 

Baseret på ovenstående fremstiller jeg i min hypotese, at Ungarns aktuelle politiske kurs er i strid med 

europæiske værdier som demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet. Baseret på Møller & 

Skaanings komparative transitionsteori antager jeg, at Ungarn har en dybstrukturel arv, som befordrer 

demokrati, men at landets turbulente historie samtidig efterlader en autokratisk arv, som har udmøntet sig 

i lovgivning, der, ifølge min hypotese, er i strid med europæiske værdier. 

1.3 Problemformulering 

Ovenstående problematik omhandlende den politiske udvikling i Ungarn har ført til følgende 

problemformulering: 
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Hvor vidt lever Ungarn op til fælles europæiske værdier som demokrati, menneskerettigheder og 

retsstatsprincippet, og hvor vidt kan EU blande sig i et medlemslands indre anliggender, når Unionens 

grundlæggende værdier, som beskrevet i artikel 2TEU, overskrides? 

Til besvarelse af ovenstående problemformulering har jeg udarbejdet to arbejdsspørgsmål, som vil danne 

ramme om dette speciale: 

-hvorfor har Ungarn dette skeptiske forhold til EU? 

-hvorfor handler EU ikke over for Ungarn? 

Denne problemstilling har til formål at analysere og vurdere hvor vidt Ungarns politiske situation kræver 

handling fra EU, og i så fald, hvad EUs mulighed for sanktioner over for et medlemsland, der ikke 

overholder unionens fælles værdier, som beskrevet i artikel 2 TEU, er. Problemstillingen er interessant og 

ikke mindst relevant, da EU lige nu står i en situation, hvor der ikke er nogen klare retningslinjer for, 

hvornår og hvordan det er muligt at sanktionere mod sine egne medlemmer, når man ser bort fra 

Lissabontraktatens artikel 7, som giver mulighed for at fratage et land dets stemmeret i Rådet. Et tiltag som 

har omfattende konsekvenser, og derfor tøves med at tages i brug.   

2. Metode 

Min problemformulering med fokus på Ungarns overholdelse af grundlæggende europæiske værdier 

baseret på især transitions- og nationalismeteori, lægger op til en deduktiv empirisk analyse, hvor historisk 

og nutidig empiri vil danne grundlaget for den senere analyse og diskussion. Den deduktive analyse søger at 

be- eller afkræfte den opsatte hypotese, for derved at kunne udlede hvorvidt der i Ungarns tilfælde er tale 

om en overtrædelse af de europæiske værdier, som der spørges til i opgavens problemformulering. Min 

teoretiske ramme søger herved, gennem empirien, at forklare den udvikling Ungarn har gennemgået, som 

kan have en indflydelse på hvordan den politiske kultur i landet har udviklet sig.  

Metodisk er opgaven opdelt i to.  

Den første del omhandler en beskrivelse samt analyse af de historiske og politiske faktorer, der spiller ind 

på Ungarns udvikling frem til i dag. Dette afsnit vil ligge til grund for den senere analyse, og gennem den 

anvendte teori, bruges til at forklare den politiske udvikling i landet. Med udgangspunkt i især Dahls 

demokratidefinition, Møller & Skaanings transitionsteori og Smiths etnossymbolisme, vil jeg foretage en 

historisk analyse, der begynder ved de etniske rødder, og bevæger sig op til de tre tragedier, som var en del 

af Ungarns politiske og kulturelle historie på kun ét enkelt århundrede; Trianons opsplitning af Storungarn, 
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Nazitysklands besættelse og 40 år under kommunistisk ét-parti diktatur. Dernæst vil jeg benytte Vachudova 

til at forklare overgangen til liberalt demokrati og EUs indflydelse herpå. Dette for at kunne belyse den arv, 

som påvirker de ungarske normer og værdier, som skinner igennem i den lovgivning, der vedtages i Ungarn 

i dag.  

Anden del omhandler en analyse og diskussion af den politiske situation i Ungarn i dag. Den vil behandle 

spørgsmålene omkring hvorvidt den ungarske lovgivning lever op til grundlæggende europæiske værdier, 

og ikke mindst de værdier, EU har opstillet i artikel 2TEU. Samtidig vil afsnittet behandle EU’s 

handlemuligheder overfor Ungarn, sådan som Lissabontraktatens artikel 7 er formuleret i dag. Til dette vil 

jeg desuden benytte mig af mine to arbejdsspørgsmål; Ungarns skeptiske forhold til EU, og EUs tøven i 

forhold til at reagere på den politiske udvikling. Til sidst vil jeg foretage en diskussion, der kritisk orienterer 

sig mod brugen af den valgte teori, og dermed teoriernes stærke og svage sider i forhold til at kunne 

besvare min problemformulering.   

2.1 Teori 

Til at belyse opgavens problemstilling på bedst mulig vis, har jeg valgt at benytte mig af Robert A. Dahls 

definition af demokratiske værdier, og hvordan disse kan sikre oprettelse og bevarelse af demokratiet.  Jeg 

har valgt at benytte Dahl, fordi han anses som førende inden for demokratiteori og ofte benyttes som 

referenceramme i politologiske diskussioner af demokrati. Derudover benytter jeg mig af Møller & 

Skaanings definition af det liberale demokrati, for at kunne siddestille Ungarns politiske situation med en 

gængs europæisk definition, og dermed kunne konkludere hvor vidt landet bevæger sig væk fra 

demokratiske kerneværdier, defineret i det liberale demokrati. Til at understøtte dette, vil jeg benytte 

intergovernmentalismen til at forklare hvorfor nationalstaten distancerer sig fra disse overnationale 

samarbejder, som den selv har indvilliget i at deltage i.  

Jeg vil igennem hele opgaven især benytte mig af Møller & Skaanings teori om dybe og nære faktorers 

indvirkning på en demokratisk udvikling i et tidligere kommunistisk land, hvilket jeg vil supplere op med 

Vachudovas teori om, at EUs passive og aktive indflydelse har påvirket de tidligere kommunistiske lande i 

demokratisk retning. Disse to teorier supplerer hinanden godt og har en gennemgående forklaring på 

Ungarns politiske udvikling frem til ca. 2010. Jeg har valgt de to teorier, da de begge beskæftiger sig 

specifikt med de tidligere østlandes transition til demokrati, og derfor kan forklare den proces, der er sket i 

Ungarn mere præcist.  

Jeg vil løbende benytte mig af Anthony D. Smiths etnosymbolske tilgang til nationalisme og definition på en 

kulturnation. Dette for at pointere, at nationalisme i høj grad spiller en rolle i moderne demokratier, og 
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dermed er med til at påvirke det enkelte lands tilgang til demokrati. Jeg har valgt Smith, da han benytter en 

differentiering mellem en vestlig og østlig nationalisme, som foruden at være en vigtig faktor i den 

nationale identitet, også har en indflydelse på den politiske kultur. Derudover vil jeg benytte Øyvind 

Østeruds teori om modreaktionen på globalisme. 

2.2 Empiri  

Mit empiriske grundlag er primært historiske tekster. Jeg mener, at det er vigtigt at se på Ungarns 

historiske baggrund, for at forstå deres ageren som nation, og som medlem af en fælles union. Ydermere er 

Ungarns historie et vigtigt element for ungarerne, og er i høj grad med til at definere dem som nation.  

Til dette har jeg som primær empiri benyttet mig af Bryan Cartledges bog The Will to Survive og Jörg 

Hoenschs bog A History of Modern Hungary 1867-1986. Disse to historiebøger supplerer hinanden godt i 

dækningen af den historiske udvikling landet har gennemgået.  

Cartledges bog er en detaljeret narrativ gennemgang af hele Ungarns historie fra de første folkevandringer 

og frem til omkring år 2000. Cartledge er uddannet historiker, og er tidligere britisk ambassadør i Ungarn, 

han har derfor et indgående kendskab til landet og dets historie. Hoensch beskæftiger sig derimod 

udelukkende med Ungarns lidt nyere historie, præget af besættelser og krig. 

Til analysen af den politiske situation i Ungarn i dag, benytter jeg mig af rapporter udarbejdet af bl.a. MEP 

Rui Tavares, Europarådets Venedigkommission, OSCE og flere NGO’er, der har beskæftiget sig med 

området. Jeg benytter mig selvsagt af Lissabontraktatens bestemmelser, her især artikel 2- og 7TEU, 

omhandlende Unionens fælles værdier og Suspension af visse rettigheder, der følger af medlemskab af 

Unionen.  

Ungarns fundamentale retsgrundlag, herunder den nye forfatning af 1. januar 2012 og de følgende 

ændringer er desuden en stor del af mit empiriske grundlag.  

2.3 Afgrænsning  

Det pres vi i dag ser på europæiske værdier, samt den stigende nationalisme og EU-skepsis, er ikke 

udelukkende et Ungarsk problem. Det seneste Europaparlamentsvalg viste en stigning i stemmer til EU-

skeptiske partier, og må tolkes som et ønske om mere national selvbestemmelse. EU oplever derfor lige nu 

en modreaktion på det, der for mange mennesker, forekommer som et elitært projekt uden relation til 

borgernes virkelighed. Ungarn er dog på mange måder et exceptionelt tilfælde, hvorfor jeg udelukkende vil 

foretage en analyse af de demokratiske forhold i Ungarn.  
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2.4 Begrebsdefinitioner  

Polyarki – konkurrenceprægede frie valg, suppleret af politiske frihedsrettigheder såsom ytrings-, 

organisations- og forsamlingsfrihed (Møller & Skaaning, 2014, s. 77). 

Liberalt demokrati – konkurrenceprægede frie valg og frihedsrettigheder suppleret af retssikkerhed (Møller 

& Skaaning, 2014, s. 78). 

Menneskerettigheder – ret til livet, forbud mod tortur, forbud mod slaveri og tvangsarbejde, ret til frihed og 

sikkerhed, ret til retfærdig rettergang, ingen straf uden hjemmel, ret til respekt for privatliv og familieliv, ret 

til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed, ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, ret til 

at indgå ægteskab, ret til adgang til effektive retsmidler og forbud mod diskrimination (Justitsministeriet, ). 

Retsstatsprincippet – alle er lige for loven, hvilket især indebærer, at staten ikke alene kan håndhæve loven, 

men også selv skal overholde loven. Dette sikres ved, at statens handlinger kan prøves af domstolene (Den 

Store Danske, 2014). 

3. Teoretisk ramme  

I dette kapitel vil jeg præsentere opgavens teoretiske ramme, hvor jeg først vil redegøre for begrebet 

demokrati og dets nuværende betydning for vores samfundsorden, samt hvilke faktorer, der skal være til 

stede for oprettelse og bevarelse af et demokrati. Dernæst vil jeg redegøre for intergovernmentalismen og 

den liberale intergovernmentalismes betydning for nationernes vilje til samarbejde i et fællesskab som EU. 

Derefter vil jeg redegøre for demokratiformen, konstitutionelt demokrati, defineret ud fra Ronald Dworkin. 

Jeg vil desuden se på Vachudovas teori om EUs aktive og passive indflydelse på de nye demokratier, der 

voksede frem bag jerntæppet efter kommunismens sammenbrud. Til sidst vil jeg afrunde med en 

udredning af begrebet nationalisme med udgangspunkt i Anthony D. Smiths nationalismeteori, og Østeruds 

teori om at når kulturen glemmes, vil der dannes en modreaktion, som vil komme til udtryk i en stigende 

nationalisme. Dette har jeg valgt fordi nationalisme er noget, der er tæt forbundet med nationen og dens 

styreform.  

Til sidst vil jeg diskutere teoriernes stærke og svage punkter, samt deres evne til at supplere hinanden i 

forbindelse med min opgave.  

3.1 Demokrati  

Ordet demokrati stammer fra græsk og betyder ordret, folkestyre. Det er altså helt grundlæggende et styre, 

der udgår fra folket. I oldtidens Grækenland, så demokrati dog noget anderledes ud, end det demokrati vi 
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kender i dag. Demokrati er ikke en konstant, men derimod i konstant udvikling for at tilpasse sig de 

gældende samfundsforhold, og demokratiet har ændret sig drastisk siden dets oprindelse i det gamle 

Grækenland, og det vil blive ved med at udvikle sig. Som Robert A. Dahl udtrykker det, så har ”Demokrati 

betydet forskellige ting for forskellige folkeslag på forskellige tidspunkter og steder.” (Dahl, 2000, s. 8). Der 

findes derfor ikke én definition på hvad demokrati indebærer og hvad demokrati er for en størrelse, men 

nedenfor vil jeg se på et par af de bud, teoretikere er kommet med gennem årene.  

Det er det liberale demokrati, som har vundet indpas i Vesten. Grundværdien er frihed, og det er 

kendetegnet ved at være værdineutralt og pluralistisk, hvilket vil sige, at borgernes syn på religion, moral 

og livsværdier er personligt, og ikke noget staten skal blande sig i. Samtidig skal økonomiske forhold så vidt 

muligt styres af markedskræfterne. Ovenstående beskrivelse er idealtypen, som styreformen søger at 

realisere, men ofte ses en væsentlig forskel når det liberale demokrati skal føres ud i livet som styreform 

(Hansen, 2010, s. 1-2).   

De fleste politiske teorier har den forudsætning, at demokrati er den mest ønskværdige styreform, og at 

autokrati og despoti må undgås for enhver pris, da de menneskelige omkostninger er for høje. Demokratiet 

er dog historisk set heller ikke perfekt, men må ifølge Dahl anses som den mindst skadende styreform.  

Ifølge Dahl har demokrati mindst ti fordele, fremfor et hvilket som helst ikke-demokratisk alternativ, nemlig 

at: 

1. borgerne undgår tyranni 

2. borgerne har grundlæggende rettigheder 

3. borgerne har generel frihed 

4. borgerne har selvbestemmelse 

5. borgerne har moralsk selvstyre 

6. borgerne har mulighed for at udvikle sig menneskeligt 

7. borgernes væsentlige personlige interesser beskyttes 

8. der er politisk lighed mellem borgerne 

9. fred 

10. velstand  

(Dahl, 2000, s. 40) 

Ifølge Dahl, er der desuden seks grundlæggende faktorer som er afgørende for at demokrati kan udvikles 

og bevares: 
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Valgte repræsentanter Effektiv medbestemmelse, kontrol med 

dagsordenen 

Frie, retfærdige og hyppige valg 

 

Lighed i valg, kontrol med dagsordenen 

Ytringsfrihed Effektiv medbestemmelse, begrundet indsigt, 

kontrol med dagsordenen 

Alternative informationskilder Effektiv medbestemmelse, begrundet indsigt, 

kontrol med dagsordenen  

Forsamlingsfrihed Effektiv medbestemmelse, begrundet indsigt, 

kontrol med dagsordenen 

Omfattende borgerrettigheder 

 

Ingen udelukkelse 

(Dahl, 2000, s. 69+75) 

Disse seks kriterier er vitale for demokrati fordi, vi i moderne demokratier ikke har direkte demokrati, men 

derimod repræsentativt demokrati, som betyder, at vi vælger repræsentanter, der kan repræsentere vores 

holdninger i styret. Samtidig er det vigtigt, at valgene er frie og retfærdige, så vi har frihed til selv at 

bestemme, men samtidig skal de også være hyppige, så vi har mulighed for at holde de valgte 

repræsentanter ansvarlige for deres handlinger ved et valg. Ytringsfrihed er vigtigt, for at kunne gøre sin 

mening gældende, men også for at kunne udfordre den herskende ideologi, eller de valgte repræsentanter. 

De alternative informationskilder, skal sikre, at den information, man som vælger får, er ufarvet og 

upåvirket af fx politiske partier, der ønsker at påvirke vælgernes holdning. Forsamlingsfrihed skal være med 

til at sikre at politiske partier eller interesseorganisationer frit kan opstå. Til sidst skal borgerrettighederne 

sikre, at alle har ret til at stemme, stille op ved valg og retten til ovenstående rettigheder (Dahl, 2000, s. 75-

80). Der er altså givetvis en række ting, der må opfyldes for at man retfærdigvis kan kalde sig for et 

demokrati, og om en stat kan kaldes for et demokrati eller ej, afhænger af hvorvidt denne respekterer 

borgernes frihedsrettigheder (Hansen, 2010, s. 39).  

Dahl fremsætter desuden fem betingelser, der ved deres tilstedeværelse stort set vil garantere udvikling og 

bevarelse af demokrati. Han pointerer dog, at der ikke findes en eksakt facitliste, eftersom lande kan 

opfylde visse af kriterierne uden at være demokratiske, mens andre lande kan være demokratiske uden at 

opfylde alle betingelserne. Hvis alle betingelserne er fraværende, er muligheden for demokrati dog, ifølge 

Dahl, lig med nul.  
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En vigtig betingelse for demokrati er for det første, ifølge Dahl, at en evt. intervention fra et andet land, ikke 

må være fjendtligt indstillet overfor et demokratisk styre. Dernæst må både militær og politi være styret af 

demokratisk valgte øvrighedspersoner - dette for at undgå én persons ultimative magt over de vigtigste 

midler til fysiske tvangsforanstaltninger. For det tredje er kulturel homogenitet essentielt i oprettelse og 

opretholdelsen af et demokrati, da kulturelle konflikter ofte er årsag til politiske spændinger, der kan 

forhindre en demokratisk udvikling. Demokratisk styreform og demokratisk politisk kultur skal desuden 

stemme overens. - dvs. at et vigtigt element er, at både landets ledere og borgere støtter op om en 

demokratisk praksis. Til sidst er en kapitalistisk privatejet økonomi gunstig for demokratisk udvikling (Dahl, 

2000, s. 116-124). 

Og netop markedsøkonomien er et aspekt, som både begunstiger, men samtidig virker skadende for 

demokratiet. Den gunstige side af markedsøkonomien består i en opdeling af samfundets ressourcer, hvor 

staten ikke har ansvaret for at fordele samfundets goder såsom fx kapital og jorder. Dette skaber en 

dynamik, hvor befolkningen selv stræber efter at opnå disse ting, samtidig med, at den forhindrer en række 

sociale og politiske konflikter. Rent historisk har man kun set demokratier i lande styret af 

markedskapitalismen (Dahl, 2000, s. 130).  

Af ugunstige betingelser for demokrati kan nævnes, at en markedsøkonomi aldrig er fuldstændig 

selvregulerende. Den store konkurrence kræver en hvis indblanding fra staten for at forhindre skade på fx 

naturen, arbejdstagere eller forbrugere. Borgerne er desuden ikke ligestillede i en markedsstyret og 

konkurrencepræget økonomi, hvor visse mennesker vil være i stand til at arbejde sig til toppen, mens andre 

ikke har samme mulighed eller evne (Dahl, 2000, s. 134-138). Kort sagt, så bidrager markedsøkonomi til en 

øget velstand, forhøjet uddannelsesniveau, og den mindsker risikoen for at korrupte politikere sidder på 

alle samfundets ressourcer. Samtidig skaber den, på den anden side, også en voldsom skævvridning i 

fordelingen af ressourcer og ulighed i politisk indflydelse blandt borgerne (Dahl, 2000, s. 138).  

Dahls demokratimodel mangler dog især et aspekt, som er essentielt for et velfungerende, ikke 

korrumperet demokrati – en fordeling af magten. 

Montesquieu er især kendt for sin magtdelingslære, som deler magten i tre dele; den dømmende, den 

lovgivende og den udøvende magt. Disse magtforhold reguleres gennem princippet om checks and 

balances, og er et vigtigt element i moderne demokratier, for at sikre borgernes frihed, ved at undgå 

uforholdsmæssigt meget magt i én instans, og samtidig giver den de tre magtinstanser mulighed for at 

kontrollere hinanden, og yde parlamentarisk kontrol. Denne kontrolmekanisme giver bl.a. i konstitutionelle 

demokratier, den dømmende magt beføjelse til at kontrollere, at den lovgivende magt, Parlamentets, love 
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ikke er forfatningsstridige (Baron, Fich, & Herslund, 2011, s. 46). I moderne demokratier taler man ofte også 

om en fjerde magtinstans, nemlig medierne, som, hvis de er frie og pluralistiske, vil være demokratiets 

vogter, og fungere som folkets talerør og beskytter overfor suverænen. 

En anden teoretiker, Herbert Kitschelt, argumenterer for to forskellige årsager, som kan bruges til at finde 

årsagssammenhænge for demokratiets udvikling – dybe og nære årsager. De dybe årsager ligger langt 

tilbage i tid, og tager udgangspunkt i strukturelle forhold. Nære årsager derimod består ofte direkte i 

aktørernes valg, og kan ændres på kort sigt (Møller & Skaaning, 2010, s. 260). 

De dybe årsager ligger længere tilbage i tid. Her er det fx altafgørende hvilken samfundsform landet har at 

falde tilbage på efter et autokratisk styre. Der skal altså være en gunstig arv, som der kan bygges videre på. 

Kitschelt selv mener, at statsapparatets karakter og civilsamfundets styrke før kommunismens indførelse er 

af afgørende betydning for hvor let en overgang til demokrati vil være (Møller & Skaaning, 2010, s. 260 + 

267).  

De nære årsager kan forklares ud fra M. Steven Fishs teori omkring at graden af parlamentarisme, en 

valgsejr til oppositionen ved første valg, samt omfanget af økonomiske reformer er absolut afgørende for en 

demokratisk udvikling. Det er nære årsager, som umiddelbart er let påvirkelige af aktører (Møller & 

Skaaning, 2010, s. 253 + 263).  

Disse dybe og nære forudsætninger bruger Jørgen Møller & Svend-Erik Skaaning i deres transitionsteori, og 

udbygger dem med yderligere tre vigtige fokusområder; fravær af olieproduktion, nærhed til Vesteuropa og 

økonomisk velstandsniveau inden kommunismens sammenbrud (Møller & Skaaning, 2009, s. 304), (Møller & 

Skaaning, 2010, s. 268).  

3.2 Intergovernmentalisme og liberal intergovernmentalisme 

Stanley Hofmann præsenterede i 1966 sin teori om intergovernmentalisme, som modspil til 

neofunktionalismen, som ikke kunne forklare den manglende politiske integration i Vesteuropa (Cini, 2003, 

s. 88). Intergovernmentalismen forudsætter, at stater kun samarbejder, når, og så længe det tjener deres 

egne interesser (Kelstrup, Martinsen, & Wind, 2006, s. 169). Suveræniteten ligger hos medlemsstaterne, 

men kan, hvis det er til fordel, fordeles ud til EUs institutioner, som fungerer som tjenere for 

medlemsstaternes ønsker (Cini, 2003, s. 97). Det er en slags cost-benefit analyse, som afgør hvor og 

hvornår staterne har en interesse i at samarbejde, og evt. afgive suverænitet for at opnå fælles mål. Det er 

en helt igennem rationel vurdering, baseret på nationalstatens politiske mål (Cini, 2003, s. 95).  
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Hoffmann skelner mellem det han betegner ’high politics’ og ’low politics’, som hhv. det politiske område, 

hvor staterne ønsker at bevare deres suverænitet, og det økonomiske område, hvor de er mere villige til at 

lade sig integrere eller samarbejde (Cini, 2003, s. 98). Den økonomiske integration er altså ifølge 

intergovernmentalismen mere sandsynlig end den politiske.  

I de tidlige 90ere præsenterede Andrew Moravcsik imidlertid sin modificerede udgave af 

intergovernmentalismen, som han kaldte for liberal intergovernmentalisme. Den liberale 

intergovernmentalisme bygger på både realismen og neo-liberalismen, og beskæftiger sig med 

sammenkoblingen mellem national og international politik (Cini, 2003, s. 103). Som en anden fortaler for 

denne tilgang, Putnam, betegner det, så er der tale om et to-niveau-spil; det nationale spil, som fører frem 

til dannelsen af nationale præferencer, og de mellemstatslige forhandlinger, som fører til 

intergovernmentale aftaler. Senere er et tredje niveau blevet tilføjet, for at forklare staternes afgivelse af 

suverænitet til supranationale institutioner, som fx EU. Dette niveau kaldes institutional choice, og baseres 

på, at stater afgiver en mere eller mindre permanent suverænitet, for at bevare og sikre gennemførelse af 

opnåede aftaler (Kelstrup et al., 2006, s. 172-173). 

Moravcsik anser stater for værende rationelle i deres handlinger og drevet af især økonomiske 

incitamenter. Som andre intergovernmentalistiske teorier, lægges der en større vægt på nationalstaterne, 

og de nationale ledere tillægges en høj grad af autonomi. Set ud fra denne teori, er det altså 

nationalstaterne, der er det bærende element for samarbejde, og samarbejdet kan ikke ses som en 

selvstændig entitet. Enhver beslutning bliver derfor truffet i nationalstaternes interesse, hvorfor 

intergovernmentalister ofte taler om et europæisk samarbejde fremfor europæisk integration (Cini, 2003, s. 

95).  

3.3 Konstitutionelt demokrati 

Medlemslandene i EU har vidt forskellige grundlæggende demokratiske traditioner, hvilket i høj grad spiller 

en rolle, når det kommer til hvordan man ser på demokratiet indenfor EU, men også i forholdet mellem EU 

og den enkelte medlemsstat. Grundlæggende kan man, ifølge den amerikanske retsfilosof Ronald Dworkin, 

skelne mellem to demokratimodeller; det konstitutionelle demokrati og flertalsdemokratiet. Det er det 

konstitutionelle demokrati, der gør sig gældende i Ungarn. 

Begge demokratiformer er repræsentative, dvs. at befolkningen vælger en række repræsentanter til at 

repræsentere deres holdninger i parlamentet. Der hvor de to adskiller sig, er i magtforholdet. I det 

konstitutionelle demokrati er folket den øverste myndighed, og er givet en række rettigheder som 

beskyttes af en forfatning. Til at sikre sig, at den lovgivende magt overholder disse forfatningsgivne 
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rettigheder i forbindelse med udformningen af love, er en forfatningsdomstol, som kan underkende love, 

der strider mod forfatningen. På den måde sikres det, at ingen får en magt, der kan bringe borgernes 

rettigheder i fare (Baron et al., 2011, s. 61-64). Grundprincippet er, at mennesker ikke kan håndtere magt, 

og derfor bør kontrolleres, som her af forfatningen. I det konstitutionelle demokrati siges det, at staten 

styres af love og ikke af mennesker, da frygten er, at demokratiet forvandles til et flertalsdiktatur, hvis ét 

parti sidder på hele regeringsmagten. Borgernes rettigheder skal altså ikke afhænge af suverænens 

partipolitiske farve, da man frygter at suverænen ikke vil tilgodese den samlede befolkning (Hansen, 2010, 

s. 60-62).  

I sin bog Freedom’s Law, argumenterer Dworkin for at det konstitutionelle demokrati er det bedste, og at 

det er den moralske fortolkning af forfatningen, der er vigtig. Den er uundværlig for demokratiet, da den er 

forankret i historie, praksis og integritet (Dworkin, 1996, s. 11). Den moralske fortolkning er et udtryk for 

forfatningens vilje, ikke dommernes (Dworkin, 1996, s. 12). Samtidig må loven også være åben for 

fortolkning, da den skal kunne følge med tiden, og folket dermed ikke er bundet af ældgamle love, som ikke 

længere gør sig gældende i et moderne samfund, hvor kultur og normer er i konstant forandring (Dworkin, 

1996, s. 14). 

Han gendriver kritikeres anklager om, at dommere dømmer efter deres egen politiske overbevisning 

(Dworkin, 1996, s. 4), fremfor at bruge den moralske fortolkning, som er en praksis, som er opbygget 

gennem tiden og påvirket af den politiske og filosofiske historie. Han mener, at denne måde at fortolke 

loven på er så dybt fæstet i praksis, at det er umuligt for dommere at se bort fra denne, når der skal 

dømmes i forfatningsspørgsmål. 

Dworkin mener ikke, at flertallets magt er en garanti for demokratiske beslutninger, hvorfor en moralsk 

fortolket forfatning vil garantere alle i befolkningen visse rettigheder og ikke kun flertallet (Dworkin, 1996, 

s. 17). 

3.4 EUs aktive og passive indflydelse  

Milada Anna Vachudova taler om EUs aktive og passive indflydelse i forhold til de nye demokratier i 

Østeuropa og deres tilnærmelser til EU op gennem 90erne. 

Den passive indflydelse hentyder til den tiltrækningskraft EU har på sine naboer, hvorimod den aktive 

indflydelse hentyder til de overlagte handlinger, der udgør tiltrædelsesprocessen. I de første fem år, 

benyttede EU sig ikke af en aktiv strategi for at vinde landenes gunst (Vachudova, 2005, s. 63).   

Den passive indflydelse:  
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Fordelene ved medlemskab er den primære drivkraft i den passive indflydelse. EU kan, ved sin blotte 

eksistens, passivt opnå indflydelse på, og påvirke hvordan lande udøver sin politik. Tiltrækningskraften 

begrundes i de mange fordele der er ved at være inde i varmen i det europæiske samarbejde. Politiske 

fordele er beskyttelse gennem fælles EU lovgivning og stemmeret i beslutningstagninger. Økonomiske 

fordele er; adgang til det fælles indre marked, økonomisk støtte, stigning i investeringer, vækst, 

iværksætteri og kvalifikationer. Samtidig vil et fremtidigt medlemskab danne grobund for indenrigspolitiske 

reformer. Det kræver desuden store ofre at stå udenfor fællesskabet, især når omkringliggende lande 

opnår medlemskab, samt den store forskel i behandlingen af medlemsstater og ikke-medlemsstater 

(Vachudova, 2005, s. 65). Men det har også en pris at blive medlem af EU, nemlig afgivelse af suverænitet 

som den største faktor. Men Vachudova mener, at prisen for eksklusion, både politisk og økonomisk, langt 

overstiger prisen for afgivelse af national selvbestemmelse (Vachudova, 2005, s. 71). 

Den aktive indflydelse: 

Optagelsesprocessen skal vise kandidatlandenes forpligtelse til EUs regler før de bliver optaget. 

Med Københavnerkriterierne i 1993 introduceredes EUs aktive indflydelse. Her blev krav, som 

kandidatlande skulle opfylde, nedskrevet og landene fik her en slags facitliste på medlemskab. Hermed fik 

EU også mulighed for at stille nogle helt præcise og høje krav, som landene skulle opfylde før et 

medlemskab kunne blive en realitet: 

 (1) at ansøgerlandet har opnået institutionel stabilitet, som garanterer demokrati, retsstatsforhold, 

menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal 

(2) at ansøgerlandet har en fungerende markedsøkonomi, samt evne til at klare konkurrencepresset og 

markedskræfterne i Unionen 

(3) at ansøgerlandet er i stand til at påtage sig forpligtelserne ved et medlemskab, herunder er i stand til at 

tilslutte sig målet om en politisk, økonomisk og monetær union.  

(Vachudova, 2005, s. 120) 

EUs acquis communitaire er EUs samlede regelværk, som består af al EU lovgivning. Ansøgerlande skal, som 

en del af Københavnskriterierne, opfylde dette acquis før de kan opnå medlemskab. Dette foregår igennem 

en screeningsproces, hvor EU sammen med kandidatlandet gennemgår i alt 31 kapitler. Når et land lever op 

til kriterierne i et kapitel lukkes dette, og landet er således et skridt nærmere medlemskab. EUs acquis er 

ikke til forhandling, og der kan derfor ikke forhandles opt-outs for nye medlemslande, hvilket styrker EUs 

aktive indflydelse (Vachudova, 2005, s. 123).  
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Den aktive indflydelse er så virksom fordi, den bygger på udsigten til medlemskab, de høje krav for 

optagelse, samt tre kerneområder i optagelsesprocessen;  

- Den asymmetriske gensidige afhængighed ligger i det forhold, at kandidatlandene ønsker et 

medlemskab, hvorimod flere medlemslande ikke nødvendigvis ønsker at indlemme flere lande i 

Unionen. Der opstår derfor en situation, hvor kandidatlandene har en stor, især økonomisk, 

afhængighed til EU, og har dermed mere at vinde ved et medlemskab, hvilket stiller EU i en 

fordelagtig forhandlingssituation, hvor kandidatlandene er nødt til at præstere deres ypperste for at 

vise, at de er værdige til medlemskab. 

- Håndhævelse af optagelseskravene, som ikke er til forhandling, er samtidig en vigtig faktor. 

Kandidatlandene må forme deres indenrigspolitik så den kan leve op til EUs høje krav for optagelse. 

Hvis ikke, er konsekvensen udelukkelse fra fællesskabet, hvilket kan få fatale økonomiske 

konsekvenser. 

- EUs meritokrati gør, at der opstilles de samme krav for alle kandidatlandene. Meritten er baseret på 

fortjeneste og landene kan hermed se hvor langt de er nået i optagelsesprocessen alt efter hvor 

mange af EUs krav de har opfyldt. På den måde behandles alle kandidaterne objektivt og ens, og 

ikke på baggrund af individuelle faktorer.  

Optagelsesprocessen gør det attraktivt at overholde og efterleve kriterierne, og synligt og dyrt ikke at gøre 

det (Vachudova, 2005, s. 106).  

3.5 Nationalisme 

Nationalisme er i udgangspunktet en vigtig brik for at forstå den ungarske politiske kultur, som præges 

meget at nationalistiske elementer og en stærk kulturel identitet. Som flere andre teoretikere, drager 

Anthony D. Smith en skelnen mellem den politiske og den kulturelle nationalisme i hhv. Vest- og Østeuropa. 

Smith skelner mellem en vestlig og en ikke-vestlig form for nationalisme. Han benytter Friedrich Meiniches 

begreber om ’kulturnation’ og ’borgernation’, som hhv. kan sammenlignes med etnosymbolismens ’ethnie’ 

og ’nation’. Her er borgernationen den vestlige form for national samling, som bygger på en rationel 

tilknytning mellem borgere, som er bundet sammen af en fælles lovgivning og et fælles territorialt område. 

Den er en bevidst nationsopbygning, baseret på et politisk fællesskab, med fælles rettigheder og ansvar for 

nationens borgere indenfor en territoriel afgrænsning (Smith, 1991, s. 8-9). Den ikke-vestlige kulturnation, 

ser man hovedsageligt i Central- og Østeuropa og Asien. Smith mener at denne form for nation er etnisk 

baseret og det vigtigste element er fælles oprindelse. Den ikke-vestlige nationalisme etableres på baggrund 

af en tro på en fælles kultur, som tager udgangspunkt i en fælles historie og en fælles oprindelse. Smith 
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mener dog ikke, at man kan sætte disse to alt for skarp op mod hinanden. Han mener, at de to 

nationsformer er afhængige af hinanden, men at én altid vil dominere. Smith mener desuden, at alle 

moderne nationer indeholder lidt af begge, og han mener, at både den vestlige og ikke-vestlige nation 

består af en etnisk kerne (Smith, 1991, s. 13). Men den vestlige nations hovedfokus er det politiske 

fællesskab og retslig ligestilling i samfundet, mens den ikke-vestlige nation har hovedfokus på 

oprindelsessted og fælles kultur.  

Den norske forfatter og professor i internationale konfliktstudier, Øyvind Østerud, betegner nationalismen i 

de tidligere Øststater, som etnisk og religiøst baseret, præcis som Smith. Østerud argumenterer desuden 

for, at der er en form for modreaktion i nationalstaterne mod globaliseringen og EU, som øger 

nationalismen. Globaliseringens paradoks er ifølge Østerud, at den udvisker grænser og skaber en tættere 

mere forenet verden, men samtidig er der også et modsvar, som består af renationalisering og etnificering 

(Østerud, 1999, s. 164). 

Østerud mener ikke, at en borgernation, baseret udelukkende på rettigheder, som fx EU, kan stå alene, 

men at kulturen er et vigtigt element. Når denne glemmes skabes modreaktionen. Dette stemmer godt 

overens med Smiths teori om, at en borgernation altid vil bestå af en etnisk kerne.  

3.6 Diskussion af teori 

I følgende afsnit vil jeg foretage en diskussion af min valgte teori og hermed forklare teoriernes fokus, og 

hvordan de kan supplere hinanden i min senere analyse. 

Dahls definition af demokrati henviser, ifølge Møller & Skaaning, til polyarki og ikke til det vestlige liberale 

demokrati, idet Dahl ikke vægter retssikkerheden som et demokratisk element. Dette betyder, at Dahls 

teori ikke kan benyttes til at konkludere hvor vidt Ungarn i dag er et liberalt demokrati. Dahls definition af 

demokrati kan derfor kun bruges overordnet i skellet mellem demokrati og ikke-demokrati, og altså ikke i 

skellet mellem de forskellige demokratiformer i min analyse af om Ungarn overholder demokratiske 

principper, som vi ser dem i vestlige liberale demokratier (Møller & Skaaning, 2010, s. 52-53). Møller & 

Skaaning ’degraderer’ desuden Ungarn til et polyarki i deres seneste bog Demokrati – Opfattelser, 

udviklinger, årsager og virkninger (Møller & Skaaning, 2010, s. 98), (Møller & Skaaning, 2014, s. 83).  

Møller & Skaanings demokratiseringsmodel er oprindelig ment som en komparativ model, der ved hjælp af 

dybdegående analyser af de tidligere Østlandes historie kan forklare hvorfor visse lande udviklede sig 

demokratisk, mens andre udviklede sig autoritært. Svagheden i denne teori er dog, at Møller & Skaaning 

kun kan forklare den umiddelbare udvikling efter kommunismens sammenbrud. Her så Ungarn ud til at 

udvikle sig i en fuldt ud demokratisk retning, og Møller & Skaaning tillagde denne udvikling Ungarns 
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mangeårige tilknytning til Vesten og vestlige værdier. Men hvad de havde overset var Ungarns historie med 

mange års påvirkning i autoritære retninger og af en dyb nationalisme, som skabte fjender i deres 

umiddelbare nabolande, som de i dag må arbejde tæt sammen med i den Europæiske Union. Ungarn har 

altså ikke kun haft positive påvirkninger, der fordrer demokratiet, landets politiske kultur er også i høj grad 

påvirket af autoritære kræfter. Møller & Skaanings teori stopper sin forklaring umiddelbart i det øjeblik 

landene påbegynder deres demokratiske udvikling. Teorien kan dermed ikke forklare hvad der sker 

efterfølgende, eller hvorfor et land som Ungarn pludselig gennemgår en udvikling, der tilsyneladende 

bevæger sig væk fra den demokratiske. Jeg vil dog benytte deres teori om dybe strukturelle påvirkninger i 

en udvidet form, der også ser på de faktorer der modarbejder demokratiet.    

Vachudovas teori tager over hvor Møller & Skaaning stopper. Hun forklarer situationen efter det første frie 

valg og EUs store indflydelse og påvirkning på Østlandene. Men også hun konkluderer, som Møller & 

Skaaning, at Ungarn, med påvirkningen fra EU, er et konsolideret liberalt demokrati, og hendes teori kan 

dermed heller ikke forklare det pludselige skift i Ungarsk politik.  

Her kan intergovernmentalismen derimod tage over og forklare Ungarns højreradikale drejning. 

Intergovernmentalismens hovedfokus i det internationale samarbejde er medlemsstaterne, og tesen er, at 

disse kun samarbejder så længe de får en fordel ud af det. Samarbejdet bliver beskrevet som en slags cost-

benefit analyse hvor fordelene hele tiden vejes op mod ulemperne, og hvis Ungarn ser en overvægt af 

ulemper, vil de naturligt trække sig væk fra samarbejdet.  

Både Møller & Skaaning og Vachudova mangler desuden det nationalistiske element i deres modeller. De 

kan ikke forklare historiens præg på det heterogene samfund, hvilket ifølge Dahl modvirker demokratiet. 

Nationalismen er en faktor som har spillet en stor rolle i hele Europas historie, og ikke mindst Ungarns. Jeg 

har derfor valgt at inddrage Smith, på trods af at hans teori ikke går ud på at forklare demokratiets 

udvikling. Jeg vil derimod benytte hans teori som et supplement til de øvrige demokratiseringsteorier i et 

forsøg på at forklare Ungarns tilbagetrækning væk fra de europæiske værdier, og kulturens indflydelse på 

demokratiet. 

Det der sker i Ungarn, kan ses som en modreaktion, på at EUs magt er blevet for stor, og at landet føler sig 

begrænset og styret fra Bruxelles. Hverken Møller & Skaaning eller Vachudova kan forklare de 

modstrømninger vi ser mod demokratiet og de europæiske værdier, og her vil jeg bruge Østerud til at 

forklare hvorfor et land der føler sig presset på sine nationale værdier vil reagere med en modreaktion, der 

sætter grundlæggende værdier på spil og øger nationalismen. 
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Ronald Dworkin argumenterer for, at der i et konstitutionelt demokrati vil være en stærk forfatningsmæssig 

tradition, som vil ligge til grund for retslige afgørelser, og man vil dermed undgå at personlige holdninger 

afspejler domme. I Ungarn ser dette dog ikke ud til at være tilfældet pt, da Fidesz har udnævnt et flertal af 

dommere i forfatningsdomstolen, som indtil videre har brugt deres mandat til at trække sager i langdrag 

eller dømme til regeringens fordel. Grundopfattelsen i det konstitutionelle demokrati om at mennesker 

ikke kan håndtere magt, og derfor bør styres af loven, er dog ganske gyldig, og det kan diskuteres hvor vidt 

Ungarn i dag er et fuldgyldigt konstitutionelt demokrati.  

DEL 1 

4. Ungarns arv   

I følgende kapitel vil jeg, på baggrund af Møller & Skaanings teori, undersøge hvilke dybe strukturelle 

faktorer, der ligger til grund for den anspændte situation vi i dag ser mellem EU og Ungarn i forhold til 

fælles europæiske værdier. Dette vil jeg undersøge igennem en analyse af Ungarns tidlige historie, hvor jeg 

især vil lægge vægt på de forskellige påvirkninger Ungarn har været udsat for, heraf tilknytningen til 

Vesten, op gennem historien. Dette fordi Møller & Skaaning anser historiske påvirkninger som en dyb 

strukturel faktor for hvor let eller svært det vil være for at land at udvikle sig i en vestlig demokratisk 

retning. Jeg vil også her inddrage Smiths etnosymbolske nationalismeteori, da netop nationalisme har 

været et vigtigt omdrejningspunkt i Ungarns selvforståelse gennem tiden, og i dag anses som en afgørende 

faktor i ungarsk politisk kultur.  

Dernæst vil jeg se på konsekvenserne af Trianonaftalen efter 1. verdenskrig, også her analyseres ud fra 

forholdet til Vesten og et nationalistisk perspektiv, da Trianon i dag er en væsentlig faktor for den stigende 

vi-følelse i Ungarn, og bruges i den nationalistiske politiske retorik. Samtidig ses Trianon også som en del af 

Ungarns demokratiske udvikling og tradition. Efterfølgende vil de to mørke perioder i Ungarns nyere 

historie, nazismen og kommunismen, analyseres, da de to blodige autokratiske regimer er af stor betydning 

for landets senere demokratiske udvikling. Også her analyseres ud fra Møller & Skaanings teori om dybe og 

nære faktorer som en vigtig påvirkning for den senere udvikling i Ungarn.  

Slutteligt vil jeg se på Ungarns overgang fra autoritært kommunistisk et-partidiktatur til moderne liberalt 

demokrati. Denne overgang og valget mellem Øst og Vest var af afgørende betydning for landets fremtidige 

skæbne, og er essentielt for at kunne forstå Ungarns politiske udvikling gennem de seneste 20 år. Her vil 

jeg, i kombination med Møller & Skaaning, benytte Vachudovas teori om EUs passive og aktive indflydelse, 
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som en afgørende faktor for Ungarns demokratiske udvikling i årene efter kommunismens fald. Herefter vil 

jeg desuden foretage en analyse af Ungarns tid som kandidatland til EU.  

4.1De etniske rødder 

I dette afsnit vil jeg dække Ungarns tidlige historie for at skabe et overblik over de helt grundlæggende 

faktorer for dannelsen af den ungarske nation. Op gennem tiden er Ungarn blevet påvirket af flere 

forskellige besættelsesmagter. De katolske habsburgeres vestlige værdier er en dyb faktor i Ungarns arv, 

som kan virke fordrende for en demokratisk udvikling, men også de muslimske osmannere har sat sine spor 

frem til i dag, bl.a. i form af nepotisme og korruption. Flere dybe årsager modsætter sig altså hinanden 

allerede tidligt i Ungarns historie, og på trods af Ungarns tidlige tilknytning til vestlige værdier, så ligger der 

også nogle dybe årsager, som kan virke bremsende for den demokratiske udvikling. Jeg vil i det kommende 

kapitel analysere og forsøge at skildre disse forskellige påvirkninger og hvilken indflydelse de forskellige 

modstrømninger kan have haft på udviklingen af en Ungarsk politisk kultur, den deraf demokratiske 

udvikling vi så efter kommunismen, og den tilbagegang, der tilsyneladende sker i dag.  

 “each of the five empires that had invaded Hungary during the past thousand years – the Tartars, the 

Turks, the Habsburgs, the Nazis and Soviet Russia – had disappeared without trace: ‘but we are still here, 

though – this must be said on the fourth of June – not in such large numbers and not in so large a country as 

that in which we once stood; but we still exist, we have survived them all and we are now planning our 

future.’” (Cartledge, 2011, s. 502). 

Dette citat af Viktor Orbán på årsdagen for Trianonaftalen i år 2000, tegner et billede af hvordan ungarerne 

ser sig selv. Ungarn er historisk set et land, der altid har været udsat for mange forskellige påvirkninger 

udefra. Det ligger som en skillelinje mellem Vesten og Østen, og mange interesser af forskellig karakter har 

været på spil i dette område gennem tiden. Ungarn er et land, der har været befolket af mennesker med 

vidt forskellige baggrunde, såvel religiøst og kulturelt som nationalt, og har gennem tiden desuden været 

påvirket både historisk, kulturelt, religiøst og politisk af flere forskellige besættelsesmagter. Ungarn er også 

et land, der ofte har været undertrykt, og som har tabt enhver krig det har kæmpet de sidste 500 år. 

Alligevel viser Orbáns citat en stædighed og en viljestyrke, som er dybt forankret i ungarsk politisk tradition 

og i den ungarske nationalfølelse.  

Ungarn ligger som en enklave midt i Europa, med sine egne stolte traditioner og myter, sin egen 

oprindelseshistorie, sit eget unikke sprog, og minder på mange måder ikke om resten af Europa. Denne 

særegenhed, gør det endnu vigtigere for ungarerne at stå sammen og mindes deres fællesskab. Netop 

derfor handler de ungarske myter også mere om oprindelse end om noget andet, det minder dem om hvor 
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de kommer fra og hvorfor de skiller sig ud fra deres europæiske naboer. Ungarn går under den betegnelse, 

som Smith kalder ethnie, da den identitetsskabende fokus ligger i de kulturelle værdier. Det er kulturen, der 

er med til at definere Ungarn som nation.   

4.1.1 Nærhed til Vesten 

Magyarernes4 ankomst til Ungarn skete som enden på en lang folkevandring, hvor magyarerne vandrede 

fra Sibirien, og slog sig ned omkring Uralbjergene. Med tiden migrerede de længere vestpå og endte 

omkring år 800 med at bo, side om side med andre folkeslag i det område, vi i dag kender som Ungarn, dele 

af Rumænien og Bulgarien. Efter at have hærget Europa på hesteryg i nogle år, slog magyarerne sig ned og 

blev bønder. Ungarerne har derfor, siden de slog sig ned i Europa, været et sammensat folk - et heterogent 

folk. Dette har præget deres historie, og som Dahl beskriver det, så er manglen på homogenitet ikke 

gunstigt for oprettelse og opretholdelse af et demokrati, da det kan føre til kulturelle konflikter, som ofte er 

årsag til politiske spændinger (Dahl, 2000, s. 116).  

Forholdsvis kort tid efter magyarernes ankomst til det Karpatiske bassin, blev de introduceret til 

kristendommen, og blev hurtigt herefter kristnet. Det var en konge ved navn Stephen, som siges at have 

grundlagt den ungarske nation, og juleaftensdag år 1000 blev han kronet til konge af Ungarn. Med 

velsignelse fra den romerske kejser og paven, blev Ungarn hermed en del af de kristne kongeriger, og det 

blev hermed slået fast, at den ungarske tro var den kristne. Allerede på dette tidpunkt var ungarerne altså 

tættere på, og mere påvirket af Vesteuropa end deres omkringliggende naboer, og kirkens værdibaserede 

rolle taget i betragtning, er ungarerne blevet påvirket væsentligt mere af vesteuropæiske tanker og værdier 

helt fra begyndelsen, end fx deres naboer, serberne og bulgarerne, som blev græsk ortodokse (Cartledge, 

2011, s. 10). Kong Stephen gjorde hermed ungarerne til europæere og en del af Europa for allerede 1000 år 

siden (Cartledge, 2011, s. 13). 

Men kristendommen var grobund for mange konflikter i regionen, og med Reformationen så ungarerne det 

som en mulighed for at gøre op med fortiden, og med både det habsburgske styre og det osmanniske rige. 

Mange forlod katolicismen og gik, som mange andre steder i Europa, i Reformationens fodspor mod enten 

den lutheranske eller calvinistiske tilgang, hvoraf den sidste vandt størst indpas, og har trukket sine spor 

helt frem til i dag. Senere skabte Renæssancen en større efterspørgsel efter uddannelse, og kombineret 

med Reformationens opmærksomhed på protestantismen, steg efterspørgslen samtidig efter bibelske 

tekster på ungarsk. Den almindelige ungarer kunne hermed nu læse og forstå Guds ord, og Reformationen 

bragte dermed kirken, og de vestlige værdier, tættere på befolkningen (Cartledge, 2011, s. 85-87).  
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Siden middelalderen har kirken i Europa fungeret som den største konkurrent til statsmagten, og store dele 

af europæisk kultur, er gennem tiden blevet præget af kirken, hvilken også skinner igennem i flere 

europæiske forfatninger i dag. Den katolske kirke, som dominerede i Ungarn, har historisk set mere magt 

og indflydelse end den protestantiske, men hvor kirkens magt tidligere var politisk, ser man den i dag mest i 

form af kulturel og moralsk indflydelse. Europas kristne rødder stikker dybt. Kirkens rolle i Europa har 

fungeret identitetsdannende, og kirkens værdier har på mange måder påvirket den udvikling, der er sket 

gennem århundreder. Om end stat og kirke er adskilt i Ungarn i dag, så har kirken haft en påvirkning på den 

offentlige moral, og Ungarn er blevet påvirket i den vestlige kirkes ånd, som sine europæiske naboer. De 

værdier og normer, som samfundet bygger på, er resultat af kirkens mangeårige indflydelse på den 

offentlige moral. Det kan derfor også betragtes som historisk betinget, når Ungarn i dag vælger at indskrive 

i forfatningen, at et ægteskab kun kan bestå mellem en mand og en kvinde. Andre steder i Europa hvor den 

katolske kirke har haft indflydelse vil man finde lignende lovgivning, som fx i Polen, hvorimod man i 

protestantiske lande, hvor kirkens magt gennem tiden har været begrænset, vil se en anden udvikling og 

dermed en anden tilgang til homoseksualitet.  

Med Renæssancen blev en stor del af den ungarske arkitektur også præget af vestlige forbilleder. Ved 

indlemmelsen af Kroatien i 1102, fik Ungarn således adgang til Adriaterhavet, hvilket betød, at primært 

Middelhavslandene inspirerede ungarerne til bygninger af kirker og slotte i hele Ungarn. Under Kong 

Matthias Corvinus, som var en stor tilhænger af den italienske renæssancekunst, kom renæssancen til 

Ungarn fra primært Italien, men mange af Matthias’ renæssancebyggerier blev sidenhen ødelagt, og 

Renæssancen formåede derfor ikke for alvor at sætte sit præg på Ungarn i fremtiden rent arkitektonisk 

(Cartledge, 2011, s. 68).  

Den Franske Revolution bragte en bølge af nationalisme ind over hele Europa op gennem 1800-tallet. 

Nationalitet var ikke en afgørende eller samlende faktor for ungarerne, der hidtil havde været et 

sammensurium af forskellighed, med mange forskellige nationaliteter, men de begyndte nu så småt at 

drømme om en ungarsk nation, med fælles grænsedragninger, forfatning og sprog. Det blev den største 

etniske gruppe i landet, magyarerne, som satte sig på retten til Ungarn, og i 1790-91 blev magyar5 

obligatorisk i skolen og overtog stille og roligt rollen som officielt sprog efter latin, hvorefter det i 1844 blev 

vedtaget ved lov (Cartledge, 2011, s. 178-183). Men det var først i forbindelse med Revolutionen i 1848, at 

nationalismen for alvor slog igennem i Ungarn som politisk strømning, og den Franske Revolution blev 

således en slags frontløber for 1848-Revolutionen. Ungarerne ønskede selvstændighed og 

frihedsrettigheder, som man så det i Vesten (Hoensch Jörg, 1988, s. 6), de ønskede løsrivelse fra det 
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Østrigske kejserrige, oprettelsen af en ungarsk nationalstat og en generel national samling. Det skulle dog 

ikke lykkes ungarerne at løsrive sig fra Østrig før i 1867, hvor Østrig året før havde tabt krigen mod 

Preussen, og de to lande oprettede det Østrig-ungarske dobbeltmonarki med fælles militær og overhoved, 

men med hver sin politiske selvbestemmelse. Magyarerne begyndte hermed at betragte sig som ét folk, og 

blev hurtigt den dominerende gruppe i Ungarn. 

Den undertrykkelse andre nationaliteter i Ungarn pludselig oplevede, skabte politiske spændinger, som 

man kan finde i denne region helt frem til i dag. Og især i forbindelse med Trianon kom disse spændinger til 

udtryk, da Ungarn måtte afstå store dele af sit territorium til disse undertrykte mindretal. Fordi magyarerne 

har været undertrykt af besættelsesmagter, skaber deres modreaktion en stærk nationalisme, som ifølge 

Østerud er en reaktion på en undertrykkelse.  

Ungarn har altså gennem tiden været påvirket af flere vesteuropæiske strømninger, og ungarsk kultur- og 

åndsliv har derigennem udviklet sig i en mere vestlig retning end mange af de omkringliggende lande. Dette 

kan ifølge Kitschelt anses som en dyb strukturel årsag, som den dag i dag er med til at forme og støbe det 

ungarske samfund.  

4.1.2 Ungarn som kulturnation 

Vestlige påvirkninger har dog ikke stået alene, og på trods af disse, er det tydeligt for magyarerne, at de er 

anderledes end deres europæiske naboer. De har altid skillet sig ud fra de folkeslag, der omgav dem, og det 

har tidligt i historien ledt til stærke nationalistiske følelser, og endda nationalistisk lovgivning.  

Ungarns første hær under Matthias Corvinus bestod af ungarske, tyske, polske, tjekkiske, serbiske og 

sweitsiske lejesoldater, og det var kendetegnende for Ungarn, at befolkningen bestod af en stor 

sammensætning af forskellige nationaliteter. Den osmanniske besættelse og den store immigration i 1800-

tallet efterlod Ungarn som en smeltedigel af forskellige folkeslag (Hoensch Jörg, 1988, s. 4), og Ungarn har 

derfor aldrig haft nogen egentlig kulturel homogenitet. Men majoriteten, magyarerne, har tidligt oplevet en 

følelse af nationalt sammenhold, og dette har givet sig udslag i fx lovgivningen. Deres sprog, som ikke 

minder om de omkringliggende germanske og slaviske sprog, blev opfattet som den primære kilde til den 

ungarske nationalitet og blev hermed gjort til objekt for en sprogpolitik, som blev meget kontroversiel 

(Cartledge, 2011, s. 266). 

Nationer har brug for myter, og Ungarns myter lever i bedste velgående. Ifølge Smith er den fælles 

oprindelse en vigtig og samlende faktor for den kulturelle nationalisme. Magyarerne stammer ifølge 

overleveringen fra Arpadslægten. Arpads bedstemor så i en drøm en kæmpe fugl, som gjorde hende fertil, 
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og drømmen viste hende, at hendes slægt skulle herske i et land langt vestpå6. Denne myte er med til at 

skabe en eksklusiv klub, kun for efterkommere af Arpadslægten.  

Den ungarske kulturnations dybe forankring i myter og historier, er dermed med til at ekskludere landets 

mange mindretal, som ikke er, og ikke kan være, en del af dette. Ifølge en anden nationalismeforsker, Hans 

Kohn, vækker en kulturnation oftere fremmedhad, da den bygger på en nation med fælles oprindelse, en 

fælles historie og en fælles kultur. En kulturnation er vokset frem over lang tid, hvorimod dens vestlige 

modpart, borgernationen, bevidst skabes. Borgere i en borgernation har det til fælles, at de lever under de 

samme regler, som alle har accepteret (Kohn & Calhoun, 2005, s. 20). På den måde er der mere plads til 

fremmede i en borgernation, da de ’bare’ skal acceptere det system der er. Det er derimod umuligt at 

ændre sin historie og blive en del af en gammel kulturnation. Kultur er en arv, som man ikke kan til- eller 

fravælge, og igen viser dette hvorfor kulturel heterogenitet kan være med til at skabe dybe konflikter 

mellem nationaliteter. Dette giver sig også udtryk i den politiske debat i Ungarn de seneste år, hvor 

nationalismen har spillet en stor rolle, og landets minoriteter jævnligt bliver udsat for forfølgelse. Dahl 

understreger da også, at et heterogent folk kan være kim til politiske konflikter, som bremse den 

demokratiske udvikling.  

 

4.2 Østrig-Ungarn 

Dette afsnit har til formål at afdække den vestlige indflydelse, som det Østrig-ungarske rige har haft på 

Ungarn. Samtidig vil jeg argumentere for, at de vestlige påvirkninger har været begrænsede, da forholdet 

var asymmetrisk, og endte ud i en, for Ungarn, alvorlig konsekvens ved Trianon, som anses som et stort 

tillidsbrud til Vesten, og samtidig skubbede Ungarn i en mere autoritær retning.  

Ungarn var i mere end 100 år (1547-1686) opdelt i tre, mellem habsburgerne, osmannerne, og en ungarsk 

regent, med hver en tredjedel, og landet blev dermed påvirket forskelligt på mange måder i denne periode 

(Cartledge, 2011, s. 81). Efter tre-delingens ophør i 1686, lod Ungarn sig regere af det habsburgske dynasti, 

men formåede gennem sine traditioner, adelens godsejerskaber og bibeholdelse af flere uafhængige 

politiske institutioner, at bevare sin særstatus indenfor kejserdømmet, til trods for flere forsøg på at samle 

de to lande i ét (Hoensch Jörg, 1988, s. 3).    

Den store tilknytning til Østrig, har fungeret som en vigtig faktor for Ungarns tilknytning til Vesten og de 

vestlige værdier, men forholdet mellem de to lande har ikke altid været lige lykkeligt.  
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Det habsburgske kejserdømme har gennem tiden haft store imperialistiske drømme og Ungarn har ofte 

stået for skud i bestræbelserne på at ekspandere. I eftervirkningerne af den Franske Revolution, steg 

ønsket om selvstændighed i Ungarn dog, og man ønskede en liberalisering af forfatningen(Hoensch Jörg, 

1988, s. 3). Dette blev dog modarbejdet fra kejserens side, hvilket, sammen med den dårlige økonomiske 

situation i landet, skulle resultere ud i 1848-Revolutionen, som for alvor ændrede Ungarns forhold til 

kejseriet. I løbet af ganske kort tid lykkedes det Ungarn i foråret 1848 at opnå selvstændighed, med Lajos 

Batthyány i spidsen som Ungarns første statsminister. Men efter kun 18 måneder, måtte Ungarn igen 

opgive sin selvstændighed, da det ikke lykkedes at oprette og opretholde en ny social og økonomisk orden i 

landet (Hoensch Jörg, 1988, s. 9).  

Her viser sig igen den manglende kulturelle homogenitet i landet at være et stort problem. Habsburgerne 

var, i kampen om at vinde Ungarn tilbage, nemlig støttet af den store ikke-magyarske befolkning i Ungarn, 

som følte sig undertrykt af magyarerne, og derfor modgik sig revolutionen. Kort efter at habsburgerne 

genvandt kontrollen over Ungarn i sommeren 1849, blev Batthyány henrettet, hvilket skabte en stor kløft 

mellem de to lande, og var med til yderligere at opildne nationalismen i Ungarn (Hoensch Jörg, 1988, s. 5-

19).  

Da Habsburgerne i 1866 tabte krigen mod Preussen, så de sig imidlertid nødsagede til at indgå et 

kompromis med Ungarn, for at kunne bevare den kejserlige magt (Hoensch Jörg, 1988, s. 15). Det Østrig-

ungarske riges oprettelse i 1867, opstod altså som et kompromis mellem de to lande efter Østrigs svigende 

nederlag til Preussen. Østrig, som hidtil havde opført sig som enehersker, måtte nu affinde sig med deres 

retmæssige territorium, og rollen som stormagt, kunne ikke længere spilles overfor Ungarn. Kompromisset 

var den eneste måde, hvorpå både det habsburgske ønske om at bevare sin kejserlige magt og den 

nationalistiske stræben efter selvstændighed, som spirede i Ungarn efter revolutionen i 1848, kunne 

imødegås (Hoensch Jörg, 1988, s. 2+15).  

Kompromisset skabte en gensidig afhængighed, hvor ingen af parterne kunne opsige samarbejdet uden at 

sætte begge landes selvstændighed på spil.  

På trods af en tilsyneladende stor tilknytning til Vesten i disse år, skal man have in mente, at forholdet var 

asymmetrisk. Ungarn kæmpede en brav kamp for selvstændighed, og det er tvivlsomt hvor meget de har 

ladet sig påvirke af deres forhadte besætteres værdier. Møller & Skaanings teori kan derfor virke en smule 

for positiv i denne sammenhæng, og tager ikke nødvendigvis højde for alle detaljerne i forholdet mellem 

Ungarn og Vesten. De negative påvirkninger kan derfor have en indflydelse på den politiske kultur i dag. 



 

28 
 

4.2.1 Konsekvenser af Trianon 

Trianontraktaten, som blev underskrevet i 1920, var den del af Paris fredsaftalen, som omhandlede Ungarn. 

Som den tabende part efter 1. verdenskrig blev det Østrig-ungarske dobbeltmonarki opløst, og Ungarn fik 

frataget 2/3 af sit territorium og dermed ca. 1/3 af sin befolkning. De mistede adgangen til Adriaterhavet, 

og store områder med naturressourcer. Men Trianon var ikke kun et økonomisk eller et territorielt tab for 

Ungarn, det var i høj grad en national ydmygelse, som ungarerne den dag i dag ser som en stor fælles sorg. 

Den 4. juni står i ungarernes bevidsthed, som en national sørgedag, men har siden 2010 været hyldet som 

en national mindedag, hvor ungarerne fejrer fællesskabet med deres landsmænd uden for Ungarn.  

Grænsedragningerne blev i Trianon lagt af sejrherrerne efter nationalitetsprincippet, og Ungarns store tab 

sammenlignet med Tysklands kun 10 %, skyldes Ungarns mangeårige politik, der gjorde det svært for ikke-

magyarerne i Ungarn (Cartledge, 2011, s. 331). Mange ønskede at undgå det ungarske styre og igen blive 

forenet med deres hjemland, og sejrherrerne lagde vægt på, at grænserne blev tegnet så tæt som muligt 

op ad de etniske grænser (Cartledge, 2011, s. 325). Det er en almen opfattelse, i især Ungarn, at Trianon 

ikke byggede på et ønske om at integrere taberne af krigen i det internationale samfund, men derimod at 

eliminere dem fuldstændigt. Dette affødte et stort ønske om hævn, men skabte også en mistillid til 

omverdenen, som man stadig oplever i Ungarn og i visse dele af det politiske klima i dag (Sólyom & Dr 

Schmitt, 2010). Ungarerne føler, at de blev straffet ekstra hårdt i Trianon, og denne uretfærdighedsfølelse 

bærer en dyb nationalisme med sig, hvilket Østerud forklarer som en modreaktion, hvor nationen står 

sammen mod en fælles fjende (Østerud, 1999, s. 163). 

Den dag i dag, er de ungarske mindretal i nabolandene også et stort politisk spørgsmål, og i den ungarske 

forfatning står skrevet, at den ungarske nation bærer ansvaret for ungarere, der lever uden for landets 

grænser (The fundamental law of hungary.2013). I Ungarn er det således også muligt, at ansøge om 

statsborgerskab, hvis man nedstammer fra en ungarsk statsborger før Trianon. Her kommer den kulturelle 

nationalisme tydeligt til udtryk i den nationale lovgivning, hvor oprindelse opfattes som hovedfaktoren for 

nationalitet. Samtidig skaber det konflikter med de nabolande som huser de ungarske mindretal, da Ungarn 

ikke tøver med at blande sig i nationale forhold, når det kommer til det ungarske mindretals rettigheder. 

Denne udspecificering af beskyttelse af ungarske mindretal kan virke overflødig, eftersom de fleste 

mindretal i dag nyder unionens fælles borgerrettigheder, og dermed er beskyttet som mindretal, og 

derudover også har muligheden for at bosætte sig, og arbejde i et hvilket som helst medlemsland de måtte 

ønske. Derudover er det som udgangspunkt det enkelte land, der har ansvaret for at beskytte sine 

mindretal, på eget territorium. Hvis andre lande blander sig, kan der blive tale om overskridelse af 

suveræne grænser. 
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Ved Trianon mistede Ungarn ikke kun store dele af sit territorium, de mistede også deres store tilknytning 

til Vesten, som følge af det Østrig-ungarske riges opløsning. Dette, sammen med den store mistillid dette 

skabte til Vesten har skabt et nationalt traume, som er ugunstigt for demokratiet og de vestlige værdier. 

Hurtigt efter så Ungarn da også i retning af Tyskland og blev hurtigt fascinerede og påvirkede af den 

fascistiske udvikling. Denne udvikling kunne måske, ifølge Møller & Skaanings teori om at en tilknytning til 

Vesten og vestlige værdier er gunstig for demokratisk udvikling, være undgået hvis, der i Trianon havde 

været et ønske om at integrere Ungarn (og Tyskland) i det vestlige samfund, i stedet for at ekskludere dem.  

4.2.2 Den politiske situation efter Trianon 

Mellemkrigstiden var en af de få perioder i Ungarns historie, hvor landet ikke var underlagt en fremmed 

magt, men den politiske situation i Ungarn efter 1. verdenskrig og Trianon var præget af ustabilitet. Dårlig 

økonomi, og stor social ulighed prægede landet, og skabte uroligheder. Det var krigsmodstanderen, Mihály 

Károlyi, der overtog regeringsmagten efter krigen, men han måtte hurtigt overlade den til det nyoprettede 

kommunistparti, efter mislykket indflydelse ved fredsforhandlingerne. Efter krigen vendte mange 

krigsfanger hjem fra Rusland, med en marxistisk-leninistisk inspireret ideologi, som spredte sig på den 

politiske venstrefløj og mundede ud i dannelsen af det ungarske kommunistparti, med ønsket om en 

socialistisk revolution. En af dem var Bela Kun, og det var ham, der i 1919 overtog magten i Ungarn med sin 

leninistisk ledede regering. Den røde terror, som denne periode blev kendt under, varede dog kun 133 

dage, hvorefter pres fra de allierede, men også intern modstand, fik terrorregimet til at kollapse (Hoensch 

Jörg, 1988, s. 97). Igen blev Ungarn kastet ud i politisk ustabilitet, og den røde terror afløstes af en knap 

toårig periode fra 1919-1920, med hvid terror, som havde til formål at udslette alle levn fra det 

kommunistiske diktatur. Den hvide terror var også kendetegnet ved en udbredt antisemitisme, og Ungarns 

jøder var særligt udsatte i denne periode (Hoensch Jörg, 1988, s. 98).     

Valget i 1920 var skelsættende for Ungarn. Aldrig før havde så mange mennesker haft stemmeret og endda 

ved hemmelige valg. Der var et stort had til kommunismen og socialismen i befolkningen, og ved Ungarns 

første frie valg i 1920, var disse partier blevet forbudt at stille op. Det var de to konservative partier KNEP 

og OKFP, som vandt valget, og Miklos Horthy blev valgt til landets præsident med Bethlen som sin højre 

hånd, som landets premierminister (Cartledge, 2011, s. 333-334).  

Bethlens tid som premierminister fra 1921 og 10 år frem, blev kendt under navnet ’Consolidation’. Det var 

en periode, der havde til formål at genskabe før-krigs Ungarn, med adskillige love, der bl.a. hæmmede 

jøders adfærd i samfundet (Cartledge, 2011, s. 338). Mellemkrigstidsregeringerne var præget af 

antisemitisme og korruption, begge levn fra tidligere tider i Ungarn. Den politiske kultur var vendt mod 

fascismen og ikke påvirket af vestlige demokratiske værdier.  
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Horthy og Bethlen var begge stærke modstandere af kommunismen, de var antisemitter og advokerede for 

et klassesamfund, hvor adlen var bedst egnet til at sidde på magten (Cartledge, 2011, s. 338), samtidig 

ønskede de begge en revision af Trianontraktaten (Cartledge, 2011, s. 337). 

Bethlens regeringsperiode gik ud på at konsolidere højrefløjens magtposition i en sådan grad, at den 

forhadte venstrefløj ikke ville kunne vinde et fremtidigt valg. Dette gjorde han ved at afskaffe hemmelige 

valg, reducere antallet af stemmeberettigede fra 40 - 28,4 %, og ved at samle partierne til højre for midten, 

for dermed at stå stærkere overfor de socialistiske partier på venstrefløjen. Bethlen forhandlede tilmed 

med det største oppositionsparti, Socialdemokraterne, om at de ville opnå samme politiske rettigheder, 

som andre partier, hvis de ville afstå fra at danne fagforeninger, arrangere strejker og lave aftaler med den 

liberale opposition. Disse tiltag sikrede regeringen magten i 22 år, frem til Nazitysklands besættelse i 1944 

(Cartledge, 2011, s. 339).  

I 1931, måtte Bethlen fratræde posten som premierminister, og den fascistiske Gyula Gömbös overtog hans 

post. Gömbös var fascist og inkarneret anti-semit, men påtog sig en noget mildere tilgang som 

premierminister, især økonomisk stod det klart for ham, at han var nødt til at samarbejde med jøderne. 

Desuden skulle han samarbejde med Bethlens mænd i underhuset. Det var dog stadig klart, at hans mål var 

at gøre Ungarn til en fascistisk stat, og stærke bånd blev hurtigt knyttet til både Tyskland og Italien, og i 

løbet af årene, fik han også indsat sine egne fascistiske mænd på ledende politiske og militære poster. 

(Cartledge, 2011, s. 346-347).  

Den politiske kultur i mellemkrigsårene afspejler fint situationen i Ungarn i dag. Orbán forsøger med 

alverdens tiltag og lovændringer at cementere sin magt og sikre sit parti regeringsmagten langt ind i 

fremtiden, ved bl.a. at sætte sine egne mænd på værdifulde poster, som ofte løber over mere end to 

valgperioder frem i tiden. Dermed er oppositionen samtidig blevet sat på den politiske sidelinje. Den slags 

regeringsførelse fra mellemkrigstiden, hvor nepotisme, en cementering af magten, hvor oppositionen 

hæmmes i sit politiske virke, samt en stigende nationalisme/xenofobi gør sig gældende, er en dyb 

strukturel arv, som til stadighed præger ungarsk politik. 

Mellemkrigstidens regeringer blev dog ikke kun kendt for korruption, anti-semitisme og facisme. Et helt nyt 

velfærdssamfund med fokus på uddannelse udviklede sig i årene op til 2. verdenskrig. Uddannelsesområdet 

var præget af politisk stabilitet med kun 2 forskellige ministre i mellemkrigsårene, og 10 % af statsbudgettet 

blev givet til dette område. Dette dannede grobund for et veludviklet uddannelsessystem med nye skoler, 

både på grund- og mellemskoleniveau. I 1938 var analfabetismen i Ungarn helt nede på 7 % for børn i den 
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skoledygtige alder, hvilket lå væsentligt over gennemsnittet i nabolandene; Polen 23 %, Bulgarien 39 %, 

Rumænien 42 % og Jugoslavien 45 % (Cartledge, 2011, s. 358-359). 

Også arbejdernes vilkår forbedredes væsentlig i denne periode, og i 1927 underskrev Bethlens regering en 

lov, der hævede arbejderne ret til gratis sundhedsvæsen og sygedagpenge fra fem måneder til ét år. I 1928 

indførtes lovpligtige sundhedsforsikringer til støtte for pensionister over 65 år, handikappede, enker og 

forældreløse børn. Gömbös indførte i 1935 en ottetimers arbejdsdag, i 1937 indførtes minimumslønninger, 

48-timers arbejdsuge og betalt ferie (Cartledge, 2011, s. 356).  

Denne udvikling af velfærden styrker civilsamfundet, og er derimod befordrende for en demokratisk 

udvikling. Der foregår dermed hele tiden et dobbeltspil, hvor visse strømninger modarbejder demokratiet, 

mens andre befordrer det. Der er derfor hele tiden modstridende tendenser og mange forskellige 

påvirkninger, der ikke skaber en ensidig politisk kultur. Ifølge Møller & Skaaning er netop statsapparatet og 

civilsamfundets tidligere betydning og funktion en vigtig faktor, der befordrer en demokratisk udvikling 

(Møller & Skaaning, 2010, s. 267). 

4.3 Ungarns to mørke perioder 

Dette afsnit vil beskæftige sig med de to terrorregimer, som Ungarn har oplevet i nyere tid; nazismen og 

kommunismen. Ungarerne selv, betegner i dag slutningen af 2. verdenskrig med pilekorsnazisternes brutale 

magtregime og den ufrivillige overgang til kommunistisk et-partidiktatur, som de to mørke perioder i 

Ungarns historie.  

I årene op til 2. verdenskrig gjorde Ungarn tilnærmelser til Nazityskland, flere ledende politikere og 

militærmænd var tysksindede, og et stort mindretal i befolkningen havde fascistiske og anti-semitiske 

holdninger. Horthy ønskede et samarbejde med Tyskland, der kunne vinde tabte, primært de 

magyardominerede, områder tilbage, men han kendte samtidig vigtigheden af at være på de Allieredes 

side. Da krigen brød ud i resten af Europa, formåede Ungarn da også at holde de reelle krigshandlinger fra 

ungarsk jord helt frem til 1944 (Hoensch Jörg, 1988, s. 149). 

4.3.1 Nazisme 

Som en konsekvens af Trianon og en følelse af udelukkelse fra resten af Europa, så Ungarn mod Tyskland 

som en potentiel allieret. Alliancen med Nazityskland var for Ungarn da også en mulighed for at genvinde 

de tabte områder ved Trianon, og dermed opnå en form for national rejsning, men samtidig ønskede 

Ungarn ikke at støtte Tyskland militært og risikere at sætte sit nationale ry på spil (Cartledge, 2011, s. 373), 

og Ungarn ønskede et godt forhold til Vesten (Cartledge, 2011, s. 385). Horthy forsøgte længe, at undgå en 

egentlig indblanding i den tyske fremmarch, men ønsket om national genforening vægtede højest, og 
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Ungarn måtte betale en dyr pris for revisionen af Trianon. Alliancen holdt dog Ungarn ude af krigen i mange 

år, og først i marts 1944 indtog nazisterne Budapest. 

Da Hitler fornemmede, at Ungarn ikke længere kunne regnes som en allieret, iværksatte han 

forberedelserne til ’Operation Margrethe’, en besættelse af Ungarn, og i marts 1944 gik tyske tropper ind i 

Ungarn og besatte landet, mens Horthy var i Tyskland for at mødes med Hitler. Horthy accepterede en 

fredelig magtovertagelse af landet (Cartledge, 2011, s. 395). Tyskerne startede raceudryddelserne fra dag 

ét. Jøder skulle bære jødestjernen, de fik konfiskeret telefoner og radioer, deres bankkonti blev indefrosset, 

jødiske butikker blev lukket ned, og bøger af jødiske forfattere blev brændt offentligt. I slutningen af april 

var 8225 ledende jøder blevet arresteret, og i maj begyndte deportationerne til Auschwitz (Cartledge, 2011, 

s. 398).  

Efter et bombeangreb på Budapest fra de Allierede, og pålydender om at deportationerne sværtede 

Ungarns navn til, stoppede præsident Horthy deportationerne. Hitler fik derefter nok af Horthys 

egenrådighed, og besluttede at afsætte ham og installere det ungarske nazistiske pilekorsparti på magten. 

Mens Horthy forsøgte at trække Ungarn ud af krigen, forberedte tyskerne Pilekorsnazisternes overtagelse 

under ledelse af Ferenc Szálasi (Cartledge, 2011, s. 395-405). 

I slutningen af 1944 nærmede Den Røde Hær sig Budapest, og i februar 1945 sejrede de sovjetiske tropper 

efter flere måneders intense kampe i Budapest. Begge sider havde lidt store tab og ikke mindst 

lokalbefolkningen havde lidt store, både menneskelige og materielle, tab (Cartledge, 2011, s. 409). Ungarns 

grænser blev lagt som de så ud før 31. december 1937, og landet mistede derfor sine netop genvundne 

territorier. Mange menneskeliv og national velstand forsvandt med krigen, men værst af alt for Ungarn, 

havde landet mistet det internationale samfunds velvilje, og stod nu under sovjetisk styre (Cartledge, 2011, 

s. 411-412). 

Den ungarske befolkning var i perioden mellem nazismen og kommunismen opsatte på at få et demokratisk 

styre, og så Vesteuropa som et ideelt forbillede. Men da Sovjet efter hårde kampe mod nazisterne i 

Budapest, stod som vindere, stod Ungarn samtidig overfor en fjendtlig intervention og en besættelsesmagt 

som ikke ønskede et demokratisk styre. Som Dahl beskriver det, så er det en ugunstig situation for et lands 

demokratiske udvikling, hvis en fjendtlig intervention er imod demokrati. Derudover satte det 

kommunistiske styre sig hårdt på politi og militær, og tiltvang sig dermed det ultimative voldsmonopol 

overfor befolkningen. Med kommunismen kom også planøkonomien og den kulturelle homogenitet i 

landet, var som altid, heller ikke til stede. Ifølge Dahl, havde ungarerne altså yderst svære betingelser for at 

gennemføre et demokrati, disse betingelser taget i betragtning.  
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4.3.2 Kommunisme 

Kitschelts dybe årsager taget i betragtning, havde Ungarn altså efter 2. verdenskrig, forholdsvis gode 

betingelser for at udvikle sig demokratisk, med deres historiske tilknytning til Vesten, samt stærke 

statsapparat og civilsamfund, hvis ikke det var for den sovjetiske besættelse. Men Ungarns umiddelbart 

gunstige betingelser for demokrati, kan i stedet formodes at have lagt kimen for den revolution der opstod i 

1956. Ungarerne har, som nævnt tidligere, siden begyndelsen været meget påvirket af vestlige ideer og 

strømninger. Denne arv gjorde angiveligt, at ungarerne havde den nødvendige ballast til at stable et oprør 

på benene, og danne en reel modstand mod et diktatorisk styre. Trods det faktum, at den blodige 

revolution blev slået ned af Sovjet, skabte det endog en blidere form for kommunisme i Ungarn, end det 

var tilfældet i de resterende kommunistiske lande. Som en eftervirkning af revolutionen i 1956, som 

egentlig begyndte som en intern uenighed i kommunistpartiet, men bredte sig og udløste et folkeligt oprør 

mod kommuniststyret, blev jerngrebet om Ungarn løsnet, som et slags uskrevet kompromis mellem 

sovjetstyret og befolkningen. Denne opblødning forhindrede behovet for en opposition, og Sovjet blandede 

sig da heller ikke direkte i interne ungarske anliggender. Landet overgik, efter 1956-revolutionen, til en 

relativt fri markedsøkonomi - dog uden politisk åbning, befolkningen havde mulighed for at rejse til Vesten 

og levestandarden var generelt højere i Ungarn end i de øvrige kommunistiske lande (Cartledge, 2011, s. 

479).  

Ungarerne formåede altså at ryste Sovjet tilstrækkeligt til at kunne indføre reformer, og have en snært af 

selvbestemmelse. Det gjorde også, at Ungarn ved kommunismens fald, var det land, der pålagdes de 

største forventninger fra alle sider til en smertefri demokratisk og markedsøkonomisk overgang. Og 

overgangen kom da også forholdsvis hurtigt, faktisk allerede inden sammenbruddet, arbejdede 

reformvenlige kræfter i det ungarske kommunistparti sig på vej mod demokratiet, men smertefrit blev det 

ikke, og Ungarns tunge arv, kan måske vise sig at være en hård modstander for demokratiet.  

Efter kommunismens fald, forsøgte mange at glemme, hvilket måske også er en af grundene til at det aldrig 

kom til et egentligt folkeligt eller politisk opgør med kommunismen. Man kan betegne det som en slags 

kollektiv fortrængning. Andras Schiff, som er ungarsk jøde og en ivrig kritiker af det ungarske system har 

udtalt følgende: “History cannot be erased, nor forgotten. Discovering and understanding the past is the 

duty not only of governments and political parties, but also of the people, the whole nation. We must face it 

together – even when it is not pleasant – and try to learn from the consequences. Hungarians have not yet 

been through this process” (Schiff, 2013).  

Det manglende opgør kan vise sig at have været en fejl, da regeringen i Ungarn i dag forsøger at skabe sin 

egen revolution, og dermed danne en helt ny stat. Efter kommunismen havde EU en hvis indflydelse på de 
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reformer landene gennemgik, men i dag kan Ungarn tegne sin stat mere eller mindre, som Orbán ønsker 

det. 

4.4 Overgangen til liberalt demokrati 

I dette afsnit vil jeg ved hjælp af Møller & Skaanings transitionsteori analysere Ungarns overgang til liberalt 

demokrati umiddelbart efter kommunismens sammenbrud, og se på hvilke faktorer, der har virket 

befordrende for en udvikling i demokratisk retning. 

De på hinanden følgende tre tragedier, der ramte Ungarn indenfor kun 50 år efter 1. verdenskrigs 

afslutning; en uretfærdig og for Ungarn altødelæggende Trianonaftale, Nazitysklands besættelse og 40 år 

med kommunistisk diktatorisk sovjetstyre, ville have ødelagt nationer af mindre stålfasthed. Men Ungarn er 

kommet ud på den anden side, som en fri og demokratisk stat (Cartledge, 2011, s. 319).  

Efter kommunismens sammenbrud, stod mange lande i Østeuropa klar til at afskaffe et-parti-styret og 

implementere liberalt demokrati. De postkommunistiske stater var dog vidt forskellige, og på trods af den 

fælles betegnelse, havde landene alle forskellige historiske forløb, både før og under kommunismen, som 

efterlod dem med forskellige forudsætninger for en fremtidig udvikling. Denne forskellighed kendetegnede 

også udviklingen efter kommunismen. Både Vachudova og Møller & Skaaning arbejder ud fra teorien om, at 

et lands historiske og politiske arv er essentielt for den aktuelle politiske kultur og potentialet for en 

demokratisk udvikling i landet. 

I 1990 afholdt Ungarn for første gang i 40 år et demokratisk valg, og overgangen fra kommunisme til liberalt 

demokrati foregik fredeligt (Cartledge, 2011, s. 492). Grundet landets løse styring, den såkaldte 

gullaschkommunisme, som styrede landet efter revolutionen i 1956, betragtedes Ungarn efter murens fald, 

som det land i Øst- og Centraleuropa med den mest gunstige udgangsposition for politisk og økonomisk 

udvikling. 

Møller & Skaaning har kigget på årsagssammenhænge i den gamle Østblok, med det formål at kunne 

konkludere hvorfor visse stater udviklede sig demokratisk og hvorfor visse forblev autokratiske. I deres 

analyse bygger de på fire dybe og tre nære årsager (Møller & Skaaning, 2009, s. 308). De nære årsager 

henter de fra Fishs teori omkring at parlamentarisme fremfor præsidentialisme er en forudsætning for en 

demokratisk udvikling i de tidligere kommunistiske lande. Derudover er en valgsejr til oppositionen ved 

første valg essentiel, og til sidst spiller økonomiske reformer en rolle i de nære årsager. Hvor alle tre 

faktorer er til stede, er der demokrati, men hvor ingen er til stede er der autokrati (Møller & Skaaning, 

2010, s. 263-264). 
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De dybe årsager henter Møller & Skaaning bl.a. fra Kitschelts teori omkring vigtigheden af et lands politiske 

og historiske arv. Dertil føjer de selv yderligere tre vigtige faktorer, som er; fraværet af olie, landets nærhed 

til Vesteuropa og landets økonomiske velstand inden kommunismens sammenbrud, som vigtige strukturelle 

årsager til et lands succesfulde demokratisering (Møller & Skaaning, 2009).  

Hvis vi starter med at se på de nære årsager, så er parlamentarismen en vigtig faktor fordi parlamentets 

partier her er nødt til at samarbejde om udarbejdelse af lovgivning. En stærk elite får dermed ikke mulighed 

for at sætte sig på hele lovgivningsprocessen. Samtidig giver det muligheden for en stærk checks and 

balances, da den lovgivende magt, kan kontrollere den udøvende magt. Politologen Linz mener, at 

”parlamentariske forhandlinger udgør den olie, der får det demokratiske system til at fungere (bedre) og 

dermed sætter det i stand til at overleve” (Møller & Skaaning, 2010, s. 254).  

Ungarn har en parlamentarisk styreform, men de har ingen forhandling mellem de politiske partier i 

parlamentet i dag, da Fidesz sammen med de meget små kristendemokrater sidder massivt på magten, 

med 2/3 af alle stemmer i Parlamentet. Men, at der føres blokpolitik er noget man ser i mange 

demokratier, og er i sig selv ikke et demokratisk problem. Problemet ligger i centraliseringen af magten 

omkring ét parti, og deraf én person, Viktor Orbán, som egenrådigt kan gennemføre lovgivning, der gavner 

hans egen magtposition. Når lovforslag ikke kommer til høring i relevante udvalg og interessegrupper, eller 

når Forfatningsdomstolen, som skal sikre befolkningens rettigheder, fratages sin kompetence på flere 

vigtige områder, så er det et demokratisk problem.  

Problemet i Ungarn er også en svag opposition, som ikke kan mønstre nok stemmer til at kunne få 

indflydelse i parlamentet. Dermed deles den lovgivende og den udøvende magt ikke mellem en regering og 

et uafhængigt parlament, som det er tilfældet ved parlamentarismen, og som ifølge Fish kan hindre 

udviklingen af en udemokratisk politisk kultur. På den baggrund må det altså antages, at Ungarn har en 

parlamentarisme, som pt ikke fungerer i praksis, hvilket kommer til udtryk i udfaldet i lovgivningsprocessen, 

idet der ikke er en debat og kompromisser mellem flere parter. Parlamentet og regeringen består af de 

samme mennesker, og giver dermed ikke parlamentet mulighed for at udøve kontrol med regeringens 

handlinger, hvilket svækker den checks and balances, som er en vigtig kontrolmekanisme i konstitutionelle 

demokratier, som det ungarske. Derudover er den tredje kontrolinstans, Forfatningsdomstolen også 

hæmmet, idet flertallet af dommere er Fideszloyale.  

Den anden nære årsag, en sejr til oppositionen ved det første frie valg, gør sig gældende i Ungarn. Ved det 

første frie valg vandt partiet MDF7. I alt seks partier havde kvalificeret sig til den anden valgrunde, hvoraf 
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kommunistpartiet i sin rene form slet ikke var repræsenteret (Cartledge, 2011, s. 502). Ifølge Møller & 

Skaaning, viser dét, at en opposition er i stand til at mobilisere så stærk en modstand, at der er nogle 

grundlæggende demokratiske traditioner, som landet kan bygge videre på. Vachudova mener også, at det 

er vigtigt for en demokratisk udvikling at have et reformeret kommunistparti, og dennes evne til 

reformation afhang af deres organisatoriske praksis under kommunismen (Vachudova, 2005, s. 36). Det 

ungarske kommunistparti reformerede sig og vandt efterfølgende valget ved det andet fri valg i Ungarn i 

1994, og er i dag kendt som det socialdemokratiske parti - MSZP (Vachudova, 2005, s. 29).  

Vachudova argumenterer også for, at særligt ét element adskiller de lande, der formåede at skabe et 

liberalt demokrati, og dem der ikke gjorde; et konkurrencedygtigt politisk system. Her taler Milada, som 

Møller & Skaaning, om en historisk og politisk arv, der kan virke fordrende for en demokratisk udvikling 

(Vachudova, 2005, s. 2+21). Vachudova mener, som Fish, også at en stærk opposition, som er klar til at 

udfordre den siddende magt og overtage regeringsmagten, vil mindske risikoen for en ikke-liberal udvikling, 

hvor en elite former lovgivningen i sin egen interesse. Dette fordi en opposition skaber den altafgørende 

politiske konkurrence, hvor politikere bliver holdt ansvarlige overfor vælgere, interessegrupper og politiske 

modstandere (Vachudova, 2005, s. 13ff). Den stærke opposition, som allerede var etableret i Ungarn på 

tidspunktet for kommunismens sammenbrud, skyldes ifølge Vachudova den politiske og økonomiske 

struktur i landet, både før og under kommunismen, som virker befordrende for politisk konkurrence og et 

stærkt ønske om selvbestemmelse (Vachudova, 2005, s. 27). I 1989 var Ungarns opposition allerede inddelt 

i politiske partier, og kommunistlederen János Kádár var blevet afsat i 1988 til fordel for reformvenlige 

kræfter inden for kommunistpartiet. Interne reformer var således allerede igangsat i Ungarn før 1989. Den 

vestlige model for liberalt demokrati fandtes desuden allerede i oppositionsgrupperne inden ’89, da disse 

valgte deres ledere på demokratisk vis (Vachudova, 2005, s. 30).  

Som den tredje nære faktor er de økonomiske reformer, som Ungarn også har undergået, faktisk både 

under og efter kommunismen, også af afgørende betydning. På trods af udsigten til store sociale problemer 

og økonomisk usikkerhed på kort sigt, indførte Ungarn også forholdsvis hurtigt en økonomisk chokterapi 

med henblik på at implementere markedsøkonomi, hvilket både Vachudova og Dahl anser som en 

afgørende faktor for muligheden for demokratisk udvikling. Ungarn udviklede sig derfor lovende i en 

demokratisk retning, både politisk og økonomisk. 

Møller & Skaaning argumenterer på det dybe strukturelle område for, at en stærk politisk arv vil gøre det 

nemmere at overgå til demokrati, sammen med nærhed til Vesten, økonomisk velstand under 

kommunismen, samtidig med at forekomsten af olie i et land er en ugunstig betingelse for demokratisk 

udvikling. Som tidligere nævnt, har Ungarn tidligt i historien haft tætte bånd med resten af Vesteuropa. I 
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løbet af de sidste 1000 år har både kristendommen, Reformationen, Renæssancen og det Østrig-ungarske 

rige især været med til at påvirke Ungarns udvikling betydeligt. I nyere tid har det været ønsket om 

medlemsskab af EU, der har trukket Ungarn i en vestlig retning. Derudover har Ungarn under 

kommunismen været et af de mere velstillede lande i Østeuropa, med en socialistisk form for 

markedsøkonomi, hvor der fx var mulighed for, på visse varer, at markedsregulere prisen. Til sidst er 

Ungarn ikke et land, der er i besiddelse af olie, faktisk har Ungarn ikke mange naturressourcer tilbage efter 

opdelingen ved Trianon.  

Som Møller & Skaaning beskriver det, så kan en nær årsag, som valget af styreform, alene ikke forklare 

demokratiets udvikling. En række årsagssammenhænge spiller en afgørende rolle, for at forklare hvorfor 

landene har valgt pågældende styreform. Kitschelt mener, at der er to måder at anskue dette på, nemlig, 

som Møller & Skaaning, ved at se på hhv. de nære og de dybe årsager. Han mener dog, at de dybe årsager 

siger væsentligt mere om årsagerne, og at de nære årsager, blot skal forklare de dybe strukturelle forhold. 

At Ungarn fx valgte parlamentarismen var en nær faktor påvirket af de daværende politiske aktører, men 

det er de dybe og mere fundamentale faktorer, de historiske påvirkninger, der skal bruges for at kunne 

forklare hvorfor de daværende aktører var i stand til at træffe dette valg (Møller & Skaaning, 2010, s. 260). 

Møller & Skaaning argumenterer da også for, at eftersom de dybe årsager ligger før de nære i tid, må de 

dybe strukturelle årsager have påvirket de nære politiske valg under transitionen. Strukturerne har brug for 

aktørerne for at skabe demokrati, men samtidig kan aktørerne ikke skabe demokrati uden strukturerne 

(Møller & Skaaning, 2010, s. 273).  

Disse nære og dybe årsager taget i betragtning, kan det konkluderes, at Ungarn har haft særdeles gode 

betingelser for at udvikle et sundt og stabilt demokrati efter kommunismen. Dog med det forbehold, at 

parlamentarismen har lidt et knæk de seneste år, og efter valget i 2010 ikke fungerer i praksis. 

Men det er ikke kun gode erfaringer, Ungarn har med Vesteuropa. Habsburgernes besættelse, Vestens 

passivitet ved osmannernes indtog, samt ententemagternes Trianonaftale, som i nyere tid, fremstår som 

det største tillidssvigt i forhold til Vesten, har påvirket Ungarn i en anden retning. Samtidig har de også 

gennem tiden været påvirket af besættelsesmagter uden vestlig påvirkning, fx osmannerne, nazisterne og 

Sovjetunionen, om end der dog var en form for vestlig påvirkning under kommunismen. Der er derfor 

samtidig en række faktorer som er ugunstige for en demokratisk udvikling. Den ungarske politiske kultur 

består historisk af både demokratiske og autokratiske elementer, hvilket er med til at skabe en kompleks 

politisk arv. 
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Ungarns stærke statsapparat og civilsamfund fra før kommunismen har manifesteret sig i mentaliteten og 

politiske institutioner, som en dyb strukturel arv, og kan nemt findes frem da kommunismen bryder 

sammen (Møller & Skaaning, 2010, s. 266). 

4.5 Ungarn som EU-kandidatland 

Jeg vil i dette afsnit benytte Vahudovas teori om EUs aktive og passive indflydelse til at analysere den 

påvirkning EU har haft på den demokratiske proces i Ungarn under optagelsesforhandlingerne til 

medlemskab.  

Som nævnt tidligere, så havde Ungarn mange gunstige forudsætninger for hurtigt at udvikle sig i en vestlig 

demokratisk retning, hvilket også var tilfældet. Postkommunisttiden i Ungarn var især kendetegnet ved 

åbne demokratiske institutioner, etnisk tolerance og økonomiske reformer. Alle tre ting, der tegner mod en 

politisk åbning mod det liberale demokrati (Vachudova, 2005, s. 26). Meget af denne udvikling kan ifølge 

Vachudova tilskrives EU. Hun opstiller to parametre for EUs indflydelse på de tidligere kommunistiske 

lande; den passive- og den aktive indflydelse. 

Allerede kort efter kommunismens sammenbrud, erklærede Ungarn det som sit vigtigste udenrigspolitiske 

mål, at blive medlem af den Europæiske Union. Det var især de geopolitiske, sociokulturelle og økonomiske 

fordele, der var drivkraften. EU var dog tøvende på udvidelsesområdet, og flere medlemmer var ikke 

interesserede i en udvidelse af unionen, men ville hellere fokusere på en dybere integration. Da Ungarn 

indgik en associeringsaftale med EU i 1991, var målet fra EUs side da også at fremme forholdende i de nye 

demokratier så meget, at de ikke foreløbigt ønskede at ansøge om medlemskab. (Ellemann-Jensen, 2002, s. 

41ff). Det var i denne periode, at EU påvirkede landene igennem sin passivitet, hvor håbet om et fremtidigt 

medlemskab er den primære drivkraft bag de indenrigspolitiske ændringer. Den hypotetiske frygt for at 

blive ekskluderet fra fælleskabet, mens nabolande opnår både politiske og økonomiske fordele inde i 

varmen, fik Ungarn til at indføre omfattende reformer. Samtidig spillede frygten for Moskva også en stor 

rolle. Man ønskede den sikkerhedspolitiske beskyttelse det unægtelig ville give at stå under EUs beskyttelse 

overfor Rusland. 

Under det danske formandskab i 1993 var Københavnskriterierne blevet udarbejdet på Det Europæiske 

Råds møde, som en rettesnor for hvilke krav de nye ansøgerlande måtte opfylde for at kunne komme i 

betragtning til medlemskab, og i 1994 indsendte Ungarn sin ansøgning om EU medlemskab. Forinden var 

Ungarn i 1990 blevet medlem af Europarådet, som fungerede som en demokratisk rådgiver gennem 

transitionen.  

Københavnskriterierne omfatter tre kriterier; de politiske kriterier, de økonomiske kriterier og de 
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administrative kriterier (Ellemann-Jensen, 2002, s. 45ff; Vachudova, 2005, s. 95). Kriterierne dannede et 

mål for de nye ansøgerlande, og EU kunne nu aktivt gå ind og påvirke national lovgivning med henblik på at 

landene skulle opfylde kravene. De meget strenge kriterier, som skal opfyldes for at opnå medlemskab, var 

yderligere med til at tegne det asymmetriske forhold, som gjorde EUs indflydelse så stærk. De nye 

kandidatlande havde med andre ord et større incitament for at opfylde de skyhøje krav, end EU havde til at 

slække på kravene.  

EUs aktive indflydelse havde den påvirkning på Ungarn, at man for alt i verden ikke ville udelukkes fra den 

første indlemmelsesrunde og dermed risikere eksklusion. Det ville have store økonomiske konsekvenser at 

blive udelukket fra det indre marked i EU, og samtidig miste sine nærmeste naboer som handelspartnere, i 

tilfælde af, at de skulle opnå medlemskab før en selv. Det var altså store økonomiske fordele ved et 

medlemskab, der var incitamentet for Ungarn til at efterleve EUs høje krav. Derfor arbejdede man hårdt for 

at opfylde EUs krav, og da Ungarn var stærkt opsat på at vise Vesten sine kvalifikationer som et vestligt 

liberalt demokrati, var Ungarn et af de lande, der var bedst forberedt på optagelsesprocessen. Men 

allerede her ses en modstand fra den ungarske højrefløj, der beskylder venstrefløjen for at bytte Moskva ud 

med Bruxelles (Vachudova, 2005, s. 192). Det er de samme argumenter man ser fra højrefløjen i dag. 

De vestlige ledere, var dog irriterede over Ungarns illiberale udenrigspolitik, med formål at beskytte 

ungarske mindretal i nabolandene (Vachudova, 2005, s. 32), og Ungarn blev kritiseret for at bruge flere 

kræfter på dette, end på vigtig indenrigspolitik (Vachudova, 2005, s. 35). Ungarns udenrigspolitik blev anset 

som destabiliserende for hele regionen, og EU tog fat på dette område som det første led i den aktive 

indflydelse i optagelsesprocessen. Der var så meget udenrigspolitisk vægt på behandlingen af ungarske 

mindretal i nabolandene, at indenrigspolitikken stod i baggrunden (Vachudova, 2005, s. 147).  

I 1998 indledtes optagelsesforhandlingerne med Ungarn, og i 2004 opnåede de endelig medlemskab. 

Ungarn blev desuden medlem af NATO i 1999. Ifølge Vachudovas teori har Ungarn haft alle de rigtige 

betingelser for at udvikle sig demokratisk efter kommunismen. 

DEL 2 

5. Ungarn i dag 

Ovenstående analyse har kortlagt de dybe strukturelle faktorer, der har påvirket Ungarn historisk og 

politisk frem til i dag. Det kan konstateres at Ungarn historisk har været genstand for et dobbeltspil mellem 

demokratiske og autokratiske kræfter, som har formet den politiske kultur, som landet har udviklet efter 
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kommunismens fald. De omstændigheder der ligger til grund for Ungarns demokratiske udvikling, eller 

mangel på samme, siden 2010, må formodes at være landets mange påvirkninger fra ikke-demokratiske 

besættelsesmagter, samt et ønske om national genrejsning, med dybe rødder i den nationalfølelse, som 

Ungarerne langt om længe kan dyrke, som en fri nation. Ydermere har Vesten flere gange skuffet 

ungarerne, hvorfor de har set i andre retninger, som fx efter Trianon, hvor Ungarn så en allieret i det 

nazistiske Tyskland.    

I Del 2 af opgaven vil jeg foretage en dybdegående analyse af alle de ovenstående faktorer sammenholdt 

mod Ungarns politiske situation i dag. Jeg vil se på de kritikpunkter, der er af den nuværende lovgivning, 

herunder den nye forfatning af 1. januar 2012, og de efterfølgende 5 ændringer. Heraf anser jeg den 4. 

forfatningsændring, som den mest betydningsfulde og mest kritiserede ændring, hvorfor jeg vil behandle 

denne særskilt. Derudover vil jeg beskæftige mig med valgloven af 1. januar 2012, herunder en analyse af 

parlamentsvalget 6. april 2014, medieloven af 1. januar 2011 og respekten for mindretal.  

Jeg vil især benytte rapporter udarbejdet af Europarådet og EU, da begge har til formål at beskytte 

demokratiet i Europa og sikre grundlæggende rettigheder. Begge organisationer har kritiseret flere 

elementer af den politiske situation i Ungarn. På trods af, at de to organisationer deler fælles europæiske 

værdier, så har de vidt forskellige krav til deres medlemmer. Fx ville flere medlemmer af Europarådet ikke 

være i stand til at opfylde Københavnskriterierne. Hvor Europarådet primært ser på Ungarns overholdelse 

af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, er EUs regelsæt mere omfattende, og omhandler en 

dybere integration og kræver dermed et større ansvar fra medlemslandene.  

I Europarådsregi er det Europa-kommissionen for demokrati igennem lov, bedre kendt som 

Venedigkommission, der har beskæftiget sig med udviklingen i den ungarske lovgivning. Kommissionens 

rolle er rådgivende og har til opgave at yde retslig rådgivning til sine medlemmer og assistere ved 

udarbejdelse af lovgivning, for at sikre demokratiske institutioner og beskyttelse af menneskerettigheder. 

Den består af uafhængige eksperter, som professorer i offentlig- og international ret, dommere, 

medlemmer af nationale parlamenter og embedsmænd (Venedigkommissionen, 2014). Kommissionens 

fund kan dog bruges som baggrund for Den Parlamentariske Forsamling til at igangsætte sanktioner og 

monitorering af et land, som ikke overholder organisationens værdier (Europarådet, 2014).  

For Europaparlamentet er det, det portugisiske MEP Rui Tavares, som i juni 2013, på vegne af LIBE - 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - har udarbejdet en rapport til 

vedtagelse i Europaparlamentet. Tavares sad på pågældende tidspunkt i gruppen De Grønne/EFA8 og er 
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altså politisk modstander til det konservative Fidesz parti, som sidder i EPP9. Om end rapporten blev 

vedtaget i Parlamentet, skal der tages højde for de grundlæggende værdiforskelle der er mellem et 

konservativt katolsk parti og en venstrefløjspolitiker. Orbán har desuden kritiseret rapporten for at være 

politisk, og Parlamentet for at påtage sig et mandat, som ikke er deres ifølge traktaten, da det er EU-

kommissionens opgave at vogte traktaten, ikke Parlamentets. Parlamentet har altså ikke som sådan en 

udøvende magt, men kan på den anden side være medvirkende til igangsætte en artikel 7 procedure jf. 

Lissabontraktaten.  

Jeg vil derudover benytte mig af rapporter fra OSCE, som har til opgave at sikre sikkerhed og samarbejde i 

Europa. OSCE har som et af deres mål at sikre menneskerettigheder og fundamentale friheder, og har i den 

forbindelse især fulgt det ungarske parlamentsvalg 2014. Det er ODIHR – kontoret for demokratiske 

institutioner og menneskerettigheder - der beskæftiger sig med dette. ODIHR assisterer medlemslande i at 

leve op til OSCE standarder indenfor områder som valg, menneskerettigheder, demokrati, retsstaten, 

tolerance og ikke-diskriminering (OSCE, 2014c). Kompetencen ligger i at assistere regeringer, så de kan leve 

op til deres forpligtelser indenfor menneskerettigheder og demokrati, som de har indgået gennem deres 

medlemskab af OSCE (OSCE, 2010). 

Efterfølgende vil jeg foretage en analyse af EUs handlemuligheder overfor medlemslande ifølge 

Lissabontraktaten. Hertil vil jeg især benytte artikler af Kim Lane Scheppele, som er professor ved Princeton 

University, på fakultetet for jura og offentlige anliggender, og Jan-Werner Müller, som er idéhistoriker og 

professor i politik ved Princeton University.  

Til sidst vil jeg runde af med en diskussion af mine teoriers forklaringskraft i relation til min problemstilling, 

gennem de opnåede resultater i min analyse, for dermed til sidst at kunne sammenholde alt dette for at 

finde svar på min problemformulering i en konklusion.   

5.1 EUs fælles værdier 

Med Maastricht-traktaten i 1993 nedskrev EU for første gang Unionens fælles værdier, og der kom også en 

artikel 7 procedure, som havde til formål at beskytte de fælles værdier ved et medlemslands grove og 

vedvarende overtrædelse, ved at fratage medlemslandet stemmeretten i Rådet. Disse værdier blev siden 

udbygget i Amsterdamtraktaten i 1999. Med Nicetraktaten i 2003 blev en forebyggelsesprocedure 

indskrevet, og EU var nu i stand til forbyggende at indlede samtaler med et medlemsland for at forhindre 

brug af den omfattende artikel 7 procedure. Med Lissabontraktaten i 2009 blev Unionens værdier 

yderligere udbygget og artikel 7 blev præciseret (Europa.eu, 2011). 
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5.2 Den nye forfatning og dertilhørende ændringer 

I det følgende afsnit vil jeg gennemgå og analysere de kritikpunkter, der har været af den nye forfatning 

primært fra EU og Europarådet. Venedigkommissionen har i juni 2011 udfærdiget en udtalelse af den nye 

forfatning. Til grund for denne udtalelse ligger forfatningens efterlevelse af Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention, demokrati, retsstaten og grundlæggende borgerrettigheder, som er 

værdier, der deles af alle Europarådets medlemsstater (Venedigkommissionen, 2011a, s. 4-5).    

Den portugisiske MEP, Rui Tavares, har på vegne af Europaparlamentets LIBE udvalg, udfærdiget en rapport 

om Situationen for fundamentale rettigheder: standarder og praksis i Ungarn fra juni 2013, dvs. kort efter 

implementeringen af den 4. forfatningsændring, hvor han også kommer ind på den nye forfatnings 

efterlevelse af EUs værdier.     

Jeg vil basere min analyse på konklusioner fra disse to rapporter med hjælp af teori af Dworkin, Møller & 

Skaaning og Smith. Når jeg i dette afsnit bruger betegnelsen Kommissionen, vil det være med hentydning til 

Venedigkommissionen. 

Tidslinje:  

2010 – Fidesz-KDNP koalitionen vinder 2/3 flertal i parlamentet 

2010-2011 – den daværende forfatning ændres 12 gange inden man påbegynder udfærdigelsen af en ny 

18. april 2011 – ny forfatning vedtages 

december 2011 – første ændring af forfatningen indføres i form af en række midlertidige bestemmelser 

allerede inden ikrafttrædelsen 

1. januar 2012 – ny forfatning træder i kraft 

juni 2012 – 1. forfatningsændring 

november 2012 – 2. forfatningsændring 

december 2012 – 3. forfatningsændring 

marts 2013 – 4. forfatningsændring 

september 2013 – 5. forfatningsændring 
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Ungarn var indtil 2012 det eneste land i den tidligere østblok, der ikke havde vedtaget en ny forfatning efter 

kommunismens fald. Det var derfor forfatningen af 1949, der stadig gjaldt i Ungarn, om end den var blevet 

ændret en del i de tidlige 90’ere, og den nye forfatning var dermed Ungarns første demokratisk vedtagne 

forfatning (Venedigkommissionen, 2011a, s. 3).  

Den nye forfatning blev udfærdiget af Fidesz umiddelbart efter valgsejren i 2010, dette selvom Fidesz ikke 

havde nævnt en forfatningsændring med ét ord under valgkampen (Boros, 2013, s. 1). Forfatningen blev 

nedskrevet i rekordfart, og er bl.a. blevet kritiseret af Kommissionen for den begrænsede mulighed for 

debat, både blandt politikere, i medierne og i civilsamfundet, og for at indholdet mangler konsensus 

(Venedigkommissionen, 2011b, § 16-19). 

Fidesz har altså stået for noget så omfattende og indgribende i ungarernes basale rettigheder, alene og 

uden en offentlig debat. Et dokument som ifølge Dworkin skal sikre borgernes retssikkerhed, ved at stå 

over mennesket. Grundtanken i det konstitutionelle demokrati, er netop, at mennesker ikke kan håndtere 

magt, og at de derfor bør styres af loven. Denne del af det konstitutionelle demokrati falder til jorden i og 

med, at Fidesz egenrådigt udfærdiger den nye forfatning, og dermed bestemmer hele ordlyden. Hermed 

står Fidesz over forfatningen, og ikke omvendt.  

Inden Fidesz påbegyndte udarbejdelsen af forfatningen, foretog de en række ændringer, som banede vejen 

for en problemfri proces. De begrænsede Forfatningsdomstolens magt, ændrede valgsystemet, tog magt 

over medierne og indsatte Fideszloyale folk på vigtige formandsposter (Bánkuti, Halmai, & Scheppele, 2012, 

s. 141). Fx forlangte den gamle forfatning 4/5 flertal for at kunne ændre hele forfatningen, men da de 

enkelte bestemmelser i loven kunne ændres ved blot 2/3 flertal, omgik Fidesz dette, ved at ændre 4/5 

flertallet til kun at være et 2/3 flertal (Müller, 2013, s. 23). De væsentligste aktører til at sikre, at 

parlamentets handlinger er i overensstemmelse med forfatningen er dermed svækket betydeligt. 

Kommissionen mener, at den nye forfatning etablerer et forfatningsmæssigt system, der er baseret på de 

grundlæggende principper; demokrati, retsstat og beskyttelse af grundlæggende rettigheder. Samtidig ser 

de den nye forfatning som begyndelsen på en lang proces med ny lovgivning, med det formål at etablere et 

omfattende og sammenhængende fundamentalt system. Det er vigtigt at denne proces baseres på en bred 

konsensus fra det ungarske samfund (Venedigkommissionen, 2011a, s. 5).  

Begge rapporter kritiserer den hastighed hvormed forfatningen blev gennemført. Kun 35 dage fra den 

første gang blev præsenteret i parlamentet, blev forfatningen vedtaget, kun med stemmer fra den ledende 

koalition. Dette hændelsesforløb kritiseres for at udelukke muligheden for en debat med resten af 

samfundet (Tavares, 2013, s. 11). Hurtig gennemførelse af lovforslag og mangel på at engagere relevante 
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udvalg, har været regeringens politik siden de overtog magten i 2010, hvilket har medført ufuldstændig og 

uigennemsigtig lovgivning, som skal ændres flere gange. Tavares mener at manglen på gennemsigtighed, 

åbenhed og involvering af samfundet i udarbejdelsen svækker forfatningens legitimitet (Tavares, 2013, s. 

20), hvilket understøttes af Fishs teori om behovet for parlamentarisme. 

Desuden kritiserer rapporterne den omfattende brug af kardinallove, hvor flere vigtige politikområder 

reguleres af kardinallove, som kræver 2/3 flertal af de fremmødte MP’er at ændre. Dette er med til at 

cementere Fidesz’ politiske præferencer, hvilket gør fremtidige reformer svære og dermed kan sætte 

demokratiet på spil (Venedigkommissionen, 2011a, §24). Kommissionen påpeger i sin holdning til den nye 

forfatning, at ”rules which are regulated by cardinal laws, i.e. laws requiring a qualified majority of two-

thirds of the members of parliament, should only concern fundamental principles (...) when not only the 

fundamental principles but also very specific and ‘detailed rules’ on certain issues will be enacted in 

cardinal laws, the principle of democracy itself is at risk” (Venedigkommissionen, 2011a, s. 6). 

Tavares kritiserer, at områder som Ungarns institutionelle system, udøvelsen af fundamentale rettigheder 

og vigtige samfundsmæssige foranstaltninger underlægges kardinallove. Især fremhæver han visse områder 

af lovgivning på det familieretlige område, skat og pension, som områder, der normalt ville blive reguleret 

ved ordinær lovgivning (Tavares, 2013, s. 12). Det faktum, at brugen er så omfattende underminerer ifølge 

Tavares demokratiet og retsstaten, da kardinallovene vil gøre det svært for en fremtidig regering med et 

simpelt flertal at føre sin egen politik, og betydningen af et fremtidigt valg, hvor Fidesz ikke ender med 

regeringsmagten, vil derfor være uden betydning (Tavares, 2013, s. 21). 

Den nye forfatning kritiseres desuden på følgende områder: 

- Beskyttelse af mindretal er et emne i forbindelse med den nye forfatning. Kommissionen anser 

følgende sætninger for at virke ekskluderende på ikke-magyarerne: ‘We the members of the 

Hungarian Nation (…) the nationalities living with us’. Disse sætninger insinuerer, at der er et klart 

skel mellem ’os’ og ’dem’ i forfatningen. En forfatning bør ifølge Kommissionen tilhøre hele folket, 

og ikke kun den dominerende etniske gruppe (Venedigkommissionen, 2011a, s. 9). Den kulturelle 

heterogenitet er generelt et stort problem i Ungarn, og majoriteten af magyarer har historisk set 

undertrykt landets mindretal, hvilket af Dahl betegnes som et stort demokratisk problem. Kulturel 

homogenitet anses som værende essentielt i oprettelse og opretholdelse af demokrati, da 

kulturelle konflikter ofte er årsag til politiske spændinger, der kan forhindre en demokratisk 

udvikling. 
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Tavares udtrykker, at det ifølge EU lovgivning er medlemsstatens ansvar at beskytte mindretal mod 

eksklusion og diskrimination. Dette skaber et paradoks, når der både i det ungarske Parlament og i 

statslige medier forholdsvis frit kan udtrykkes racistiske bemærkninger (Tavares, 2013, s. 18).  

 

- Kommissionen udtrykker bekymring over, at artikel IX om pressefrihed ikke er formuleret som en 

individuel rettighed, men derimod som statens pligt. Dette kan resultere i at staten definerer hvad 

pressefrihed skal omfatte. Derudover er detaljerede regler om frihed og supervision reguleret af en 

kardinallov. Kommissionen anbefaler at forfatningen bør indeholde individuelle rettigheder 

(Venedigkommissionen, 2011a, s. 16). En fri og uafhængig presse er afgørende for den 

demokratiske stabilitet, da pressen skal informere om samfundsforhold samt beskytte borgerne 

mod suverænen.   

 

- Parlamentet kan gennem en kardinallov oprette selvregulerende myndigheder, som dermed ikke er 

demokratisk legitime. Kommissionen frygter at dette kan misbruges til at indskrænke Parlamentets 

magt. Det nationale juridiske kontor har fx tilladelse til at flytte retssager, hvilket frygtes at kunne 

gå ud over retten til en retfærdig rettergang og en legitim dommer (Tavares, 2013, s. 25). 

Derudover er det nu Budgetrådet, der står for al økonomisk politik. Forfatningsdomstolen har kun 

ret til at gå ind i disse sager hvis det omhandler brud på grundlæggende rettigheder. Dette giver 

regeringen mulighed for at føre en forfatningsstridig politik, og samtidig forbigå domstolen (Boros, 

2013, s. 1). Derudover mister Parlamentet sin magt, og en evt. fremtidig socialistisk regering vil 

skulle overlade økonomiske anliggender til denne myndighed bestående af Fideszfolk, med lange 

valgperioder. 

 

- Forfatningsdomstolen har siden transitionen været en vigtig brik i checks and balances systemet i 

Ungarn. Antallet af dommere stiger med den nye forfatning fra 11 til 15, og deres funktionstid øges 

fra 9 til 12 år. Formanden for domstolen vælges nu af Parlamentet med 2/3 flertal, før valgte 

domstolen selv denne. Det er en accepteret praksis, men det anses som en større sikkerhed for 

domstolens uafhængighed hvis det er en ikke-politisk aktør, der vælger formanden. Udpegelsen af 

dommere skal ikke længere diskuteres med oppositionen, hvilket har resulteret i, at der i dag sidder 

8 ud af 15 dommere, som er udpeget af regeringsflertallet. Dermed har regeringen skabt sig et 

flertal ved Forfatningsdomstolen. Det er desuden ikke beskrevet i forfatningen, at domstolen skal 

være en separat og uafhængig magt, hvilket svækker systemet af checks and balances betydeligt 
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(Venedigkommissionen, 2011a, s. 21). Flere af forfatningsdomstolens tidligere domme er blevet 

underkendt, og lovstof som tidligere er dømt forfatningsstridigt er gjort til forfatning. 

Dommeres pensionsalder sættes desuden ned fra 70 til 62, hvilket har frigjort flere hundrede 

dommerposter, som Fidesz har skullet dække. Dette sætter spørgsmålstegn ved landets juridiske 

afhængighed og retten til en fair rettergang (Venedigkommissionen, 2011a, s. 19-24). Ungarns 

parlamentariske system mangler hermed den vigtige kontrolmekanisme, som sikrer 

magtfordelingen, og dermed borgernes tarv. Denne mangel på checks and balances har også 

medført, at regeringen, sammen med Parlamentet har kunnet eliminere det konstitutionelle 

demokratis måske vigtigste institution, Forfatningsdomstolen. Dette er ikke i borgernes interesse, 

men derimod udelukkende i regeringens, da de nu kan lovgive frit på områder, som før var 

reguleret af Forfatningsdomstolen. 

Organisationen Freedom House, konkluderer i sin rapport Nations in Transition 2014 at Fidesz-regeringen 

har brugt deres flertal til at ændre lovgivning til fordel for kortsigtede politiske behov. I stedet for at sikre 

borgernes rettigheder i forfatningen, har regeringen sikret sine egne rettigheder langt ind i fremtiden. Det 

skaber juridisk usikkerhed og underminerer retsstatsprincippet (Freedom House, 2014, s. 255).  

På baggrund af ovenstående, kan det konkluderes, at den nye forfatning har flere elementer, som kan 

betvivle landets demokratiske grundlag, herunder især mangel på opretholdelse af det konstitutionelle 

demokratis vigtigste princip, parlamentarisk kontrol, pressefrihed og juridisk uafhængighed.  

Der er efterfølgende kommet fem forfatningsændringer siden ikrafttrædelsen 1. januar 2012. Nedenfor vil 

jeg foretage en analyse af den fjerde ændring.  

5.2.1 Den 4. forfatningsændring 

Jeg har valgt at gennemgå den 4. forfatningsændring i lidt større detalje, da denne er mere omfattende og 

kontroversiel. Dette fordi flere af ændringerne tidligere er blevet afvist af forfatningsdomstolen som 

værende forfatningsstridige, heriblandt dele af loven om beskyttelse af familier, dele af loven om 

anerkendelse af kirkesamfund, dele af loven omkring hjemløse, dele af loven om højere uddannelse og 

loven om politiske partiers adgang til medierne (Venedigkommissionen, 2013, s. 18). Samtidig inkluderer 

den mange af de midlertidige bestemmelser, som Forfatningsdomstolen i 2012 annullerede, med 

begrundelse om, at de ikke er midlertidige. At disse nu gøres til en del af selve forfatningen, for at omgås 

denne afgørelse, underminerer Forfatningsdomstolens magt, og svækker princippet om checks and 

balances, hvilket anses som en alvorlig trussel mod demokratiet.  
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Den 4. ændring er af kritikere beskyldt for at have til formål at indskrænke forfatningsdomstolens 

kompetenceområder yderligere (Boros, 2013), dette igennem en styrkelse af den udøvende magt, på 

bekostning af den dømmende magt. Ifølge Venedigkommissionen mangler forfatningen desuden en klar 

formulering af, at den dømmende magt er separat og selvstændig (Venedigkommissionen, 2011a, s. 21). 

Domstolen har mistet kompetence indenfor håndteringen af sager omhandlende statsbudgettet og skat, 

hvortil regeringen i stedet har oprettet det såkaldte Budgetråd (Freedom House, 2014, s. 264).  

I et konstitutionelt demokrati er Forfatningsdomstolen et yderst vigtigt element i princippet om checks and 

balances, da den har til formål at sikre magtdelingen, og at borgernes rettigheder overholdes. Domstolens 

opgave er at sikre at Parlamentet overholder forfatningen, og som Dworkin anfører, så er den folkets 

garanti for at borgerrettigheder overholdes uanset hvilket parti, der sidder ved magten. Dette fremgår også 

af, at Venedigkommissionen anser dette som værende endnu vigtigere i tilfælde som det ungarske, hvor 

den ledende koalition, den udøvende magt, har et flertal i Parlamentet, den lovgivende magt, hvorfor det 

er et stort demokratisk problem når denne kontrol ophæves af netop Parlamentet, som har til opgave at 

overvåge regeringen (Venedigkommissionen, 2013, s. 18).  

Følgende punkter skiller sig især ud i den fjerde ændring: 

- Ændringen definerer et ægteskab som en union mellem mand og kvinde. Diskrimination på 

baggrund af seksualitet er ikke tilladt i EU, men EU må dog på den anden side ikke blande sig i 

nationale kirkeforhold (Lissabontraktaten2008, s. 63). Kirkens værdibaserede rolle i Ungarn kan dog 

have skabt en norm i samfundet, som gør at man definerer ægteskab som værende mellem mand 

og kvinde, og dette kan derfor betegnes som et religiøst anliggende. Andre katolske lande, som fx 

Polen, har lignende lovgivning, hvorfor denne artikel nærmere kan være et udtryk for forskellige 

værdier baseret på mange års kirkelig påvirkning i Ungarn. Kommissionen kritiserer udelukkelsen af 

homoseksuelle ægteskaber, om end det ikke er direkte ulovligt at leve som homoseksuelt par i 

Ungarn, men tilkendegiver samtidig, at der ikke findes en fælles europæisk konsensus på området, 

og at kun 6 ud af 47 konventionslande tillader ægteskab mellem to mennesker af samme køn 

(Venedigkommissionen, 2011a, s. 11).  

 

- Beskyttelse af familien baseres desuden på ægteskab mellem en mand og kvinde, som sammen har 

børn. Forfatningsdomstolen har tidligere erklæret at denne definition er for snæver og at andre 

former for familier har samme ret til at nyde statens beskyttelse. Hvad enten det er homoseksuelle, 

bedsteforældre der tager sig af børnebørn, eller par, som ikke har børn, skal de kunne beskyttes 

under betegnelsen ’familie’. Det er et stort demokratisk problem, at forfatningsdomstolens 
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tidligere afgørelse overses (Venedigkommissionen, 2013, s. 6). 

 

- Parlamentet kan ved 2/3 flertal beslutte hvilke kirkesamfund, der kan anerkendes af staten. 

Kommissionen konkluderer, på baggrund af manglende formelle procedurer for ansøgning samt 

kriterier for anerkendelse, at det er op til Parlamentet, og dermed politisk motiveret, at beslutte 

hvilke kirkesamfund, der kan opnå statslig anerkendelse. Dette system er uigennemsigtigt, og 

skaber samtidig en potentiel ustabilitet, hvis skiftende parlamenter kan ændre holdning til hvilke 

samfund, der kan anerkendes. Dette anses som uforeneligt med borgernes retssikkerhed, da staten 

ikke er en uafhængig part i spørgsmål omhandlende religion (Venedigkommissionen, 2013, s. 9). 

Det liberale demokrati er netop kendetegnet ved at være værdineutralt, hvilket betyder, at 

borgernes syn på religion, moral og livsværdier er personlige, og skal være uden statslig 

indblanding.  

Samtidig forpligter EU sig ifølge Lissabontraktatens artikel 17 til at respektere den nationale 

lovgivning, og medlemsstaternes forskellige måder at ordne forholdene til kirker og trossamfund på 

fastlægger således nationalstaternes lovgivende kompetence på dette område. (Baron et al., 2011, 

s. 125). 

 

- Forfatningsdomstolen dømte i november 2012 at et lovforslag omkring forbud mod hjemløse på 

offentlige steder var forfatningsstridigt med artikel II om ’menneskelig værdighed’. Domstolen 

mente, at hjemløshed er et socialt problem, som det er statens ansvar at løse gennem sociale 

ydelser frem for straf (United Nations Human Rights, 2012). Kommissionen mener desuden, at 

bestemmelser af denne karakter bør reguleres gennem almindelig lovgivning, og ikke gennem en 

forfatning, men at denne ændring er en måde at omgå forfatningsdomstolen på 

(Venedigkommissionen, 2013, s. 16). Med den femte forfatningsændring gennemførtes dette 

forbud, og hjemløse er nu bandlyst flere steder i Budapest, og andre større byer. Således endnu et 

eksempel på at forfatningsdomstolens afgørelse omgås.  

 

- I 2012 fastslog forfatningsdomstolen, at et forbud mod betalte reklamer i kommercielle medier var 

i strid med ytringsfriheden. EU-kommissionen fandt desuden, at dette var imod EU lovgivning, og 

det blev senere ændret i 5. ændring til at alle partier måtte reklamere i løbet af den netop 

overståede valgkamp. Men dette krævede at tv-selskabet skulle donere gratis sendetid til alle 

opstillede partier, hvilket de ikke ønskede, da kommercielle medier er afhængige af reklamepenge. 

Der blev derfor ikke sendt politiske tv-reklamer i valgperioden. Kommissionen anser det for 
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skadende, at oppositionen ikke får mulighed for at positionere sig selv over for det dominerende 

regeringsparti, som er massivt til stede i de statsstyrede medier. Også her mener Kommissionen, at 

dette burde reguleres gennem almindelig lovgivning (Venedigkommissionen, 2013, s. 10-12).  

Den 4 ændring har overordnet set sat forfatningsdomstolen tilbage hvilket er et alvorligt problem i et 

liberalt demokrati, hvor retssikkerheden er garant for den politiske frihed - ytringsfriheden (Møller & 

Skaaning, 2010, s. 73). 

Tavares konkluderer at ’Unless corrected in a timely and adequate manner – this trend will result in a clear 

risk of a serious breach of the values referred to in Article 2TEU’. Dette baserer han på gentagne gange at 

ændre forfatningen indenfor meget korte tidsfrister, og disse ændringers indhold (Tavares, 2013, s. 28). 

For at beskytte retsstaten, checks and balances, juridisk uafhængighed, grundlæggende rettigheder som 

ytrings, presse- og religionsfrihed, mindretal og ejendomsretten anbefaler Tavares følgende: 

- fjerne tiltag, der tidligere er dømt forfatningsstridige 

- mindske brugen af kardinallove 

- implementere Venedigkommissionens anbefalinger, især nedjustere politikområder, der kræver 

kvalificeret flertal, for at sikre meningsfulde valg i fremtiden 

- respektere oppositionen, ved at øge debatten 

- brede forlig, trods regeringens 2/3 flertal 

- genetablere domstolens magt som øverste myndighed over forfatningen 

- tillade domstolen at referere til sager, der ligger før den nye forfatning 

- sikre at medlemmer af forfatningsdomstolen er uden politisk indflydelse ved at involvere 

oppositionen i udnævnelsen 

(Tavares, 2013, s. 32)  

5.3 Valgloven 

Den nye valglov trådte i kraft 1. januar 2012. Den er siden blevet ændret fire gange, senest i juli 2013. De 

vigtigste ændringer i loven er; reducering af pladser i parlamentet fra 386 til 199, reducering af valgrunder 

fra to til én, ændring i reglerne for registrering af kandidater, stemmeret til Ungarske statsborgere i 

nabolande, repræsentation af mindretal i Parlamentet, ændring af valgkredsene samt ændring af 

fordelingen af pladser i Parlamentet (Venedigkommissionen & OSCE, 2012, s. 4).  

I valgperioden 2010-2014 har Orbán kunne forsvare sin politik med, at han som folkevalgt afleder 

demokratisk legitimitet. Han var valgt ved et frit, fair og demokratisk valg og han havde folkets mandat bag 
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sig, men allerede kort efter valget den 6. april 2014 er det tvivlsomt hvorvidt han vil kunne forsvare sin 

næste regeringsperiode med samme forklaring. Flere passager i den nye valglov beskyldes nemlig for at 

hæmme oppositionens mulighed for at føre valgkamp, at give regeringspartiet en klar fordel ved 

fordelingen af de nye valgkredse, og at nye optællingsregler giver en større fordel til regeringen, som nu 

behøver færre stemmer end oppositionen for at vinde valget (Scheppele, 2014c, s. 4). Tilsammen skaber alt 

dette tilsyneladende et billede af et valg præget af manipulation og uretfærdighed. 

Jeg vil følgende analysere den nye valglov i relation til udtalelser fra hhv. OSCE og Venedigkommissionen. 

OSCE har haft en monitorerende rolle i forbindelse med parlamentsvalget. 

Valgsystemet 

Der er valg til det ungarske Parlament hvert fjerde år, og alle har ret til at stemme og til at stille op. Valget 

er to-delt, hvilket vil sige, at hver borger har to stemmer. Én stemme går til distriktsvalget, hvor der er 

flertalsvalg, herfra fordeles 106 pladser i parlamentet. Den anden stemme går til partilisten, som er 

landsdækkende. Her får kandidater, hvis partier er over spærregrænsen på 5 %, proportionelt tildelt 

stemmer, og de sidste 93 pladser til parlamentet fordeles. I stemmerne til partilisten tælles også de tabte 

og overskydende stemmer fra distriktsvalgene. Flere pladser fordeles nu ud fra flertalsvalgdelen end før, 

nemlig 53,3 %, mens 46,7 % tildeles ud fra den proportionelle del (László & Krekó, 2012). 

Ændring af valgkredse 

Den ungarske forfatningsdomstol havde i både 2005 og 2010 understreget behovet for en ændring af de 

noget forældede valgkredse, og OSCE istemte dette i 2010, da populationsudviklingen ikke matchede de 

gældende kredse (Norwegian Helsinki Committee, 2014, s. 3). Med den nye valglov blev antallet af pladser i 

parlamentet samtidig skåret fra 386 til 199, hvilket gjorde behovet for nye kredse endnu mere presserende. 

Det var derfor et tiltag der blev hilst velkommen fra flere sider, både inden og udenfor Ungarn, da Fidesz 

besluttede at opdatere valgloven. Men udfaldet blev ikke som forventet, og bl.a. OSCE mener at processen 

har været for uigennemsigtig og at beslutningsprocessen har været for ensidig med mangel på en 

demokratisk proces hvor en bred politisk debat vil tage hensyn til alle involverede (OSCE, 2014b). 

Stemmeret til ungarere i nabolande 

Siden 2011 har Trianonungarere (efterkommere af ungarske statsborgere før 1920) haft mulighed for at få 

ungarsk statsborgerskab, og i 2013 blev de tilmed givet muligheden for at stemme ved ungarske 

parlamentsvalg. De nye ungarere og ungarske statsborgere fra fødsel, der lever i udlandet, har dog vidt 

forskellige rettigheder når det kommer til at afgive sin stemme.  
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De ungarske statsborgere skal rejse til en ambassade eller et konsulat, hvor de skal fremvise ID for at 

stemme. Trianonungarerne derimod, kan registrere sig på nettet og stemme over brev, uden på noget 

tidspunkt at have vist ID. Samtidig er stemmelisterne hemmelige, da flere af Ungarns nabolande ikke 

tillader dobbelt statsborgerskab. Der er derfor stor mulighed for svindel med disse stemmer (Scheppele, 

2014a).  

Kampagneregler  

Kampagnereglerne har også været et emne, hvor der længe har været et bredt ønske om regulering, 

primært for at gøre financieringen mere gennemsigtig. Reguleringen menes dog at have skabt en ulige 

mulighed for kampagneaktiviteter.  

I valgkampen har det kun været tilladt at føre kampagner i kommercielle medier, uden betaling. Ikke mange 

kommercielle medier giver gratis sendetid væk, hvorfor det kun har været muligt at lave kampagner i 

offentlige medier. Regeringspartiet har en bredere flade på de offentlige medier end oppositionen, og der 

er sat spørgsmålstegn ved mediernes uafhængighed af staten, hvilket har betydet, at Fidesz har været 

væsentlig mere tydelige i løbet af valgkampen (OSCE, 2014b).  

 

5.3.1 Parlamentsvalget 6. april 2014 

6. april 2014 afholdt Ungarn sit syvende frie parlamentsvalg efter et-parti diktaturets ophør i 1989. Ungarn 

har siden transitionen været præget af skiftende regeringer, men for anden gang er et parti genvalgt til at 

sidde en anden regeringsperiode. Denne gang det nuværende regeringsparti Fidesz. Det var det første valg 

der afholdtes efter indførelsen af den nye forfatning og den nye valglov. Dette betyder at ungarerne for 

første gang stemte ved kun én enkelt valgrunde, hvor de skulle vælge 199 medlemmer til parlamentet i 

stedet for de sædvanlige 386 medlemmer. Samtidig kunne nye ungarere stemme for første gang ved et 

ungarsk valg. 

Flere internationale organisationer som EU, OSCE, Europarådet og National Transparency har sat 

spørgsmålstegn ved den demokratiske proces i forbindelse med den nye valglov, og mener, at valget har 

været frit, men ikke retfærdigt, hvilket er en stor plet på det ungarske demokrati. Robert A. Dahl opstiller 

seks kriterier for at et demokrati kan opstå og bevares. Af de seks, er fire tvivlsomme i forbindelse med 

valgkampen i 2014.  

Valgte repræsentanter 
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Menneskerettighedserklæringen af 1789 slår fast, at suveræniteten ligger hos folket, som overdrager 

denne til folkevalgte repræsentanter, som har til opgave at formynde denne autoritet i folkets interesse.  

Det ungarske valgsystem er bygget op, så der er en reel mulighed for, at oppositionen vil tabe, selv hvis den 

vinder. Dette skyldes især to faktorer; de nye valgkredsgrænser, og måden stemmer bliver samlet. 

Hvis man ser på Fidesz’ samlede stemmer over de sidste 5 valg, så viser der sig et billede af, at Fidesz faktisk 

vandt valget i 2014 med færre stemmer end de tabte med i både 2002 og 2006.  

1998 1,34 million 

2002 2,31 million 

2006 2,27 million 

2010 2,7 million 

2014 2,1 million 

(A quick look at the results of the hungarian election.2014) 

Róbert László fra tænketanken Political Capital i Budapest har lavet beregninger, der viser at en samlet 

opposition vil skulle bruge 6 % flere stemmer end Fidesz for at vinde et simpelt flertal. Samme beregninger 

viser at hvis Fidesz vinder med 53 % af stemmerne fra partilisten, som var tilfældet ved valget i 2010, vil de i 

2014 få 76 % af pladserne i parlamentet, mod de 68 % de vandt under det gamle system i 2010 (Scheppele, 

2014c, s. 3).  

Denne store forskel skyldes som sagt to ting: 

- De nye valgkredsgrænser: 

De nye valgkredse er defineret i en kardinallov som kræver 2/3 flertal at ændre. Samtidig er 

tidligere socialistiske kredse nu blevet overvejende konservative, da grænserne er blevet trukket 

således at socialisternes traditionelle vælgerkredse er brudt op og ’fordelt’ på Fidesz’ konservative 

kredse. Der er altså færre valgkredse hvor de venstreorienterede partier står sikkert. Faktisk vandt 

oppositionen kun 10 kredse ud af 106 ved valget. De venstreorienterede kredse er desuden større 

end de højreorienterede kredse, hvilket betyder, at der skal flere stemmer til at vælge en fra et 

venstreorienteret distrikt. Fidesz havde, med de nye kredse, vundet valget i 2006, som jo, som 

bekendt blev vundet af socialisterne (Scheppele, 2014b, s. 3). 

OSCE kritiserer, at valgkredsene er indskrevet i en kardinallov, og dermed vil kræve 2/3 flertal at 

ændre. I stedet burde kun processen stå i en kardinallov, for derved at skabe stabilitet. 
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Venedigkommissionen har også i en tidligere udtalelse, om den nye forfatning, udtrykt bekymring 

for demokratiet når specifikke detaljer, såsom valgkredsgrænser, beskrives i en kardinallov 

(Venedigkommissionen, 2011a, s. 6). OSCE og Venedigkommissionen siger i en fælles udtalelse, at 

valgdistrikter ikke bør variere mere end 10 % fra landsgennemsnittet, desuden anbefales en 

uafhængig kommission bestående af relevante fagpersoner til at tegne de nye valgkredsgrænser 

(Venedigkommissionen & OSCE, 2012, s. 5). OSCE og Venedigkommissionen anbefaler at kredsene 

ikke varierer med mere end 10 %. I Ungarn må grænserne variere med op til 15 %. I 6 kredse 

overskrides dette (Scheppele, 2014b, s. 3).  

 

- Måden stemmerne bliver talt op og samlet på: 

I mange valgsystemer i Europa kompenseres vælgere for ’tabte stemmer’. Dvs. at hvis man som fx i 

Ungarn har flertalsvalg, vil stemmerne på et rødt parti være tabte, hvis det er det blå parti, der 

vinder valgkredsen. Derfor kompenseres vælgerne ved at de tabte stemmer overgår til hele partiet, 

når der stemmes til partilisten. Ungarn har nu indført princippet om vinderens tabte stemmer. Dvs 

at vinderen skal kompenseres på partilisten, for de stemmer der er i ’overskud’ i distriktsvalget. 

Hvis det blå parti får 200 stemmer og det røde 100 stemmer, så er der 99 stemmer i ’overskud’, og 

dem kompenseres blå parti så for på partilisten. Dette skaber en klar fordel for de partier, der står 

bedst i meningsmålingerne, da de pludselig opnår en væsentlig fordel på bekostning af mindre 

partier, som vil få svært ved at opnå nok stemmer.   

Det menes desuden, at det er takket være det nye princip om kompensation til vinderne, at Fidesz 

har formået at opretholde sit 2/3 flertal i parlamentet. Fidesz fik nemlig kun 44,5 % af de samlede 

stemmer i modsætning til 53 % i 2010 (Field, 2014).  

Når systemet på den måde er med til at give visse repræsentanter en større fordel end andre, så er folkets 

frie vilje til at vælge sat over styr og det skæmmer den demokratiske proces ved et valg og skaber mistillid 

til systemet.  

Frie, retfærdige og hyppige valg 

Valget i Ungarn betegnes som frit, men uretfærdigt. Der er ikke tale om direkte valgsvindel, men flere love 

skaber bekymring for retfærdigheden af valget og OSCE mener, at regeringen har haft store fordele i 

valgkampen i forhold til oppositionspartierne (Budapest Beacon, 2014). 

I 2013 fik Trianonungarere ret til at stemme ved ungarske parlamentsvalg. Da dobbelt statsborgerskab er 

ulovligt i flere af Ungarns nabolande, har regeringen besluttet at holde det hemmeligt, hvem der bliver 
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tildelt ungarsk statsborgerskab, som følge af forfatningsændringen. Dermed er valglisterne over de ’nye 

ungarere’ også hemmelig. Regeringen har, efter store protester, tilladt valgobservatører og oppositionen at 

se listen, men ikke at gengive den eller tage noter. Det er derfor umuligt for oppositionen, at deltage i 

kampen om disse stemmer, da de ikke ved hvem disse vælgere er, eller hvor de befinder sig (Scheppele, 

2014a).  

Et andet nyt tiltag ved den nye valglov er repræsentation af mindretal i Parlamentet. Det menes, at det kun 

er romaerne, der vil være i stand til at mønstre nok stemmer til rent faktisk at stemme sådan en 

repræsentant ind. Hvis man vælger at bruge én af sine 2 stemmer på en national kandidat, mister man 

samtidig retten til at stemme på partilisten. Romaernes kandidat er Fidesz medlem, og de ’narres’ herved til 

at stemme på Fidesz, da der er sendt materiale ud, hvoraf det ikke fremgår tydeligt at de har et valg. 

Romaerne er altså tvunget til at vælge mellem at stemme på en national repræsentant og partilisten 

(Scheppele, 2014a).    

Til at organisere valget har Fidesz oprettet en national valgkommission, som består af syv medlemmer, 

valgt af regeringen for 9-årige perioder. Hvis der efter periodens udløb ikke kan opnås 2/3 flertal til 

udpegelse af nye medlemmer, vil de nuværende medlemmer blive siddende. Fidesz har derfor udsigt til 

også at styre valget i 2018 og evt. meget længere frem (OSCE, 2014a, s. 5), hvilket gør et fremtidigt valg, 

hvor Fidesz ikke vinder, praktisk talt ugyldigt. 

En national valgkommission med Fideszfolk, der administrerer valgene, skaber tvivl om hvorvidt en sådan 

kommission er i stand til at agere upartisk og dermed opretholde et retfærdigt og lige valg for alle parter.  

Ytringsfrihed og alternative informationskilder 

I Ungarn sættes valgkampen i gang 50 dage inden valget. Oppositionens adgang til medierne, blev kort 

inden valgkampen yderligere besværliggjort, da nye regler, gjorde det sværere for oppositionen at drive 

valgkampagne, da man ikke var forberedt på nye regler så tæt op ad valgkampens start. I 2011 forbød en ny 

lov at reklamere på hovedveje og veje med megen trafik, 17. januar 2014, en lille måned inden 

valgkampens begyndelse, blev dette udvidet til også at omfatte kampagneplakater. I Budapest er det 

desuden forbudt at hænge plakater op på broer, træer, i metroen, på pladser etc. Dette tiltag, så tæt på 

valgkampens start, var en stor hæmsko for oppositionen, der blev afskåret fra deres vigtigste talerør til 

befolkningen. OSCE mener samtidig, at befolkningens adgang til information om valget var farvet af det 

siddende regeringsparti. OSCE udtaler i sin rapport fra 7. april 2014 om valget, at mediernes pluralisme var 

undermineret i valgkampen, idet flere ejere af store ungarske medier kan kædes sammen med Fidesz. 

Samtidig kritiseres også manglen på politisk balance i det nye medieråd. OSCEs undersøgelser viser, at flere 
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af de kontrollerede TV stationer udviste partisk støtte til Fidesz ved at omtale deres kampagne positivt, 

hvorimod oppositionen hovedsageligt blev omtalt negativt. Til sidst kritiserer OSCE den frie adgang til 

medierne, som de ikke mener, har været lige for alle parter under valgkampen (OSCE, 2014a, s. 2-3). Dette 

og en begrænset adgang til udendørs reklamemuligheder skabte en ulige valgkamp, som OSCE mener 

begrænsede vælgernes adgang til information og dermed deres mulighed for at træffe en informeret 

beslutning til valget (OSCE, 2014a, s. 8). 

En rapport fra OSCE pointerer at den nye valglov fra 2012, har påvirket valget i en negativ retning, herunder 

især checks and balances. OSCE mener, at Fidesz havde en uretfærdig fordel takket være stramme 

kampagneregler, en ensidig og partisk mediedækning og kampagneaktiviteter som ikke adskilte parti og 

stat, som påbudt i § 5.4 af OSCEs Københavnerdokument fra 1990 (OSCE, 2014a, s. 2).  

OSCE påpeger desuden, at den nuværende forfatning, flere kardinallove og den nye valglov er vedtaget på 

en måde, der undgår de sædvanlige krav til offentlig høring og debat, her er især forfatningsdomstolens 

indskrænkede magt et problem i forhold til checks and balances. 

Selve valgdagen foregik dog frit og på en gennemskuelig måde (OSCE, 2014a, s. 3).  

Om end Fidesz beskyldes for at have vundet det nationale valg ved hjælp af deres fordelagtige nye valglov, 

har partiet ved Europaparlamentsvalget formået at få hele 51,5 % af stemmerne, og dette uden at kunne 

drage nytte af ændrede valgkredsgrænser og fordelagtige stemmeoptællingsprocedurer. Dog, skal det 

tages in mente, at debatten op til valget har været stort set ikke eksisterende, og i det omfang den har 

eksisteret, har det primært været Fidesz, der har været synlig, i kraft af deres stærke tilknytning til de store 

nationale medier. Derudover har kun 28 % af den ungarske befolkning stemt til Europaparlamentsvalget 

(Europa-Parlamentet, 2014).    

5.4 Medieloven 

Den nye medielov trådte i kraft 1. januar 2011, netop som Ungarn overtog formandskabet for det 

Europæiske Råd. Ungarn modtog hård kritik i starten af sit formandskab og EU-kommissionen igangsatte 

undersøgelser der skulle konkludere hvor vidt Ungarns nye medielov levede op til europæiske standarder. 

Det er Europakommissionens næstformand, Neelie Kroes, der har undersøgt hvor vidt medieloven er i strid 

med EU’s grundlæggende rettigheder og ytringsfrihed. Især fire punkter blev stærkt kritiseret, og Ungarn 

indvilligede i at ændre følgende, som resultat af forhandlinger med EU-kommissionen: Anvendelse af regler 

om afbalanceret dækning, udstedelse af bøder til medier lokaliseret i et andet medlemsland, regler om 

registrering og autorisation af medier, og regler mod stødende indhold overfor individer, minoriteter og 
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majoriteter. Bl.a. sammensætningen af Medierådet og beskyttelsen af journalisternes kilder er dog stadig 

grund til bekymring (Europa Kommissionen, 2011).  

I forlængelse af Montesquieus teori om tredeling af magten, omtales ofte en fjerde statsmagt i moderne 

demokratier, nemlig de frie, uafhængige medier. Denne fjerde statsmagt har til opgave, at holde borgerne 

informeret om samfundets tilstand, så de har mulighed for at træffe en informeret beslutning ved et valg. 

Samtidig skal medierne holde de folkevalgte til ansvar for det de har lovet, og derved sørge for at ingen 

overskrider deres mandat.  

I Ungarn har den nye medielov sat ytrings, informations – og pressefriheden samt mediernes pluralisme 

under pres. I forfatningen er ytringsfrihed desuden ikke formuleret som en individuel rettighed, hvilket 

anses som brud på en central borgerrettighed. Den uafhængige frihedsorganisation Freedom House 

ændrede i 2012 Ungarns pressefrihed fra fri til delvis fri, grundet den nye medielovgivning (Norwegian 

Helsinki Committee, 2013, s. 29), og en nylig rapport, Nations in Transit 2014, fra organisationen, finder 

desuden, at Ungarn siden 2010 er gået 0,75 point tilbage i kategorien uafhængige medier. Ungarn ligger nu 

med en score på 3,50, hvor 1 er bedst og 7 er dårligst. Det er den tredje dårligste placering af de nye 

østlande, kun overgået af Bulgarien og Rumænien (Freedom House, 2014, s. 14).   

OSCE har i forbindelse med den nye valglov af 2011, udarbejdet en række anbefalinger til hvordan Ungarn 

kan leve op til de fælles regler for mediepluralisme og frie medier, som alle medlemslande er forpligtet til at 

overholde (OSCE, 2011).  

Her anses beskyttelse af kilder for et vigtigt princip i fri journalistik og deraf demokratiet, og OSCE anser det 

derfor for kritisk, at journalister mister retten til kildebeskyttelse i særlige sager om national sikkerhed og 

beskyttelse af den offentlige orden, uden at dette er nærmere defineret.  

Man bør kun have et begrænset antal love, der regulerer printede og online medier for at sikre 

ytringsfrihed og en fri presse. Det er imod OSCEs standarder at have identiske regler for alle medier, og især 

online medier bør sikres et frit forum til ytringsfrihed (OSCE, 2011, s. 5-6). De demokratiske fremskridt 

Ungarn har gjort de sidste tyve år, er nu sat på spil. Den nye lov er forbundet med så mange regler for 

medierne, som, hvis disse vurderes overtrådt, kan straffes med høje bøder. Dette skaber et utrygt rum for 

journalister og kan forårsage selvcensur af frygt for repressalier. Fx er alle medier forpligtet til at have et 

vist indhold, og give en afbalanceret dækning, hvilket OSCE ikke mener, er i overensstemmelse med fri 

presse, da det begrænser og fortolker. OSCE mener ikke at en afbalanceret dækning skal være lovpligtigt, 

det skal derimod være mediernes ret. I og med at det er Medierådet, der skal beslutte hvornår medierne 

opfylder kravene, er det tvivlsomt hvorvidt samme råd er politisk uafhængig (OSCE, 2011, s. 8).  
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Mange af disse kritikpunkter blev som nævnt reguleret efter forhandling med EU. Et punkt, der ikke blev 

reguleret, til stor fortrydelse, er dog Medierådets sammensætning og uafhængighed. 

Medierådet er udnævnt af regeringen for 9-årige perioder med mulighed for forlængelse, og det kræver et 

flertal på 2/3 at vælge nye. Medierådet skal beslutte hvordan nyheder skal fremstilles, registrere alle 

medier og uddele licenser. Rådet har desuden autoritet til at påføre medier, der ikke overholder gældende 

standarder strenge sanktioner og skyhøje bøder. Den økonomiske usikkerhed fører på flere medier til 

selvcensurering, for at undgå skyhøje bøder, der ellers ville føre til lukning. Dette har også medført en 

mangel på kritisk journalistik i de ungarske medier. Medierådet kritiseres desuden for at mangle politisk 

balance, og der er derfor en udbredt frygt for vilkårlig indblanding. Alle medier skal registreres ved 

Medierådet, som også har myndighed til at tvinge journalister til at offentliggøre kilder med den 

udefinerede begrundelse: national sikkerhed (Norwegian Helsinki Committee, 2013, s. 24). OSCE mener, at 

registrering af medier er unødvendigt, og ifølge OSCE ses dette normalt kun i lande hvor der ikke er fri 

presse. Især er det bekymrende når den enhed, der regulerer medierne er politisk afhængig.  

Selvom Medierådets fulde magt stadig mangler at udfolde sig i praksis, så er Rådet af flere ungarske NGO’er 

blevet beskyldt for at agere regeringens forlængede arm. Udpegelsen af medlemmer af medierådet er også 

et problem ifølge OSCE (Norwegian Helsinki Committee, 2013, s. 30). 

Sagen om den førende uafhængige radiostation Klubradio, er blevet varemærket for kampen mod den nye 

medielov og for uafhængige medier. Radiostationen er kendt for sine debatter, der tager aktuelle 

samfundsproblemer op og har ofte udtalt sig kritisk om den nuværende regering. I forbindelse med den nye 

medielov blev radiostationen nægtet at forlænge sin licens og mistede dermed retten til at sende i Ungarn. 

Begrundelsen var gyldigheden af en kontrakt med en tidligere frekvensudbyder og retten til at sende på 

den nuværende frekvens. Begge dele er i retssager faldet ud til Klubradios fordel, men Medierådet har valgt 

at annullere alle forhandlinger fremfor at rette sig efter domstolens afgørelser, hvilket anses for uhørt i 

liberale demokratier (Norwegian Helsinki Committee, 2013, s. 26).  

Orbán er ikke kun ude på at hæmme mediernes talerør, også NGO’erne har stået for skud siden 

begyndelsen af 2014. Norge har gennem en privat distributør støttet ungarske NGO’er, men den ungarske 

regering ønsker nu selv at distribuere disse midler, hvilket vil skabe den modsatte effekt af hvad NGO’ers 

rolle i samfundet er – nemlig non-governmental. Transparency International kalder episoden for en 

intimidering med det formål at kvæle civilsamfundets stemme og tilsyn med demokratiet, og beder den 

ungarske regering om at stoppe med at chikanere medierne for at kritisere staten. Det skal være enhver 
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borgers ret at tale om emner, som berører deres liv, og holde opsyn med de valgte ledere (Transparency 

International, 2014).  

Ifølge Dahl er det et kriterie for demokratiets bevarelse, at der er en fri presse, som er uafhængig af politisk 

påvirkning og dermed kan give borgerne et frit og oplyst billede af samfundets tilstand. Uafhængige og 

alternative informationskilder er også en forudsætning for at flere andre rettigheder kan overholdes (Dahl, 

2000, s. 78). 

Fidesz-regeringen anser angreb som det bedste forsvar. Orban forsvarede den store kritik af medieloven 

med at andre EU-lande har lignende lovgivning. En undersøgelse blev derfor iværksat, og på trods af at de 

fleste af Orbans påstande var misforståede, fandt man så mange problemer i andre lande, at et flertal mod 

Ungarn på området vil være utænkelig (Svendsen, 2012).  

5.5 Respekt for mindretal  

Beskyttelse af minoriteter er eksplicit nævnt i artikel 2 TEU om Unionens fælles værdier, og det er hermed 

den enkelte medlemsstats ansvar at sikre disses rettigheder, og, som beskrevet i artikel 3 TEU om Unionens 

mål, bekæmpe social udstødelse og forskelsbehandling og fremme af social retfærdighed og beskyttelse, 

ligestilling mellem kvinder og mænd, solidaritet mellem generationerne og beskyttelse af børns rettigheder 

(Lissabontraktaten2008, s. 20). 

Loven om Nationaliteters Rettigheder trådte i kraft 1. januar 2012, som et led i indførelsen af den nye 

forfatning. Den erstatter Minoritetsloven fra 1993, som anerkendte alle etniske og nationale grupper, som 

har været bosat i Ungarn i mere end 100 år, og hvis medlemmer har ungarsk statsborgerskab, som 

mindretal. Den nye lov reguleres af en kardinallov, hvilket Venedigkommissionen i dette tilfælde 

overordnet anser som gavnligt, da beskyttelse af mindretalsrettigheder bør være funderet på et stabilt 

lovgrundlag. Dog er der områder af teknisk og proceduremæssig karakter, som ikke burde reguleres via en 

kardinallov, da det gør reguleringen besværlig og kan hindre minoriteters udfoldelse af deres rettigheder 

(Venedigkommissionen, 2012, s. 3+6-7).  

Ungarn beskrives som en heterogen nation, hvor mange nationaliteter lever side om side med den 

dominerende etniske gruppe, Magyarerne. Den største etniske og mest udsatte minoritet er romaerne, 

som oftest lever en ekskluderet tilværelse og mange af dem i dyb fattigdom. NGO’en European Roma 

Rights Centre vurderer i en rapport fra 2013 at romaer diskrimineres på næsten alle niveauer i samfundet, 

da de ikke nyder samme adgang til arbejdsmarkedet, sundhedssystemet, boligmarkedet, 

uddannelsessystemet og til offentlige steder, som øvrige ungarere (ERRC, 2013, s. 3). Ifølge en rapport fra 

Friedrich Ebert Stiftung, mener 60 % af ungarerne desuden at romaerne har ’kriminalitet i blodet’ (Friedrich 
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Ebert Stiftung, 2013, s. 233). Denne holdning er problematisk for fællesskabsfølelsen og skaber en distance 

til romaminoriteten, som kan være konfliktfyldt i bestræbelserne på at integrere minoriteten i det øvrige 

samfund.   

Verbale angreb i den offentlige debat er ikke ualmindelige i Ungarn, og er medvirkende til at forstærke 

marginaliseringen. Det er det højreekstremistiske parti Jobbik, der i høj grad er frontløber til den fjendtlige 

stemning mod romaerne, og siden partiet blev valgt ind i parlamentet i 2010, er linjen mod romaer trukket 

skarpt op, både i og uden for parlamentssalen. Partiet profilerer sig på fjendske holdninger til landets 

minoriteter, hvad enten det er romaer, jøder eller homoseksuelle. Den ungarske befolknings holdning til 

disse emner kommer desuden til udtryk i vælgertilslutningen, hvor Jobbik i 2010 fik 16 % af de samlede 

stemmer, og i 2014 fik hele 20 % (Reuters, 2014). Denne høje tilslutning anses som en reaktion på Jobbiks 

vellykkede opstilling af et skræmmebillede med romaerne i hovedrollen, og oprettelsen af den Ungarske 

Garde som et selvbestaltet vagtværn mod ’sigøjnerkriminalitet’ har trukket mange stemmer. Denne 

nationalistiske retorik, som Jobbik fører, skaber en tendens til at gøre det mere acceptabelt at udtale sig 

negativt om minoriteter (Norwegian Helsinki Committee, 2013, s. 54). 

Fidesz-regeringen kritiseres for at tage en dobbeltsidet position til hele minoritetsproblemet. Hvor Jobbik 

har haft stor succes med deres hårdhændede metoder til at håndtere problemerne, så påtager Fidesz sig 

rollen som reformist igennem politiske tiltag som fx inklusion, men samtidig har de haft svært ved at tage 

en skarp politisk afstand fra Jobbiks metoder. Regeringen har ofte set passivt til når Jobbik fremsætter 

diskriminerende udtalelser, eller når Den Ungarske Garde marcherer gennem romalandsbyer og chikanerer 

og raserer. Dette øjensynligt fordi Fidesz er bange for at miste stemmer til det højrenationalistiske parti 

(Norwegian Helsinki Committee, 2013, s. 42). Regeringen har dog på politisk plan forsøgt at løse nogle af 

landets mindretalsproblemer, halvhjertet vil nogle mene. 

Under Ungarns EU formandskab i foråret 2011 indførte Fidesz at alle medlemslande skulle udarbejde 

nationale romastrategier. Ungarns strategi fokuserer på social inklusion og fattigdom, med begrundelsen, 

at romaernes største problem er fattigdom, at mange etniske ungarere også lever i ekstrem fattigdom, og 

at man med denne strategi kan nå begge grupper. Dette er dog kritiseret af flere NGO’er da romaernes 

problemer i Ungarn i høj grad også er socialt og kulturelt betinget, hvilket der ikke tages hånd om i 

strategien. 

Romaerne har levet i Ungarn næsten lige så længe som magyarerne selv, og trods mange forsøg på 

assimilering gennem tiden, er det givetvis ikke lykkedes at integrere minoriteten i det ungarske samfund. 

Romaerne er et socialt problem i hele Europa, og der er ikke set en succesfuld integration i noget land, 
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hvilket kan skabe spørgsmålet om hvor vidt romaerne overhovedet ønsker integration. Nina Schaldemose 

konkluderer i sit speciale Romaminoriteten i Ungarn at romaerne selv skelner mellem ’os’ og ’dem’, og 

anser ikke-romaer som værende urene. De ghettoiserer og ekskluderer sig selv, ved at holde sig fra det 

omgivende samfund og undgå integration, og romaerne føler kun en forpligtelse overfor deres eget 

samfund (Schaldemose, 2014, s. 33-34). Romaernes norm-og værdisæt er så væsentligt anderledes end 

majoritetsbefolkningens, at det kan være svært at forene de to, hvilket skaber en heterogenitet, som kan 

være konfliktskabende. En integrationsproces skal med andre ord være gensidig, og Nina konkluderer 

netop, at romaminoritetens og majoritetens norm- og værdisæt er så modsætningsfyldte, at det kræver 

både en accept fra romaernes side af det ungarske samfund og værdier, samtidig med at der gøres plads i 

det ungarske samfund til en vi-følelse, der inkluderer romaerne (Schaldemose, 2014, s. 67). Samtidig er 

romaerne af det internationale samfund og flere NGO’er, blevet placeret i en offerrolle, hvor de fratages 

ethvert ansvar for deres egen situation. Det anses i stedet for majoritetens opgave at indrette sig således at 

der er plads til romaerne, og problemstillingen anskues derfor ikke pluralistisk.  

Antisemitisme og had mod homoseksuelle skaber også store sociale problemer i Ungarn. Jøder er, og har 

altid været, en udsat befolkningsminoritet i Ungarn. I mellemkrigstiden, som var præget af en voldsom grad 

af antisemitisme, begrænsedes jøders adgang til uddannelse, jobs, og tværreligiøse ægteskaber med jøder 

blev forbudt ved lov. Det er altså ikke noget nyt fænomen, og jøder udsættes ofte for fysiske og verbale 

overfald, både i parlamentssalen, i landets medier og på gaden.  

Homoseksuelle og deres børn udelukkes fra at kunne gå under betegnelsen familie jf. den nye forfatning. 

Dette vil ifølge Tavares skabe intolerance overfor personer under betegnelsen LGBT10. Når man udelukker 

en minoritetsgruppe fra fællesskabet og giver dem andre rettigheder, så kan det forårsage konflikter, som 

er skadelige for et demokratisk samfund bygget på menneskerettigheder.      

Den manglende respekt for mindretal, som man oplever i Ungarn, bunder i høj grad i den dybe nationale 

følelse, som har været en del af den ungarske identitet gennem flere århundreder (Müller, 2013, s. 25). 

Men også Ungarns status som kulturnation kan betegnes som noget, der er med til at besværliggøre 

inklusion af minoriteter i samfundet, som grundlæggende mangler et politisk fællesskab, men i stedet er 

forbundet af en fælles kulturarv. Ungarernes identitet går langt tilbage, og dette skyldes, at Ungarn som 

nation gennem tiden er blevet defineret af udefrakommende magter. Det er derfor naturligt, at de ser 

tilbage på det, der skabte Ungarn, og bruger det som definerende for deres fælles identitet i dag. Ifølge 

Smith får nutiden og fremtiden mening gennem en rekonstruktion af elementer fra fortiden (Østerud, 

                                                           
10

 Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender 
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1994, s. 86), og denne fællesskabsfølelse kan samtidig være medvirkende til at udelukke minoriteter, som 

romaerne, der selv bygger deres sameksistens på kultur og etnicitet, fra samfundets kerne. Ungarns 

omtumlede historie gør, at det eneste faste holdepunkt og sammenhold ungarerne har haft igennem 

århundreder, er historien om deres fælles oprindelse, og om at de var noget inden disse besættelser. Dette 

har været med til at skabe deres identitet i en tid hvor andre dominerede deres kultur. 

6. EUs handlemuligheder overfor medlemslande ifølge Lissabontraktaten 

Ovenstående analyse har været med til at kortlægge hvilke historiske og politiske faktorer, der har påvirket 

Ungarn op gennem tiden, og som dermed ligger til grund for den politiske udvikling vi ser i dag. Samtidig 

har den kortlagt kritikpunkter af den nuværende lovgivning i relation til europæiske værdier. Jeg 

argumenterer, ved hjælp af Møller & Skaaning for, at en række dybe faktorer spiller ind, og skaber en arv af 

vestlige værdier, som demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet. Men Ungarn har også et levn 

fra andre tider, nemlig besættelser og autokratiske styrer, som leder landet i en anden retning. Denne 

kombination af dybe faktorer, kan være med til at forklare Ungarns, først uproblematiske og fredelige 

overgang til liberalt demokrati, men også den splittelse landet herefter oplever politisk, som har ført til en 

mere eller mindre udemokratisk udvikling. EU har, som tidligere nævnt, meget strenge økonomiske og 

politiske krav til kandidatlande, men der synes ikke at være nogen effektiv monitorering og 

sanktionsredskaber for medlemslande.  

På baggrund af ovenstående analyse, hvor jeg konkluderer, at Ungarn på flere områder handler i strid med 

helt grundlæggende værdier, vil jeg i dette afsnit, først og fremmest undersøge Lissabontraktatens 

muligheder for sanktioner i forhold til et medlemsland, der ikke overholder de gældende værdier. Til 

besvarelse af dette vil jeg desuden benytte mine arbejdsspørgsmål og undersøge hvorfor Ungarn har dette 

meget skeptiske forhold til EU, men samtidig søger jeg også at finde ud af, hvorfor EU ikke handler overfor 

Ungarn straks, som det fx var tilfældet da Jörg Haider kom i regering i Østrig i 2000.  

Det asymmetriske forhold mellem EU og de kommende medlemslande, der ifølge Vachudova 

karakteriserede hele optagelsesprocessen, gjorde EU i stand til at holde kandidatlandene i kort snor og 

forlange store indenrigspolitiske fremskridt. Efter indlemmelsen i Unionen besidder EU ikke længere denne 

magt, og der foreligger ikke nogen mulighed for effektiv monitorering eller sanktioner mod et land, der ikke 

lever op til helt grundlæggende værdier i Unionen.  

Lissabontraktatens Artikel 7 giver dog mulighed for at handle ved grove overtrædelser af artikel 2TEU. 

Artiklen beskriver hvordan Det Europæiske Råd med 4/5 flertal kan fastslå en klar fare for at værdierne 
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groft overtrædes. Inden skal den berørte medlemsstat dog høres og gives muligheden for at rette ind, dette 

er den såkaldte forebyggelsesprocedure, som blev indført med Nice-traktaten i 2003. Hvis en overtrædelse 

fastslås, kan et kvalificeret flertal beslutte at suspendere visse rettigheder, herunder stemmeretten i Rådet 

(Lissabontraktaten2008, s. 23-24).  

Det er en procedure, som aldrig før er blevet brugt i EUs historie, og den omtales som ’atombomben’, da 

dens konsekvenser er omfattende for et medlemsland, der får suspenderet stemmeretten i Rådet, og 

dermed det mest magtfulde organ i EU, ifølge intergovernmentalismen. Intergovernmentalismen bygger på 

tesen om EU som et mellemstatsligt samarbejde styret af nationalstaterne, og dermed er det også 

nationalstaterne, der bestemmer hvor dybt integrationen skal gå. Generelt ser man i dag en klar tendens 

væk fra et føderalistisk EU, hvor borgerne ønsker mere nærhed og national selvbestemmelse.  

Det er dog næppe den eneste grund til, at EU tøver med at gribe ind overfor Ungarn i øjeblikket. I 2000, da 

Jörg Haider og hans højrenationalistiske parti FPÖ kom i regering i Østrig, valgte de daværende 14 

medlemslande at indføre bilaterale sanktioner af frygt for en radikal udvikling i landet og en eventuel 

krænkelse af Unionens værdier (EU-oplysningen, 2014). De benyttede ikke artikel 7, der på dette tidpunkt 

ikke omfattede en forebyggelsesprocedure, men indførte bilateralt sanktioner, der førte til store 

stridigheder med Østrig og ikke mindst den østrigske befolkning, der følte sig krænket på deres 

demokratiske ret (Pedersen, 2008, s. 244). Befolkningen reagerede med en stigende nationalisme og 

afstandtagen til EU, og det anses som en mulighed, at det samme vil kunne ske i Ungarn. De ungarske 

borgeres demokratiske ret til at stemme på hvem de vil og dermed give deres mandat til politikere, som 

forvalter denne i overensstemmelse med borgernes ønsker sættes på spil, hvis EU går ind og blander sig i 

hvilken politik, der må føres. Følelsen af, at EU kommer ind og overtager styringen skræmmer ungarerne, 

og skaber, som Østerud udtrykker det, en slags modreaktion hvor sammenholdet og nationalismen stiger, 

af frygt for truslen om endnu en ’fremmed intervention’. 

I og med at Orbán, i hvert fald i 2010, blev valgt ved et frit og fair valg, og dermed havde folkets 

demokratiske legitimitet i ryggen, er det svært for EU at finde et juridisk gyldigt argument mod regeringens 

handlinger (Jenne & Mudde, 2012, s. 149). Orbáns demokratiske legitimitet er samtidig en torn i øjet på EU, 

der ofte beskyldes for netop sit demokratiske underskud. Jan Werner-Müller opstiller 4 argumenter, som 

kan bruges som argumentation imod, at EU skal blande sig i ungarske forhold:  

1) EU mangler selv demokratisk legitimitet  

2) Der findes ikke en guideline for hvordan et europæisk liberalt demokrati ser ud  

3) En indblanding er i sig selv formynderisk og illiberal  
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4) Kun små stater uden stor magt i EU vil blive udsat for en sådan indblanding fra EU  

(MÜLLER, 2013, s. 138). 

Samtidig mangler EU enighed internt, hvilket gør det svært at agere. Medlemslande kan frygte, at der 

dannes præcedens, hvis de går ind og blander sig i Ungarns indenrigspolitiske sager, hvilket intet land 

ønsker. Dette kan samtidig ligge til grund for hvorfor EU ikke handler overfor Ungarn. Medlemslandenes 

frygt for selv at blive udsat for sanktioner og indblanding i indre anliggender i fremtiden, afholder dem fra 

at straffe Ungarn.    

Som det ellers var tilfældet i sagen om Haider fra Østrig, tilhører Orbán derimod ikke de, i Europa, frygtede 

højreradikale, hvilket også kan være en af årsagerne til, at EU er mere tøvende. Men ifølge Erin K. Jenne, er 

det ikke det radikale højre man skal frygte I Østeuropa, men centrum-højre partierne, hvis ledere gjorde sig 

sine første erfaringer i 1989. Disse ledere mener, at løfterne fra dengang ikke blev indfriet, og de vil derfor 

have deres revolution nu (Jenne & Mudde, 2012). Vachudova opstiller tre forhold, som gør sig gældende 

ved en post-kommunistisk transition væk fra demokratiet; svage rivaler, svage uafhængige medier & stærk 

statsstyret TV samt etnisk nationalisme (Vachudova, 2005, s. 16-17). Alle tre forhold gør sig gældende i 

Ungarn i dag, og man kan derfor på baggrund af Jennes teori antage, at Fidesz i dag gør op med 

kommunisttiden, og derfor gennemgår en ny eller forsinket transition, som grundet disse tre faktorer kan 

ende ud i en afvikling af det liberale demokrati.  

7. Diskussion 

I det følgende afsnit vil jeg gennem en diskussion af teorienes styrker og svagheder vurdere hvorvidt de er 

forklaringsdygtige i forbindelse med den ovenstående analyse.  Samtidig vil jeg benytte de konklusioner jeg 

har draget fra analysen til at anskueliggøre og diskutere konflikten om den politiske situation i Ungarn, 

hvoraf jeg vil benytte de indledende arbejdsspørgsmål og diskutere hvorfor Ungarn har dette skeptiske 

forhold til EU, og hvorfor EU endnu ikke har igangsat en Artikel 7 procedure overfor Ungarn, når flere 

uafhængige organisationer inkl. EU selv peger på at Ungarn overskrider gældende regler for demokrati, 

menneskerettigheder og retsstatsprincippet.  

7.1 Et modsætningsfyldt demokrati 

Ungarns nye og tilsyneladende udemokratiske kurs, er kommet som en overraskelse for de fleste. Ungarn 

var efter kommunismens sammenbrud et af de lande, der hurtigst bragte både økonomiske og politiske 

reformer på banen, og det hele foregik fredeligt, og med folkets mandat. De sidste fire år har Ungarn dog, 

taget en noget anden drejning, og Unionens værdier er sat hårdt under pres.  
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Både Møller & Skaaning og Vachudovas teorier mangler evne til at forklare visse elementer af min 

problemformulering, i forhold til hvordan landene vil udvikle sig efter et EU medlemskab. Ingen af dem kan 

forklare hvorfor et land, som har fulgt en demokratisk udvikling pludselig falder tilbage og får autokratiske 

træk, hvilket nok kan forklares med, at det er en ny, og indtil videre, enestående situation. Ifølge både 

Møller & Skaaning og Vachudova, har et land som Ungarn udviklet sig demokratisk grundet nogle ydre 

faktorer såsom arv og indflydelse fra EU, og samtidig burde EU fungere som en garanti for demokratiet. Det 

vi oplever i Ungarn lige nu kan dermed ikke forklares af disse teorier, som kun kan forklare den 

demokratiske udvikling frem til et medlemskab, hvor EU havde en faktisk indflydelse på landets udvikling. 

De gængse teorier hvad angår demokratiudvikling i de østeuropæiske lande, kan altså ikke forklare 

situation som den har udviklet sig i dag. 

Min analyse har vist, at der i Ungarns historie både forekommer dybe strukturelle faktorer som arbejder for 

demokratiet, men at der også findes nogle, som modarbejder demokratiet. Møller & Skaanings teori, som 

har til formål at forklare hvorfor visse lande udviklede sig demokratisk, mens andre valgte en autokratisk 

vej efter kommunismens fald, fejler i og med, at den ikke tager højde for Ungarns ikke-demokratiske arv, 

derimod ser den udelukkende på de positive faktorer, som ifølge deres teori burde være fordrende for en 

demokratisk udvikling. Men spørgsmålet er, om Ungarns politiske kultur er for præget af de autokratiske, 

styrer, der har haft indflydelse på landet op gennem historien, og, at det derfor kræver en større indsats for 

at ændre denne kultur. Deres teori passer altså på den udvikling, der fandt sted efter kommunismens 

sammenbrud, og den kan derfor forklare den udvikling der var i Østeuropa efter 1989, men den kan ikke 

forklare hvordan landene vil udvikle sig fremover, uden at medtage alle aspekter af et lands arv. Jeg mener 

derfor godt, at teorien kan bruges, hvis man udvider den til at se på hele et lands strukturelle arv. 

Vachudovas teori mangler samme evne. Den fokuserer på EUs enorme passive og aktive indflydelse i 

90erne, men tager ikke højde for hvordan landene vil udvikle sig efter et medlemskab. Vachudovas teori ser 

det såkaldte EU-ization, hvilket er en proces, hvor de nye lande gradvis vil påtage sig EUs normer og 

værdier, som garanten for at demokratiet vil bestå (Vachudova, 2005, s. 242). Men det har vist sig måske 

ikke at være tilfældet, eftersom EU er meget tøvende i forhold til at gribe ind overfor medlemslande, og 

dermed krænke deres suverænitet, og det mandat som befolkningen i det pågældende land har tildelt sin 

regering.  

Både Vachudova og Møller & Skaanings teorier konkluderer netop, at Ungarn er et konsolideret liberalt 

demokrati (Møller & Skaaning, 2010, s. 98). Jeg har dog sat spørgsmålstegn ved dette, i og med at Ungarn 

ikke lever op til flere elementer af den gængse definition af det liberale demokrati. Deres teorier kan 

dermed ikke forklare Ungarns pludselige drejning væk fra demokratiet. Teorierne ser ikke tilbagegang som 
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en mulighed, hvilket er en stor svaghed i deres forklaringsevne i netop denne opgave. Møller & Skaaning 

har dog i en ny bog fra 2014 valgt at betegne Ungarn som et polyarki, dvs. et demokrati uden retsstat 

(Møller & Skaaning, 2014, s. 239).  

Vachudova argumenterer for, at kvaliteten af den politiske konkurrence på tidpunktet for regimeskiftet er 

afgørende for landets udvikling. Teorien kan have ret i, at et demokrati har gunstige forhold for at udvikles, 

men den siger ikke noget om hvorvidt, det er gunstige forhold for en bevarelse af demokratiet. Her 

kommer Dahls teori om demokratiet, som den eneste ind på hvordan et demokrati, ikke bare skabes, men 

også bevares. Her er seks faktorer relevante: Valgte repræsentanter, Frie, retfærdige og hyppige valg, 

Ytringsfrihed, Alternative informationskilder, Forsamlingsfrihed og Omfattende borgerrettigheder. Heraf 

kan flere, på baggrund af min analyse, være overskredet i Ungarn, hvorfor Dahls teori faktisk kan være med 

til at forklare den demokratiske tilbagegang.  

Samtidig siger Vachudova, at en stærk opposition til kommunistpartiet er essentielt, men hun overser, at 

kommunismen ikke er den eneste trussel mod det liberale demokrati. I Ungarn ser man nemlig 

højreorienterede kræfter fra især Jobbik, og til dels Fidesz, som modarbejder den demokratiske udvikling 

og det europæiske fælleskab. Den stærke nationalisme, og det heterogene samfund, som har præget 

Ungarn op gennem historien skaber store spændinger i landet, og er en stor trussel mod demokratiet. 

Netop derfor har jeg valgt at introducere Smidt i et speciale om en aktuel politisk situation i et EU 

medlemsland, fordi hans opdeling mellem Øst og Vest, kan forklare nationalismens påvirkning på et 

samfund og dets politiske udvikling. Samtidig kan hans nationalismeteorier forklare kulturens påvirkning på 

historien og den politiske kultur, som i dag præger Ungarn. Jeg mener netop, at en af Møller & Skaanings 

store fejl var at overse nationalismens enorme påvirkning på det ungarske samfund som et vigtigt element i 

den demokratiske udvikling. 

En teori, der også kan forklare denne udvikling væk fra demokratiet er Intergovernmentalismen. Ungarn er 

ikke længere interesseret i at afgive suverænitet til det fælles samarbejde fordi det ikke længere er gavnligt. 

Ungarn har opnået medlemskab, hvilket var deres store udenrigspolitiske mål op gennem 90erne, og de ser 

derfor ikke længere nogen grund til at lade sig diktere af andre.  

Intergovernmentalismen kan endvidere forklare situationen i Ungarn ud fra princippet om high- og low 

politics områder, hvor lande foretrækker at lade sig integrere på det økonomiske område, da det betegnes 

som low politics, fremfor på det politiske område, der betegnes high politics, og derfor er et vigtigere 

område at bevare sin nationale suverænitet. Intergovernmentalismen ønsker et samarbejde mellem 
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nationalstater, hvor suveræniteten ligger nationalt. Dette er det samme billede man i dag ser i flere EU 

lande, som ønsker mindre EU-samarbejde og mere national suverænitet.  

Den liberale intergovernmentalisme taler om et to-niveau spil i forbindelse med internationale 

samarbejder, hvor der er et nationalt og et internationalt plan. På det nationale plan udarbejdes de 

nationale ønsker, hvorefter de føres ud i livet på det internationale plan. Det internationale samarbejde er 

med andre ord kun til for at opfylde de nationale krav, og hvis dette ikke sker, vil landene ikke længere se 

samarbejdet som fordelagtigt, hvilket kan være tilfældet i Ungarns situation.   

På trods af, at mange af de valgte teorier har svagheder i forhold til at besvare min problemformulering 

fuldt ud, så supplerer de hinanden godt, da de hver især kan forklare elementer i samfundets udvikling, 

som kan stykkes sammen og give en forklaring på lige præcis den udvikling der sker i Ungarn i dag.   

7.2 EU – løsningen eller problemet? 

Som konkluderet i analysen, så er der forskellige faktorer, der spiller ind i forhold til at EU endnu ikke har 

igangsat en Artikel 7 procedure, heriblandt, en frygt for stigende nationalisme og EU-skepsis, EUs egen 

manglende demokratiske legitimitet og ikke mindst landenes egeninteresser.  

Hvis vi ser på den første årsag, så har EU historisk set dårlige erfaringer med at blande sig i medlemslandes 

interne anliggender. Som vi så det i Haidersagen, så skabte det stor mistillid til EU i den østrigske 

befolkning, og det ønsker man ikke gentaget i Ungarn. Lissabontraktaten søger at fremme og beskytte 

fælles europæiske værdier, men samtidig tildeler den også medlemslandene stor autoritet, og 

nærhedsprincippet har gjort, at mange politikområder reguleres nationalt, hvilket skaber en nærhed til 

borgerne, som er gavnlig for forståelsen af EU. Men EU kan ikke forholde sig neutralt når det gælder om et 

skrantende demokrati – EU-kommissionen og Domstolen er vogtere af traktaten, og skal leve op til dette 

ansvar. Müller mener, at det er helt legitimt for EU at blande sig, hvis det gælder sikringen af det liberale 

demokrati, og det er vigtigt for hele Europa, at alle lande forbliver demokratiske, da alle landes 

regeringsledere har indflydelse på beslutningsprocessen i Rådet, og dermed påvirker alle EUs borgere 

(MÜLLER, 2013, s. 143).  

Østerud påpeger på den anden side, at et for stort pres, vil kunne fremprovokere en modreaktion, hvor 

konsekvensen kan være, at EU opnår den modsatte effekt. Det store pres fra det internationale samfund, 

kan dermed vise sig at være skadeligt for demokratiet. Rapporterne fra både EU, Europarådet og OSCE kan 

betegnes som værende ensidige, og tilgodeser ikke ungarske normer og værdier, som er opstået som et 

resultat af landets mangeårige historie, og dermed er med til at danne den ungarske identitet. Rapporterne 

repræsenterer en vist værdisæt, som ikke nødvendigvis eksisterer i Ungarn, og man kan derfor savne en 
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anden vinkel på de problemstillinger landet står overfor. Rapporten af Rui Tavares er udarbejdet af en 

mand, der, på pågældende tidspunkt, sad i Europaparlamentet for De Grønne/EFA, som repræsenterer et 

helt andet norm- og værdisæt end EPP, hvor det ungarske regeringsparti sidder. Rapporten er dog blevet 

vedtaget ved afstemning i hele Parlamentet, dog med mange stemmer imod fra Fidesz’ gruppe.  

Der er også en risiko for, at den ungarske befolkning kan føle det som en hetz fra det internationale 

samfund, der har til formål at underminere ungarske værdier og kultur, og det er da også et emne, som 

Orban ynder at tage op i nationale sammenhænge, og som skaber denne modreaktion på det globale 

samfund, som Østerud beskriver. Hvis ungarerne ikke føler, at deres historie og kultur har en plads i EU, så 

kan der opstå en modreaktion. Ekstreme bevægelser vokser når store folkegrupper føler, at deres 

interesser og anliggender ikke bliver varetaget af de etablerede partier11 (Østerud, 1999, s. 178). 

Hvis vi ser på de sidste to årsager, så er EUs egen demokratiske legitimitet og landenes egeninteresse også 

problemer, som kan have indflydelse på EUs bevæggrunde. EU er et elitært projekt, som mange føler ligger 

langt fra deres demokratiske indflydelse. Det er derfor nemt for en demokratisk valgt leder at så tvivl om 

EUs autoritet i forhold til at kritisere demokratiet i et medlemsland.  

Til sidst er landenes egeninteresse nok en af de væsentligste grunde til, at EU endnu ikke er grebet ind. For 

det første fordi der uenighed landene imellem, da de andre medlemslande, som Ungarn, også har en 

historisk arv, som definerer deres tilgang til dette problem. Samtidig kan landene frygte at en sag vil danne 

præcedens og dermed i fremtiden vil ramme dem selv, hvilket ingen lande ønsker.  

Det er forholdsvis nyt for EU at skulle håndtere demokratisk tilbagegang inden for Unionens egne grænser, 

og Haider-sagen har belyst, at EU ikke har nogen reel påvirkning så snart et land er blevet medlem. Derfor 

må EU styrke sin position over for sine egne medlemmer, hvis den fortsat vil have en reel indflydelse på de 

værdier medlemslandene opererer efter.   

8. Konklusion  

Denne kandidatafhandling har haft til formål at besvare følgende problematikker i forbindelse med den 

politiske situation i Ungarn:  

Hvor vidt lever Ungarn op til fælles europæiske værdier som demokrati, menneskerettigheder og 

retsstatsprincippet, og hvor vidt kan EU blande sig i et medlemslands indre anliggender, når Unionens 

grundlæggende værdier, som beskrevet i artikel 2TEU, overskrides? 

                                                           
11

 Her: de internationale organisationer 
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I min analyse har jeg kortlagt de dybe strukturelle faktorer, der har påvirket Ungarn historisk og politisk 

frem til i dag, samt foretaget en dybdegående analyse af den aktuelle politiske situation i relation til 

demokrati, menneskerettigheder og retsstaten. Her har jeg desuden inddraget mine arbejdsspørgsmål med 

det formål yderligere at afklare situationen: 

-hvorfor har Ungarn dette skeptiske forhold til EU? 

-hvorfor handler EU ikke over for Ungarn? 

I min diskussion har jeg fokuseret på teoriernes relevans i forhold til hinanden og den valgte empiri, med 

henblik på at kunne besvare problemformuleringen, samt forholdt mig kritisk til de konklusioner jeg har 

draget i min analyse. 

Baseret på ovenstående analyse, kan det konstateres at Ungarn historisk set har været genstand for et 

dobbeltspil mellem demokratiske og autokratiske kræfter, der har formet den politiske kultur, som landet 

har udviklet efter kommunismens fald.  

Nedenfor er listet en række faktorer, som ligger til grund for den udvikling landet har gennemgået, og som 

jeg via min analyse kan konkludere har påvirket Ungarn hhv. ugunstigt og gunstigt i forbindelse med en 

demokratisk udvikling i landet: 

Ugunstige faktorer Gunstige faktorer 

- Et heterogent folk - Kristendom 

- Stor grad af nationalisme - Reformationen 

- Den osmanniske besættelse - Renæssancen 

- Den habsburgske besættelse - Katolsk dominans 

- Trianonaftalen - Adgangen til Adriaterhavet 

- Mellemkrigsårene, præget af antisemitisme 

og korruption 

- Den franske revolution 

- Fascistisk styre op til og under 2. 

verdenskrig 

- Habsburgerne 

- Nazisme - Revolutionen i 1848 

- Kommunisme - Østrig-Ungarn 

- Den politiske skandale i 2006 - Opbygningen af velfærdssamfund i 

mellemkrigsårene 

- Landets økonomiske situation - Revolutionen i 1956 
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-  - Ønsket om medlemskab af EU 

-  - Medlemskab af NATO 

-  - Medlemskab af EU 

 

Gennem tiden har der altså været faktorer, der har påvirket den politiske kultur i både en demokratisk, 

men også i en udemokratisk retning. Mange af disse faktorer har endda foregået på samme tid, hvilket hele 

tiden skaber det her modspil mellem demokrati og autokrati, som gør den politiske kultur så kompleks. Hvis 

man ser på de to kategorier, er det dog tydeligt, at den demokratiske påvirkning har ligget i starten af 

historien, mens Ungarns nyere historie, er præget af en overvægt af ugunstige faktorer, præget af autokrati 

og svigt fra Vesten.  

Samtidig oplever Ungarn efter kommunismen for første gang for alvor at være fri for indblanding fra 

besættelsesmagter, og landet er tvunget til at se tilbage og bruge af den arv, som trods alt ligger der. Dette 

kan være med til at forklare den politiske ustabilitet i forhold til en demokratisk udvikling. Ungarns politiske 

arv er for broget til at kunne virke som en sikker faktor for en demokratisk udvikling. Hvis man lægger 

Møller & Skaanings tese om at dybe strukturelle årsager som de historiske, politiske og kulturelle faktorer 

til grund for Ungarns udvikling, så kan den derfor godt forklare den politiske situation i landet, da Ungarn 

har haft forskellige påvirkninger. Men hvis demokratiet i Ungarn sammenlignes med vestlige demokratier, 

vil det komme til kort, da Ungarns demokratiske tradition er væsentlig kortere. Det tager tid at udvikle en 

politisk kultur, og man kan derfor ikke konstatere at Ungarn har en decideret udemokratisk kultur i dag. 

Derimod kan man konstatere, at Ungarn er et land, med en arv, der fordrer autokrati, og det er derfor en 

langsommelig proces at skabe en demokratisk kultur på linje med de øvrige vestlige, som fx Danmark, der 

har en mere end 150 års demokratisk tradition og udvikling på bagen. Dermed ikke sagt, at det ikke kan 

lade sig gøre for Ungarn at blive et liberalt demokrati på linje med Vesteuropa, for Ungarn har også en stor 

arv, der netop fordrer demokrati.  

Ungarns aktuelle politiske situation kan dog, på baggrund af min analyse, konkluderes at være i strid med 

grundlæggende europæiske værdier på flere områder, herunder er især mediernes uafhængighed, 

begrænsningen af Forfatningsdomstolens magt, den omfattende brug af kardinallove, som cementerer 

regeringens magt, og gør et fremtidigt valg ubetydeligt alvorlige brud på demokratiske grundprincipper 

samt regeringens jerngreb om forfatningen, der har til formål at sikre regeringsmagten, fremfor 

befolkningens rettigheder. Og med den nationalkonservative regering, der leder landet i øjeblikket, og ikke 

forsøges bremset, af netop de organisationer, der skal værne om demokratiet, ser det svært ud for landets 

demokratiske fremtid.  
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