
Manus ”line by line” EU och Demokratin. 
 
1.  Intro/teaser – Marton: -Så sedan 2010 när Orban först 

valdes har demokratin i Ungern sakta försvunnit. Sara: - Vad 
är det rätt att göra bör man lämna Ungern för att säga jag 
stödjer inte det här systemet. Hanna: -Vi vill inte lämna vi 
gillar det här men han och Fidez gör det omöjligt att stanna 
kvar. 

2. Vinjett – Eu i fokus – EU och Demokratin  
3. Nyhetsinslag – ungefär 2000 ungrare protesterade utanför 

parlamentet i Budapest och säger att pressfriheten är under 
hot efter nedstängningen av landets ledande vänstertidning 

4. Speaker – Sedan 2010 har Ungerns demokrati förändrats och 
2018 kategoriserades Ungern som det minst demokratiska 
landet i EU i Amerikanska freedomhouse demokrati index. 
Landets regering har kritiserats för inskränkingar i press och 
yttrandefriheten, rättsstats principerna, minoriteters 
rättigheter och akademisk frihet. 

5. Arkiv – Den Ungerska regeringen utfärdade ett dekret förra 
fredagen där man vill stoppa genusprogram på 
universistetet.  

6. Christoffer Fjellner (M) -Vi Moderater har vart väldigt tydliga 
med att vi tycker att måttet är rågat och vi tycker att Victor 
Orban har passerat alla gränser.  

7. Judith Sargentini (EU parlamentariker )-Tiden för att bara 
utfärda varningar är förbi. Vi måste stå upp för det Ungerska 
folket vars rättigheter har underminerats av den ungerska 
regeringen.  

8. Speaker -EU bildades efter andravärldskrigets slut nu ville 
staterna bevara freden och samarbeta inom ekonomiska 
demokratiska frågor, just den demokratiska aspekten är även 
idag en av grundpelarna inom EU. Idag finns det krav på att 
medlemsländerna är demokratiska det regleras i 
Lissabonfördraget och i Eus grundläggande stadgar. Men vad 



händer när EU länder börjar bryta mot dem demokratiska 
värderingarna?  

9. Sara Svensson visar runt – Det här är en gammal byggnad 
som funnits i 200 år och nu går vi över i en nyare byggnad. 

10. Sara Svensson – Ja jag heter Sara Svensson och är 
statsvetare här på centraleuropeiska universitetet där vi 
befinner oss nu. När jag kom hit på 90 talet så när jag tänker 
tillbaka och som jag också vet att jag tyckte då var att det var 
en väldigt positiv och optimistisk stämning. Sen då började 
det ändras någon gång under 2000 talet sedan den 
nuvarande regeringen valdes 2010 med Victor Orban i 
spetsen. Så idag är det då ja det finns en väldig besvikelse 
och jag hade inte trott att vi skulle ha det så här.  

11. Ludvig Norman (statsvetare/expert) – Sedan 2010 så har 
viktiga delar av demokratin i Ungern nedmonterats och det 
handlar väldigt mycket om rättsväsendet man har försökt få 
mer politiskt inflytande över domstolar och domare och det 
har också att göra med massmedia och att politiken har haft 
ett större och större inflytande över massmedia det har 
också att göra med kunskapsproduktionen i landet där 
politiken har gått mer och mer in för att styra vad det är 
tillåtet att lära ut och forska om på universiteten. 

12. Sara Svensson – Här inne på ”centre of policy sttudies” 
jobbar en kollega till mig eller jobbade hon satt inne i det här 
rummet som direkt drabbats av regeringens politik för hon 
forskar inom migration och det har införts lag som lägger 
straffskatt på det så hon kan inte just nu forska. 

13. Speaker -2016 la regeringen fram nya regler och lagförslag 
som gör att inte bara enskild forskning utan hela 
universitetet som Sara jobbar på riskerar att läggas ner.  

14. Sara Svensson – Vi lever i i en väldigt osäkerhet i 1 och ett 
halvt års tid så har vi ju levt med att rekrytera studenter med 
att ansöka om forskningsbidrag med att sätta upp intervjuer 
utan att veta om universitetet över huvud taget kommer 
finnas kvar.  



15. Marton Gulyos -Så det här är en väldigt populär skylt runt 
om i staden (bild säger ”I stand with CEU) vilket är en sorts 
solidaritets grej för universitetet som just nu fortfarande är 
under attack från regeringen. Ungern är det första land i EU 
som försöker bannlysa universitet från att verka inom EU. 

16. Hanna och en kompis. Säger hej till varandra. Hanna Möter 
upp Sara och dem säger att dem ska ta bussen.  

17. Hanna – Jag heter Hanna och det här är Noshi och Sita. Vi 
är jag är 16 och dem är 17 år gamla. Vi går i 10an som 
motsvarar andra klassen i gymnasiet och vi har två år kvar 
tills vi ska ta slut examen.  

18. Hanna – Det här är en skolbok från min lillebror. Den är 
från årskurs 5. Den har titeln ”love for the homeland” Kolla 
denna sida. Kärleken för vårat land är som kärleken till en 
förälder eller vän. Patriotism är viktigare än våra egna behov.  

19. Ludvig Norman (Statsvetare/expert) – Jag tror i Ungern 
och på också andra ställen så som Polen tex då försöker man 
föra in det här fosterlandskärlek och den typen av saker 
ganska tidigt i undervisningen i skola och det är också ett 
exempel på hur politik blandar sig i kunskapsproduktionen i 
samhället. Fidez ses ju som ett högernationalistiskt parti och 
det bygger på en väldigt konservativ grund och samhällssyn. 
Det är också en väldigt stark fokus på nationens suveränitet 
och den här iden om att det finns ett sant Ungerskt folk och 
där exkluderas ofta minoriteter språkliga minoriteter, Romer 
eller folk som passar in i den här normen vad det gäller tex 
familjevärderingar och livsstil och då blir man helt 
exkluderad ur folket och det är väll den här samhällssynen 
och den här världsbilden som ett parti som Fidez bygger på. 

20. Nyhetsinslag – I valet i Ungern blev det som väntat seger 
för den sittande premiärministern Victor Orban. 

21. Speaker 2018 vann Fidez parlamentsvalet för tredje gången 
på raken. Det är Ungerns största parti och nästan hälften av 
befolkningen röstade på dem, allra störst stöd har partiet 



utanför dem större städerna. Men på EU nivå så växer sig 
kritiken allt större.  

22. Nyhetsinslag – Så övriga nyheter Eu parlamentet har för 
förstagången sagt ja till att ta till Eus tyngsta medel mot 
Ungern som tillslut skulle kunna leda till att landet förlorar 
sin rösträtt enligt en majoritet av parlamentarikerna så har 
Ungerns regering systematiskt brutit mot grundläggande 
demokratiska principer.  

23. Ludvig Norman – EU vill ju att Ungern ska anpassa sig till 
demokratikriterierna helt enkelt. Ungern är inte en diktatur 
än så länge men den går ju åt ett väldigt auktoritärt håll och 
det man är orolig för från europeiskt håll är ju just att man 
fortsätter på den vägen. 

24. Victor Orban – Ni är på väg att fördöma Ungern som 
revolterade och tog till vapen mot den största armén i 
världen den sovjetiska armén, och offrade sitt blod för frihet 
och demokrati. Ungern har tagit sina strider för frihet och 
demokrati och jag står här idag och ser det är dem som 
anklagar Ungern som ärvde demokrati. Som inte behövde ta 
personliga risker för att få frihet. Det är dem som vill straffa 
det antikommunistiska demokratiska motståndet i Ungern.  

25. Judith Sargentini (EU parlamentariker )- När länder går 
med i EU förbinder de sig till de gemensamma europeiska 
värderingarna. När ett EU land ignorerar dessa europeiska 
värderingar så är artikel 7 av EU fördraget ett verktyg för att 
kunna ta till åtgärder.  

26. Victor Orban – Ärade medlemmar jag står här inför er och 
försvarar mitt land därför att för ungrare liberalism, 
demokrati och självständighet och Europa är frågor om 
heder. Det är därför jag säger att den rapport som ni har 
framför er förolämpar Ungern och förolämpar hedern av den 
ungerska nationen.  

27. Guy Verhofstadt EU parlamentariker – Stopp sluta säga att 
det är en åtgärd mot Ungern och det Ungerskafolket, ni är 



inte Ungern ni är Ungerns regering och ledare av ett politiskt 
parti.  

28. Guy Verhofstadt EU Parlamentariker – Jag vill vara den 
första att vara emot metoder för sanktioner mot ungerska 
folket och Ungern som land. Dem här sanktionerna måste 
vara speciellt utformade för den Ungerskaregeringen. 
Korruptionen och problemen ligger hos den 
Ungerskaregeringen inte hos det Ungerskafolket  

29. Hanna – Jag tycker verkligen att Ungern ska stanna i Eu 
men jag vet inte om det kommer bli så. Ibland är jag rädd att 
dem kommer säga till oss att lämna vi har fått nog av er 
lämna bara men då kommer det att bli värre.  

30. Marton Gulyos – Det här är väldigt viktigt för speciellt unga 
i erat land att förstå att även om uppställningen för en 
demokrati finns i ett land även om det är val i ett land kan 
det fortfarande vara en auktoritär regim. Där folk inte har 
rätt eller riktiga möjligheter att höja sina röster, höja en 
opposionell röst mot regeringen osv 

31. Sara Svensson – Det är ju ett väldigt dilemma för man 
tänker också någonstans vad är det rätt att göra bör man 
lämna Ungern för att säga att jag stödjerinte det här 
systemet eller är det bättre att vara kvar för att bidra till att 
vara en annan röst. Det är ändå svåra etiska frågor som jag 
inte trodde att jag skulle behöva ställa till mig själv.  

32. Slutfråga – Vilken makt ska EU ha över medlemsstaternas 
demokratiska styre?  
 


