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Abstract 

 

Syftet med detta arbete är att mäta hur långt Ungern äntligen har framgått i demokratins 

konsolidering. Denna undersökning utgår ifrån liberalistiskt perspektiv och genomförts av en 

kvalitativ fallstudie av Ungern i teorikonsumerande sammanhang. Under arbetet tillämpats 

Juan Linz och Alfred Stepans universella teori, deras empiriskt användbara definition av 

konsoliderad demokrati och deras fem samhälleliga arenor: ett starkt civilsamhälle, ett 

tjänstgörande politiskt samhälle, en konstitutionsenlig rättstat, en tjänstduglig statsbyråkrati 

och ett institutionaliserad ekonomiskt samhälle. Forskningen visade att landets transition från 

moget posttotalitärt samhälle till demokrati på det hela taget var snabb och effektiv, men 

under den senaste tiden har den politiska situationen snarare förvärrats, inte bara av massiv 

utländsk skuld och en obefintlig konsensuspolitik utan också av en ovisshet, både på elit- och 

massnivå. Regeringen, partierna och befolkningen verkar inte vara eniga om vad det är man 

strävar efter idag och i framtiden: ett utökat välfärdssamhälle med sociala försäkringar och 

större individuella rättigheter, ett allt mer liberaliserat konsumtionssamhälle med lägre skatter 

fast med osäkra framtidsutsikter eller en tillbakagång till ett strikt centrerat socialistiskt 

system med endast kvasiprivat ägandeskap. Trots alla komplikationerna är Ungern värd, 

enligt denna forskning, att kallas för en konsoliderad demokrati. 

Nyckelord: demokrati, konsolidering, civilsamhälle, rättstat, politiskt samhälle, statsbyråkrati, 

ekonomiskt samhälle 
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1 Inledning 

 

En demokratisk regim karakteriseras inte bara av fria och rättvisa val utan också av rättstaten, 

marknadsekonomin, de mänskliga rättigheternas skydd och olika friheter såsom 

yttrandefrihet, opinionsbildning, föreningsrätt och demonstrationsrätt, det vill säga av den 

konstitutionella designen, samt av själva civila samhällets inre utveckling. I grunden av 

demokratin ligger Lockes ‖naturtillstånd‖ att alla födds lika och hans folksuveränitetstanke, 

det vill säga att en människa ursprungligen står i centrum. De västerländska demokratierna 

vidareutvecklade och institutionaliserade den här principen mer eller mindre successivt under 

tiderna. För att empiriskt förverkliga denna idé inleddes många olika begränsningar i samtliga 

tre maktorgan: beslutande, lagstiftande och verkställande inom staten; vilket omsattes i 

jämlika möjligheter för människor, likhet inför lagen, opartiska domstolar och kyrkans 

åtskillnad från staten. Många av de åtgärderna har redan tillämpats och förverkligats i de 

postkommunistiska länderna, men vissa problem kvarstår fortfarande och hindrar en 

konsolidering av demokratin. Kanske därför karakteriserar Freedom House alla de stater, till 

och med de mest avancerade i demokratiseringsprocessen, de s.k. Visegradländerna (Polen, 

Ungern, Tjeckien och Slovakien), som transitionsländer. 

Det finns många olika teorier inom demokratiseringen, men nästan alla av dem är eniga att 

processen består av samma faser: liberalisering, transition och konsolidering (Linde & Ekman 

2006 s.14). Enligt de senaste teorierna inom demokratiseringsforskningen beror 

konsolideringsprocessen på många olika faktorer: ekonomisk framväxt, kulturella särdrag, 

fungerande institutioner, progressiv elit och ett utvecklade civilt samhälle (ibid. s.224). Alla 

de variablerna tycktes fungera inom Polen och Ungern och liberaliseringen var på gång redan 

i mitten av seklet. De var bland de första kommunistiska länderna som redan 1956 visade sig 

mogna att genomföra transitionen, då folkmassorna uttryckte sin önskan att befria sig från den 

rådande totalitära regimen. Ungern fick till och med en ny demokratisk regering, befriade 

politiska fångar och planerade lämna Warszawapakten, men misslyckades då.  

Ungerns uppror 1956 var alltid ett uppseendeväckande fenomen både för de östeuropeiska 

regimerna och för de västra demokratiska välfärdstaterna. Detta bekräftas av mängder böcker 

och artiklar som olika författare och forskare ägnat åt denna företeelse. Några dagar efter 

upproret inleddes den så kallade Kádárregimen och fortvarade till 1988. Dock blev landet 

enligt Freedom House delvis fritt redan i slutet av 1983; 1990 karakteriserades Ungern fritt 

med både politiska rättigheter och civila friheter lika med 2, och inte förrän 2005 uppnår 

denna index optimum 1. Den initiala hypotesen är att Ungern tack vare sitt avantgardiska 

civilsamhälle lyckades med transition och konsolidering mer successivt än de andra 

postkommunistiska länderna. Statsvetarna är fortfarande inte eniga om landets politiska läge, 

därför problematiseras just denna aspekt inom detta arbete. Kan man idag kalla Ungern för en 

konsoliderad demokrati?  

 



 

 

6 

2 Syftemål och teori 

 

Syftet med detta arbete är att mäta hur långt Ungern har framgått i just 

konsolideringsprocessen. Man kan inte ta i betraktande alla de väsentliga frågor som gäller 

landet på grund av omfångets begränsning. Arbetet utesluter t ex ett stort etnisk problem i 

samband med Trianonfördraget ur denna undersökning, fastän dess konsekvenser, bland annat 

att en tredjedel av det ungerska folket bor i grannländerna, vilket väcker nationalistisk 

sinnesstämning i civilsamhället inom landet, tydligen fortfarande påverkar den demokratiska 

utvecklingen. Utgångspunkten är Juan Linz och Alfred Stepans teori och deras bedömning att 

Ungern har avslutat demokratisk transition (Linz & Stepan 1996 s.316). Under arbetet 

tillämpas deras empiriskt användbara definition av konsoliderad demokrati som omfattar tre 

samhälleliga dimensioner: beteendemässig, attitydmässig och konstitutionell, samt delvis 

deras fyra kriterier: pluralism, ideologi, mobilisering och ledarskap. De fyra kriterierna måste 

finnas förverkligande på fem överlappande samhälleliga arenor för att konsolidering bli 

godkänd i ett land. Linz och Stepan presenterar den universella teorin om transition och 

konsolidering i sin bok Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern 

Europe, South America, and Post-Communist Europe, där de också urskiljer fyra ‖genetiska‖ 

typer av olika regimer: demokrati, totalitarism, auktoritär och sultanism samt en härledd typ – 

posttotalitär regim (ibid. s.44-45).  

Enligt deras gradering har alla de postkommunistiska länderna, med undantag av Polen, de 

totalitära idealen och värdena som kännetecknar de ursprungliga förutsättningarna för 

ländernas vidare utveckling. Efter kommunismens fall har länderna försökt överbrygga 

avståndet till demokrati på olika sätt, varpå forskarna karakteriserar de avvikande 

variationerna som posttotalitära regimer vilka återspeglar en evolutionistisk typ av denna 

totalitarism. Att ha en sådan förförståelse i backspegeln är ett mycket viktigt moment för 

mätningen av demokratiseringsgraden för de postkommunistiska länderna understryker Linz 

och Stepan (ibid. s.294), och därför är det viktigt för nästföljande fallstudien angående 

Ungern. De jämför Ungern med Bulgarien som två yttersta fall av posttotalitarismen, eftersom 

Ungern redan i februari 1989 var moget att övervinna den skiljelinjen till demokrati, medan 

Bulgarien var närmare den rena totalitarismen. Tjeckoslovakien var då, enligt Linz och 

Stepan, ett klart exempel av s.k. ‖djupfryst‖ posttotalitarism. Redan då leddes Ungern av 

reformister ur dåtidens kommunistiska parti och redan då fanns det en koalitionsregering i 

Ungern. Det som var utmärkande för både Ungern och Polen är att de ihärdigt och olika 

successivt har experimenterat med ekonomiska reformer och västerländska krediter, medan 

Tjeckoslovakiens avvikande och försiktiga politik med krediter kommit att ge det senare 

bättre konsekvenser för konsolideringen (ibid. s.296). Alltså är det avgörande för den 

konsoliderade demokratin att alla de fem interrelaterade arenorna som forskarna urskiljt i sin 

teori successivt fungerar på harmoniskt sätt. 
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3 Metod och disposition 

 

Denna undersökning utgår ifrån liberalistiskt perspektiv och ska genomföras av en kvalitativ 

fallstudie av Ungern i teorikonsumerande sammanhang. ‖Uppgiften här är att med hjälp av 

existerande teorier och förklaringsfaktorer på ett område försöka förklara vad det var som 

hände i just detta fall‖ (Esaiasson et al. 2007 s.42). Som metodologin påstår är renodlade 

fallstudier ganska sällsynta, och därför ska det tas för givet att betydlig del av jämförande 

inslag med andra postkommunistiska länder oundvikligen förekommer inom arbetet. Det 

grundläggande angreppssättet skulle vara användandet av Linz och Stepans teori och 

granskning av samverkan mellan de fem samhälleliga arenorna: ett starkt civilsamhälle, ett 

tjänstgörande politiskt samhälle, en rättstat, en fungerande statsbyråkrati och ett ekonomiskt 

samhälle. Undersökningen riktar in sig på hur de fem viktigaste arenorna förändrades i 

Ungern på sistone, om demokratiska förändringarna verkligen befäst sig och arenorna 

fortfarande fungerar och samspelar. Det är också viktigt att undersöka förändringarna i tiden 

eftersom man då kan upptäcka om utvecklingen i hela samhället förbättrat eller försämrat 

människors liv. Därför blir ett annat väsentligt inslag i arbetet en form av undersökning av de 

förvandlingarna genom olika diverse akademiska artiklar om dagens Ungern.  

Dispositionen har en standardiserad karaktär: först presenteras kortfattat själva teorin, dess 

väsentligaste drag, sedan forskarnas empiri angående Ungern som allesammans utgör studiens 

grund. Därefter genomförs kvalitativ mätning av demokratins grad på varje arena genom 

användandet av olika slags artiklar som är relevanta för de samhälleliga arenorna. Slutligen 

förs analys med avslutande diskussion och bedömning. 

 

4 Material 

 

Den grundläggande boken är alltså Problems of Democratic Transition and Consolidation: 

Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe.  I relevant sammanhang 

skulle vissa av kursböcker också användas som extra teoretiskt underlag, samt diverse 

empiriskt sekundärt källmaterial, t ex artikeln ‖Communism’s Many Legacies in East-Central 

Europe‖ av Anna Seleny 2007 vilken kan betraktas som en logisk kontinuitet av Linz och 

Stepans hantering av hennes material 1991; olika akademiska artiklar, granskningar och 

relevanta undersökningar tillgängliga i universitets databas Elin. Man kan också förutse att 

hjälp av några metodologiska böcker skulle vara nödvändig under arbetet. Det färska 

statistiska materialet tas mest från The Economist, ABI/INFORM Global och empirin tas från 

Freedom House. För att förstärka intersubjektivitet och validitet samt för att säkerställa en av 

grundläggande demokratiska principer, pluralism, skulle de färska artiklarna väljas av olika 

hågade statsvetare som forskar det ungerska fallet både inifrån och utifrån landet.  
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5 Linz och Stepans viktigaste teoretiska insatser 

 

Linz och Stepan stipulerar två grundläggande begrepp: fullbordad demokratisk transition och 

konsoliderad demokrati från första början (Linz & Stepan 1996 s.3-15). Enligt dem är 

demokratisk transition slutförd om ett rättsgiltigt avtal angående de politiska procedurerna att 

framställa en vald regering har uppnåtts; om en regering kommer till makten till följd av fria 

och allmänna val; om denna regering bestämmer över nya ledande principer de facto och om 

verkställande, beslutande och lagstiftande maktbefogenhet inte behöver delas med andra 

maktorganen de jure (ibid. s.3). De påstår följaktligen på ett mer inskränkt begrepp av 

konsoliderad demokrati än det som olika andra forskare presenterar. Deras arbetsdefinition 

förenar tre samhälleliga dimensioner: beteendemässig, attitydmässig och konstitutionell, varpå 

blir demokrati ‖det enda spelet i stad‖ (ibid. s.5). 

 

5.1 Grundläggande tredimensionella definition av konsoliderad demokrati 

 

5.1.1 Beteendemässig dimension 

 

En demokratisk regim betraktas konsoliderad om inga betydelsefulla nationella, samhälleliga, 

ekonomiska, politiska eller institutionella aktörer i ett land använder markant tid eller 

signifikanta krafter på att försöka uppnå deras mål genom att motarbeta den redan etablerade 

demokratisk regim eller att vända sig till våld eller andra fördärvbringande åtgärder för att 

förstöra den nyblivna staten (ibid. s.6). 

 

5.1.2 Attitydmässig dimension 

 

En konsoliderad demokrati förutsätter också attitydmässig dimension, då en stor majoritet av 

befolkningen är övertygad att demokratiska procedurer och institutioner är det mest lämpliga 

av alla möjliga sätt att styra landet. Antisystems alternativ kan finnas, men medborgarnas stöd 

till det är helt obetydligt och relativt isolerad från prodemokratiska krafter (ibid.). ‖Den 

attitydmässiga dimensionen handlar alltså om att det demokratiska systemet av medborgarna 

uppfattas som legitimt och att politisk förändring måste växa fram ur demokratiskt fattade 

beslut och demokratiska procedurer‖ (Linde & Ekman 2006 s.29). 
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5.1.3 Konstitutionell dimension 

 

Med konstitutionellt konsoliderad demokrati menas att både statliga och ickestatliga politiska 

aktörer huvudsakligen följer regler, normer, procedurer och lagar som etablerats genom den 

demokratiska processen i landet (Linz & Stepan 1996 s.6). Med andra ord förutsätter den 

konstitutionella aspekten ‖en medvetenhet om att avvikelser från de demokratiska 

spelreglerna är både ineffektiva och kostsamma‖ (Linde & Ekman 2006 s.29). 

 

5.2 Övriga förutsättningar för konsolidering 

 

5.2.1 Statsbildning 

 

Linz och Stepan betonar på det faktum att demokrati är en form av statsstyrelse, därför är 

frågan om statsbildning väldigt viktig (Linz & Stepan 1996 s.7). I detta arbete tas det för givet 

att Ungern är en stat och problematiseras inte de olika politiska nyanserna i den utsträckning 

som forskarna genomför i sin bok. Om en stat existerar och fungerar då måste fem 

interagerande samhälleliga arenor ytterligare finnas och snickras till. 

 

5.2.2 Den konsoliderade demokratins fem samhälleliga arenor 

 

Först och främst måste existera förutsättningarna för vidareutvecklingen av ett fritt och livligt 

civilsamhälle. Med detta menas att olika slags oberoende av staten grupper, rörelser och 

individer måste kunna få uttala sina värderingar, skapa organisationer och föreningar för att 

föra fram eller befordra sina intressen. Det kan vara t ex kvinnorörelser, lokala föreningar, 

religiösa församlingar; student-, journalist-, professors- och andra intellektuella kretsar eller 

dylika frivilliga intresseorganisationer. En av viktigaste funktioner av civilsamhälle är 

mobilisering av sådana oppositionskrafter i fallet av statens missbruk (ibid. s.7-8). 

För det andra måste finnas ett autonomt, institutionaliserat och ärat politiskt samhälle som 

skulle utöva kontroll över den offentliga makten och statsapparaten. Dess huvudinstitutioner 

är politiska partier och mellanpartiernas allianser, val och valprocedurer, politiskt ledarskap 

och lagstiftande församlingar, med andra ord de mekanismer som ett samhälle politiskt bildar 

sig själv för att kunna välja och övervaka den demokratiska ledningen (ibid. s.7-8). 



 

 

10 

Civilsamhället och det politiska samhället är inte oberoende utan de kompletterar och 

överlappar varandra. Det komplementära förhållande dem emellan måste finnas och justeras 

hela tiden på det bästa för landet möjliga sätt. 

För det tredje måste de två arenorna stödjas av en rättstat, det vill säga alla betydelsefulla 

aktörerna: regeringen, parlamentet och högsta juridiska instanserna, måste respektera och 

upprätthålla denna rättstat, alla dess normer och regler. Den absolut nödvändiga aspekten i 

detta avseende är konstitutionalism vilken säkerställer andra arenornas existens och 

blomstring. Det handlar om ‖en stark konsensus om konstitutionen och en förpliktelse till 

självbindande procedurer när det gäller statsstyret, det vill säga att konstitutionella regler inte 

kan ändras genom vanliga majoritetsbeslut‖ (Linde & Ekman 2006 s.32). 

En rätt fungerande statsbyråkrati är nästa nödvändiga arena för konsolidering. En viktig 

aspekt i detta avseende är dess användbarhet av den nya demokratiska regeringen, då dess 

historisk och ideologisk bakgrund är mycket viktig för att kunna befalla, reglera och bilda 

vidare staten på rätt sätt, eftersom det nya demokratiska samhället riskerar få i arv korruption 

och inkompetens från den föregående regimen (Linz & Stepan 1996 s.11). Forskarna varnar 

att medborgarna då inte får möjlighet för att kräva respektering av deras rättigheter. 

Linz och Stepan ställer två grundläggande krav på ett ekonomiskt samhälle. För det första 

förkastas planekonomi inom demokrati, för det andra måste rådande marknadsekonomi 

regleras av ett antal sociopolitiskt utformade och allmänt accepterade normer, regler och 

institutioner. Med andra ord måste de konsoliderade demokratierna innehålla olika insatser av 

de båda två ytterst kontrollerade och frimarknads ekonomier (ibid. s.11). 

 

5.3 Forskarnas viktigaste slutsatser 

 

Forskarna gör några väldigt intressanta och fascinerande slutsatser sammanfattningsvis. De 

konstaterar att demokratin nästan har blivit ‖the only game in town‖ i Ungern mot tidpunkt 

1995 då de blev färdiga med boken, men samtidigt utvecklar de tre kritiska punkter. De varnar 

först om hotet från ‖inverted legitimacy pyramid‖ i postkommunistiska länderna (ibid. s.434-

5). Med detta menas att en fri marknad inte legitimerar demokrati, utan tvärtom, demokrati 

legitimerar den fria marknaden och de framgångsrika demokratierna bevisar detta motsatta 

drag. De påpekar vidare att de politiska systemen i de västerländska demokratierna, enligt 

empirin, har legitimerat deras marknadsekonomi (ibid. s.438-9). Linz och Stepan vägrar en 

annan populär bland forskarna åsikt och bekräftar detta med siffrorna att de ekonomiska och 

politiska resultaten måste uppnås på simultant sätt, annars förstör en dålig ekonomi stödet för 

demokrati (ibid. s.435). Slutligen förnekar de en annan vedertagen åsikt, att det 

återkommande kommunistiska partiet till makten 1994 är ett hot mot demokrati i Ungern. De 

förklarar att det är en normal demokratisk process som bara bekräftar demokratins styrka och 

konsolidering. 
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6 Linz och Stepans empiri angående Ungern 

 

Linz och Stepan undersökte ganska noggrant de fyra analysenheterna pluralism, ideologi, 

mobilisering och ledarskap för Ungern under övergångprocessen från totalitarismen till 

posttotalitarismen och sedan till den demokratiska konsolideringen. De visade hur olika 

förändringar på varje arena alltmer förstärkt varandras styrka. Enligt deras undersökningar 

kan man konstatera att de första förändringarna pågick i det ideologiska området, sedan 

inleddes den nya ekonomiska mekanismen (NEM) som kombinerade plan- och 

marknadsekonomi och till sist reorganiserades de politiska och civila samhällen. De 

exemplifierar slutligen med ungerska analytikers interpretation, som klassificerar år 1988 som 

det civila samhällets år och 1989 som det politiska samhällets år, fast de kallar det paradoxalt 

(ibid. s.314). Här får vi överenskommelsen med Freedom House som betraktar Ungern helt 

fritt år 1990, vilket också betecknas av dödsstraffets avskaffande.  

NEM hade bidragit mycket till den växande rättstaten. 1968 tilläts arbetare att byta sina jobb 

och fick lagliga underlag för deltidsanställning. Det statliga monopolet på bostäder blev 

avskaffat, 55 % av nya byggnader genomfördes av privata företag 1984 (ibid. s.299). En ny 

reglering av äganderätten infördes 1982 och detta påverkade den hela rådande kommunistiska 

strukturen: rättsäkerhet främjade den ekonomiska utvecklingen och möjliggjorde de 

statsbyråkratiska familjerna, eller s.k. nomenklaturan, att delta i den ‖sekundära‖ ekonomin 

(ibid.). Alltså pågick stora förändringar inom rättstaten, ekonomiska och byråkratiska 

samhället redan under Kádárregimen, men de rörde aldrig partiledningen (ibid. s.300), det vill 

säga statsbyråkratins arena kvarstod som outvecklad. Ett annat utmärkande drag är att landets 

utrikesskuld då blev $1,561 per capita och var den största i världen. Därför började de 

reformistiska krafterna inom partiet söka efter allians med andra partier och samhället. Linz 

och Stepan påpekar dock att det då inte fanns en likadan rörelse som polsk Solidaritet i 

Ungern. 

De hänvisar till Ungerns forskare Anna Seleny (1991), nu professor i internationell politik vid 

Tufts universitet, som konstaterat att privat affärsliv efter de ekonomiska reformerna 

egentligen expanderade snabbare än många tjänstemän förväntat sig, att dess rättsliga och 

politiska institutioners konsekvenser var överraskande. En mäng av olika slags förbättringar, 

inskränkningar och reformer utövades av finansdepartementet mellan 1982 och 1989. 

Resultatet blev den utvidgning av äganderätt och handlingsutrymme för den sekundära 

ekonomins entreprenörer. 1987 formade olika slags entreprenörer deras egna självständiga 

intresseorganisationer och kort efter nya politiska partier. Den privata entreprenörskaps 

legalisering utmanade statens anspråk på att inte bara kontrollera produktionsprocess utan 

också blanda sig i det ekonomiska och organisationsliv (ibid. s.301). 
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6.1 Rättstaten 

 

Ungern har gjort stora och viktiga förändringar med inriktningen mot rättstaten relevant tidigt, 

speciellt mot ett nytt ekonomiskt reglerat system som betydligt skiljts sig från planekonomi. 

Här finns en stor överlappning mellan det ekonomiska samhället och rättstaten. 1982 stiftades 

nya regler som försäkrade invånarnas rättigheter för privat kapital i den nya ekonomin, och 

därmed, anser Linz och Stepan, att övergången från ett posttotalitärt system med planekonomi 

till en friare marknadsekonomi började redan fem år tidigare än den politiska transitionen 

(ibid. s.299). Denna nya ekonomiska reglering tillät inte bara entreprenörerna utan också 

nomenklaturen delta i sekundär ekonomi, som ovan nämnts, vilket stimulerade landets 

vidareutveckling. 

1989 skrevs grundlagen på nytt, dock gjorde Ungern inte väsentliga förändringar inom 

konstitutionen anser Linz och Stepan. Med forskarnas ord saknades den ‖constitution-making 

formula‖, som enligt deras resonemang skulle vara optimal för rättsstatens byggnad (ibid. 

s.83). Här överlappas den rättstatliga arenan med det politiska samhället. Den nya 

författningen har inte gjorts av en frivald lagstiftande församling eller en uppdragsgivare 

sammanträde. Den har inte heller presenteras till medborgare för att röstas genom referendum. 

I stället emenderade alla större partierna den kommunistiska konstitutionen för att göra den 

användbar (ibid. s.311). Under denna emenderings process adopterades den berömda tyska 

modell med ‖constructive vote of confidence formula‖ som hjälper att undvika regeringens 

ytterliga instabilitet. I detta fall kan missförtroendevotum bara antas om det finns en positiv 

majoritet för en alternativ regering. Ungern skapade dock en stark konstitutionell domstol, 

vilken fick sig i uppgift att kontrollera regeringen och vilken vid enskilda tillfällen har hindrat 

regeringens tendens att missbruka majoritet (ibid. s.312). 

Nya lagar angående valsystemet hjälpte att undvika en yttersta parlamentarisk 

partifragmentering, eftersom vissa valkretsar blivit enmansvalkretsar (SMDs) och andra 

valkretsar fick proportionella valsystems mekanism (PR) som baserats på en spärr på fyra 

procent. Alltså tillämpas en av olika typer av blandade valsystem i Ungern. Dock till skillnad 

från den tyska grundlagen vilken tillförsäkrar valet av enskilda kandidater i valkretsar och 

rimlig grad av proportionalitet på den nationella nivån, tillät Ungern betydlig 

överrepresentation för mest framgångsrika parti eller partierna. Forskarna kallar detta för 

‖manufactured majority‖ och de tyder att detta trick hjälpte socialisterna komma till makten 

(ibid.). 

Det som gäller lustrations lag beskrivas denna aspekt ytterligare under rubriken statsbyråkrati, 

eftersom det är väldigt svårt att avskilja en del från det hela. En kompetent utrensnings lag 

gick igenom parlamentet men blev förkastat av den konstitutionella domstolen. 1993 gjordes 

ett annat försök av parlamentet att post faktum anta lustrations lag, men då blev fokus endast 

på dem som spelat våldsroll under revolutionen 1956 (ibid. s.314).  
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6.2 Statsbyråkratin 

 

Enligt Linz och Stepans terminologi kan den ungerska eliten karakteriseras som civilelit. Det 

betyder att statstyrelsen består av civila ledare som är mer motiverade att sätta igång nya 

progressiva saker och mer kapabla att acceptera reformer än till exempel militära ledare (ibid. 

s.68-69). En ytterligare fördel för den statliga apparaten var Ungerns relativt öppnat 

utbildningssystem vilket tillåtit statsvetarna och politikerna att besöka väst och få tillgång till 

västeuropeiska och amerikanska politiska teorier (ibid. s.313). 

Den tidiga posttotalitära konstitutionalismen tillät också nya ungerska politiker, förvaltare, 

experter och tjänstemän att lättare adoptera nya demokratiska normer och värderingar och 

anpassa dem till verkligheten. De var till och med mer toleranta mot den gamla 

nomenklaturen och säkerhetstjänsten inom den statliga apparaten. Linz och Stepan 

understryker att samhällets krav på ‖revolutionerande utrensningar‖ och post faktum rättvisan 

var betydligt lägre i Ungern än i andra postkommunistiska länderna. Det fanns tre viktiga 

faktorer som hjälpte undvika potentiella kriser inom politiken, rättstaten och statsbyråkratin 

enligt Linz och Stepan. 

För det första skaffade de viktigaste politiska aktörerna sig politisk kapital tack vare de 

förhandlingarna via rundabordsdiskussioner redan under transitionstid. För det andra använde 

den indirekt vald president Arpád Gönz sin konstitutionell rätt och makt att remittera en 

tveksam lustrations lagstiftning till den konstitutionella domstolen. Slutligen agerade 

domstolen mer generös mot den gamla statsapparaten och upphävde vissa av parlamentariska 

lagar i större utsträckning än västerländska normer normalt tillåter det. Dock gjordes alla 

rättsliga procedurerna enligt urkund och domstolen upprätthöll sin legitimitet och 

maktbefogenhet helt och hållet (ibid. s.314). 

Linz och Stepan tycker att det största problemet på statsbyråkratins arena är att skicklighet av 

den föregående byråkratiska eliten och den bristande erfarenheten av de nya oppositionella 

krafterna kan skaffa den tidigare eliten en mer privilegierad position (ibid. s.63). Denna 

prognos visade sig helt rätt under den följande tiden.  

 

6.3 Civilsamhället 

 

Ända sedan andra världskriget har det funnits ett misstycke mot Sovjetunionen i Ungern och 

den s.k. "mini-Stalin", premiärminister Mátyás Rákosi, som styrde landet med järnhand enligt 

kommunistisk modell (ibid. s.297). Men trots regimens dominerande ställning under ledning 

av Janos Kádár fanns det redan under 1960-talet och framåt ett ganska utvecklat civilsamhälle 

och ett pluralistiskt föreningsliv som så småningom kom att utmynna i politiska aktörer (ibid. 

s. 300-302).  
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Många olika intresseorganisationer, ofta med rötter i de student- och intellektuella kretsar som 

initierade Ungernupproret, drev successivt fram grunden för ett mångfacetterat 

organisationssamhälle och i förlängningen ett pluralistiskt partisystem. Flera av dessa 

organisationer representerade vitt skiljda och inte sällan konfliktladdade intressen medan 

andra strävade efter att utöka yttrandefriheten, arbetarnas rättigheter, miljön, lagligt stöd för 

civilsamhället att få framföra politiska förslag, men olikheterna till trots bottnade de i samma 

drivkraft: viljan att avskaffa enpartiregeringens maktmonopol och att införliva ett 

flerpartisystem med fria val där de kunde vinna väljare (ibid. s.300-302).  

 

1987 ersattes premiärministerposten av Karoly Grósz, som tog avstånd ifrån Kádárs regim 

och inledde flera sociala och liberala reformer. Till sin hjälp hade han ministrar som Imre 

Pozsgay och Rezsö Nyers, vilka gav upphov till termen "reformkommunister", som i motsats 

till de konservativa trätt in på en bana mot samarbete, liberalism, pluralism och demokrati. 

Pozsgay hade en stor påverkande över media och hjälpte olika samhällsorganisationer att få 

tillgång till dem. Året därpå följdes av jättelika demonstrationer för mänskliga rättigheter och 

en ny lag för föreningsbildande stiftades (ibid. s. 304-306). Det är väldigt svårt att urskilja det 

civila och politiska samhället på grund av det komplementära förhållande som finns dem 

emellan, därför uppstår överlappningen här hela tiden. 

 

Dock demobiliserade de framträdande politiska aktörerna det civila samhällets deltagande i 

olika slags maktorgan på sätt och vis efter 1989, anser forskarna. Den parlamentariska 

majoriteten av regeringen var nog stark 1990-93 för att distansera sig från det civila samhället 

och de strävade efter nonchalerande av dess insatser. Regeringen blockerade också en 

lagstiftning som kunde tillåta större civilkontroll, genomskinlighet och massmediernas 

tillträde. Till följd av detta fick ett stort antal intresseorganisationer som uppstått under 

transitionen ingen tillgång till oppositionspartierna på senare tid (ibid. s.314).  

 

Forskarna refererar till János Simons opinionsundersökning 1985, 1989 och 1991 beträffande 

regeringen och medborgarnas attityder och beteende. Inom alla tolv livsviktiga områden 

svarade folket att de förväntat mer demokratiska initiativ från regeringen. Redan då var 

medborgarna beredda att vidta åtgärder både på lokal och också nationell nivå om deras 

intresse skulle bli kränkt (ibid. s.315). Linz och Stepan var ganska optimistiska mot den 

obalans som redan då rått mellan det civila och politiska samhället. De trodde att den är lätt 

reversibel, att representationen av civilsamhället i parlamentet kommer att förbättras på grund 

av fria medierna, fria val och legaliserad rätt att organiseras, men de hade fel. 

 

6.4 Det politiska samhället 

 

Det pluralistiska och institutionellt organiserat politiska samhället i Ungern dök inte upp förre 

1987, då det första oppositionella protopartiet Ungerskt Demokratiskt Forum (MDF) fick sitt 
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sammanträde (ibid. s.300). Under den mogna posttotalitära perioden hade en mångfald av 

intressegrupper och fackföreningar vuxit fram varav många gick ihop till partier med en 

politisk agenda, samtidigt som äldre, konservativa partier återgick till politisk aktivitet efter 

en lång period av passivitet tack vare 1987 års reformlag om organisationsfrihet. Detta 

medverkade till att övergången från totalitärt styre med begränsade marknadskrafter till ett 

demokratiskt flerpartisystem med fria val och en öppen marknadsekonomi gick relativt snabbt 

så fort fria val började hållas.  

 

Juan Linz och Alfred Stepan talar om Ungerns övergångsperiod från mogen posttotalitarism 

till demokrati som ett exempel på "reforma pactada-ruptura pactada". Med detta menar de att 

moderata läger inom både regeringen och oppositionen har haft betydande inflytande, att de 

båda finner att förhandlingar är det bästa alternativet, att bägge aktörerna har utvecklat ett 

taktiskt och strategiskt ramverk för pragmatiska förhandlingar och att båda parterna utgör den 

dominerande fraktionen på deras respektive sida (ibid. s. 306-307).  

 

För övrigt instämmer de på att övergången till ett parlamentariskt flerpartisystem var 

pådrivande av såväl civilsamhället som den enade politiska oppositionen såväl som historiska 

bakgrundsfaktorer: det försvagade och internt splittrade Kommunistpartiet var framförallt 

rädd för att se en upprepning av upproret 1956. Folkets makt och vrede hade visat sig vara ett 

allvarligt hot mot den sittande regimen redan då, och med det försvagade stödet för socialism 

både inom landet och ifrån Sovjetunionens nu mer liberala politiklinje, insåg man att en 

fredlig överrenskommelse var det säkraste sättet att komma på god fot med rivalerna (ibid. s. 

308-310). 

Alltså var transitionen både ett fenomen av "societal conquest" (civilsamhällets seger) från 

oppositionens sida och "by choice" av reformkommunisterna. 1989 försökte man dock söka 

direkta förhandlingar med enskilda partier ur motståndarlägret för att lättare skaffa sig 

bundsförvanter i en eventuell framtida koalition, men dessa svarade med att inte ingå 

diskussioner eller stifta beslut med regeringen utan de övriga partiernas samtycke. Detta 

enade mantra kännetecknade den ungerska oppositionen och tvingade regimen att förhandla 

med partiernas samordnade vilja så att enskilda länkar inte lämnades bräckliga och 

manipulerbara (ibid. s. 306-307).  

 

Denna obevekliga förhandlingspolicy hade föregåtts av Imre Poszgay, vicepresident för 

Kommunistpartiet och inflytelserik reformist, som i sina patriotiska uttalanden om 

Ungernupproret i media vann sympati ifrån allt möjligt håll inom den civila och politiska 

samhällssfären, samt dennes bidragande hjälp till formandet och aktualiserandet av 

partiorganisationer som MDF. Poszgay förespråkade också att presidenten skulle utses ur 

direktval av folket istället för genom en omröstning i parlamentet, i vilket fall Linz och Stepan 

anser att landet idag skulle styras som ett semipresidentialistiskt system. Efter en senare 

kampanj med den frågan i centrum bestämde man, med knapp marginal, att låta parlamentet 

indirekt sköta presidentvalet, vilket har förskjutit makten från presidenten, som fortfarande 

har en främst ceremoniell roll, till parlamentet (ibid. s. 305-306). Kommunistpartiet trodde sig 
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ha goda utsikter inför valet 1990 och hade successivt ändrat sin politiska linje till 

socialdemokrati och infört regulativ lagstiftning som gynnade deras ställning i form av 

nationella mandat ifall partiet skulle förlora åtskilliga individuella distriktsval, och trots att de 

besegrades av mittenpartiet MDF 1990 återfick de folkets förtroende 1994 (ibid. s.310). 

 

6.5 Det ekonomiska samhället 

 

De ekonomiska reformerna i Ungern inleddes redan 1968 under ledning av János Kádár, som 

en följd av ett av dennes löften efter Ungernupproret tolv år tidigare: att snabbt och 

genomgående höja levnadsstandarden för landets alla medborgare. Kádár inledde den så 

kallade Nya Ekonomiska Mekanismen som kom att innebära ett uppsving för välfärden, 

individuell anställningsfrihet och en decentralisering av statens makt över arbetarlöner och 

bostadsmarknaden (ibid. s.298-9). Detta experiment markerade tydligt att den sekundära 

ekonomin prioriterades och den ortodoxa marxist-leninistiska ideologin hamnade i 

skymundan.  

Många lån gjordes och statliga omkostnader lades ner i nya socioekonomiska projekt som 

skulle öka jämställdheten och äganderätten, både för nomenklaturan, och för övriga 

medborgare. 1982 stiftades nya regler som försäkrade invånarnas rättigheter för privat kapital 

i den nya ekonomin, och därmed, anser Linz och Stepan, att övergången från ett posttotalitärt 

system med planekonomi till en friare marknadsekonomi började redan fem år tidigare än den 

politiska transitionen. Tyvärr kunde landets posttotalitära system med bakgrund av den 

plötsliga konsumtionsökning som reformerna möjliggjorde inte följa upp den positiva 

utvecklingen och statskassan försattes i massiv skuld och ekonomin drevs i stigande inflation 

under 80-talet.  

Linz och Stepan betonar dock på den väl utvecklade ekonomiska arenan med dess fungerande 

lagar om äganderätt, avtalsreglering, kapitalmarknad och bankstrukturer som slutligen blivit 

ett bra underlag för konsolidering. Alltså var Ungern redan under tidig transition ett 

institutionaliserat ekonomiskt samhälle och detta hjälpte landet att lättare införas i det 

internationella ekonomiska systemet. Redan 1991 investerades i Ungern mer pengar än i 

allesammans östra europeiska länderna (ibid. s.313). 

 

7 De fem arenorna idag 

 

Hit har kortfattat presenterats de fem arenorna inom en tidig postkommunistisk kontext, 

baserad på Linz och Stepans teori och empiri. De har ganska tydligt visat att 

marknadsekonomin kan vara både gynnsam och allvarlig för de nya demokratierna. Medan 
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civilsamhället är den kanske viktigaste genererande kraften som lett Ungern till den 

konsoliderade demokratin. Dock har många väsentliga förändringar pågått under det sista 

decenniet, efter att teorin presenterats. Vad är det som sker nu, på sistone?  Hur har de fem 

arenorna förändrats? 

 

7.1 Rättstaten 

 

De politiska och rättsliga förändringarna infördes redan 1989 med så kallade lag 31, som 

förenat en mängd omordningar till den gamla kommunistiska konstitutionen 1949 (LIM 2006 

s. 38). På det hela taget rättades och omskrevs 95 % av statsförfattningen. Dagens version 

grundas på maktfördelning. Maktfördelningen garanterar de civila friheterna och politiska 

rättigheterna för medborgare samt rättstaten. Samtidigt förändrade parlamentet tre 

fundamentala lagar angående den konstitutionella domstolen genom lag 32, de politiska 

partiernas verksamhet och finansiering genom lag 33 och parlamentsledamöternas valordning 

som stipuleras i lag 34. Lag 1 förstärkte lagstiftningsarbetet av parlamentet, lag 8 reglerar 

relationen mellan parlamentet och regeringen (ibid.).  

Parlamentet är den centrala institutionen för den lagstiftande makten. Under dess första 

sammanträde 1990-1994 utgav parlamentet 400 nya lagar. Det finns 386 parlamentsledamöter 

i parlamentet som väljs genom direkt och hemlig röstning, och de är grundläggande 

maktinnehavare, medan både president, regeringen, ledamöter och olika kommittéer får 

initiera lagstiftningen. 176 ledamöter väljas genom SMD system och 210 genom det 

proportionella valsystemet. Lagstiftningsprocessen regleras av författningen och den 

parlamentariska resolutionen No 46 ifrån 1994 (ibid.). Presidenten har en ren ceremoniell 

position, han/hon väljas av parlamentet genom hemlig omröstning för en femårsperiod och 

har nästan ingen politisk makt, utan håller vakt över det demokratiska verkställandet inom 

staten (ibid.). 

Den politiska och konstitutionella transitionen 1989-1990 upprättade rättstaten och främjade 

de gradvisa reformer inom det juridiska systemet. Det är ett mycket viktigt moment eftersom 

korruptionsfrågor nyligen brett omdiskuteras både inom landet och utrikes, ett problem som 

ofta jämförs med postkommunismen och har direkt samband med statsbyråkratin enligt 

många forskares uttalande. Till exempel belyser britten Leslie Holmes detta i sin bok Rotten 

States? Corruption, Post-Communism and Neoliberalism på 440 sidor, publicerad 2006. 

Inrikes professor vid Budapests universitet Maria Bordas beskriver den moderna situationen 

inom rättstaten på ett väldigt pessimistiskt sätt i sin rapport av maj 2006: ―In the way of state 

corruption, the political parties on power utilize state property and use state revenues for the 

personal enrichment of their leading members, or for financing the election campaign of the 

party‖ (s.1). En viktig mekanism inom reformerna var misstroendevotum, fast enligt Seleny, 

har det snarare en formell karakter. Enligt denna regel kan misstroendevotum störta 

premiärminister bara om kandidaten blev utnämnd på förhand (Seleny 2007 s.159). 
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Den dömande makten i landet är självständig och bara underordnad lagen enligt 

statsförfattningen. Det finansiella oberoendet från den verkställande makten garanterar 

domares självständighet. Presidenten utnämner domare i den högsta domstolen, medan deras 

befordran och belöning stiftas enligt lagen. 1997 etablerades också det nationella justitierådet 

som har självständig jurisdiktion och oberoende från regeringens kontroll (LIM 2006 s.39). 

Ungern har det fyra trappstegsvis ordnade juridiska system som består av lokala domstolar, 

länsdomstolar, regionala domstolar och den Högsta Domstolen (ibid.). Fast vad som gäller 

korruption är det inte nödvändigt att statsbyråkratin bryter mot lagen, enligt Maria Bordas, 

utan makthavarna snarare ignorerar de moraliska aspekterna, vilket faktiskt är omöjligt att 

bevisa (Bordas 2006 s.2). 

 

7.2 Det civila samhället 

 

Så hur ser då individens rättigheter och det civila samhället ut idag? Elemér Hankiss, sociolog 

vid ungerska Academy of Sciences i Budapest skriver i en artikel (2005) om en mängd 

socioekonomiska, politiska, kulturella och övriga faktorer som går att härleda till den 

demokratiska utvecklingen i Ungern sedan 1989. På det allmänt demokratiska planet hävdar 

han att äganderätten, likhet inför lagen och fundamentala mänskliga rättigheter samt de hittills 

hållna valen i landet håller hög klass medan diskriminering, minoriteters förbisedda intressen 

och en känsla av uppgivenhet inför individens möjlighet att påverka fortfarande förekommer 

(Hankiss 2005 s. 489-493). Vidare menar han att det i landet existerar knappt några 

antidemokratiska tendenser men att både politiker och övriga invånare har lärt sig att kringgå 

lagstiftningen vilket resulterat i ett högst ojämlikt samhälle, och förtroendet för statliga 

institutioner är förhållandevis lågt. Folk är rädda att förlora sina jobb, speciellt gästarbetarna, 

och en stor del av befolkningen vars situation inte förbättrats märkbart de senaste 15 åren 

lever i ekonomisk osäkerhet (ibid.).  

 

Mobilitet bland sociala grupperingar är lägre idag än för 30-40 år sedan anser Hankiss. 

Sociala fördrag, normer om socioetnisk samlevnad och levnadsförhållanden är allmänt 

acceptabla hur de stora klyftorna än må vara. Vad som krävs och förväntas av medborgarna är 

arbetsetik, vissa moraliska aspekter och ömsesidig konsensus med makthavare vilket annars 

kan underminera stabiliteten i det civila samhället. En annan oroväckande aspekt som kan 

förklara varför Hankiss menar att politiker i Ungern misslyckat med att konsolidera och 

effektivisera den sociala arenan är att man vid runda bordsförhandlingarna 1989 överlät 

ansvaret åt att bygga ett fungerande socialt fördrag till den nästkommande regeringen; 

varefter sociala frågor som reformer inom sjukvård, utbildning, pensionsfonder och civil 

säkerhet har skjutits upp och fördröjts. Utifrån själva medborgarnas håll finns det skäl för 

gemene man att inte följa eller respektera lagen - detta i ljuset av 40 års kommunistiskt styre 

och 15 år av en förvirrande statsskick och marknadsövergång och det är fortfarande uppenbart 

för många att samma lagar inte gäller för politiker som för övriga invånare (ibid. s. 493-497).  
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Vad gäller tolerans och öppenhet inför oliktänkande och främmande idéer står det klart att det 

råder en större acceptans bland ungerska folket angående moraliska dilemman såsom 

månggifte, skilsmässa och abort än i Västeuropa, men samtidigt finns det en stark motvilja till 

att integrera flyktingar och minoriteter i samhället eller att tolerera folk med olika 

ideologisk/politisk ställning än den egna majoriteten (vilket också stämmer överrens med det 

politiska samhället). Medborgarna kännetecknas av ett starkt tålamod, typiskt för 

posttotalitära öststater men inte nödvändigtvis grundad i positiv tro: den kan bero på en lång 

tradition av underkastelse, människors hopplöshet eller stress och prestationsångest (ibid. s. 

496-497).  

 

Hankiss går slutligen in på en mer socialpsykologisk linje och förklarar "The Great 

Regression", konsekvenserna av den ännu pågående demokratiseringsfasen, med att 

medborgarna, i brist på en unifierad målbild eller ideologi, krupit tillbaka i ett 

depressionsliknande sinnestillstånd för att bekvämare kunna åskåda och identifiera sig med 

sin omvärld. Han menar att detta är precis vad som har hänt med det ungerska samhället, och 

att fenomenet gestaltar sig i att folk undviker att se och höra nutidens händelser, rymmer in i 

ett obekymrat tillstånd av likgiltighet, drabbas av vanföreställningar om anarki och "djungelns 

lag", paranoia, fantiserar tillbaka till en "gyllene era" såsom Kádárregimen, vägrar ta ansvar 

och omyndigförklarar på så sätt sig själva, blir trångsynta, faller för grupptrycket, får ångest 

eller skyller bort sina egna snedsteg på statsapparaten och på varandra (ibid. s. 497-499).  

 

Det bör också nämnas att de ungerska gemena medborgare nästan har förlorat sin möjlighet 

att ingå i parlamentet efter 1990, enligt Linz och Stepan, och därigenom sällan har varit 

delaktigt i politiska beslutsprocesser och utsikterna att bli vald och uttala sig i framtiden är 

pessimistiska bland befolkningen, vilket också gör att individers ansvarstagande och 

utkrävande blir lidande. Större delen av innovation vad gäller politiska beslutsfattanden sker 

mellan etablerade elitaktörer och debatter förs sällan på en mer än retorisk nivå med 

civilsamhället. Därför är det en vanlig uppfattning bland medborgarna att politiken sker 

bakom lyckta dörrar, utan möjlighet för gemene man att yttra sig eller göra sig hörd (ibid.). 

 

Anna Seleny bekräftar oroväckande situation inom civilsamhället. Hon uttrycker sin oro över 

en ‖utarmad demokratisk kultur‖ på grund av expandering av xenofobi och olika slags 

etniska, auktoritära och ofta våldsamma subkulturer och rörelser inom det civila samhället, 

men hon tror inte att de är huvudströmningar i Ungern. Hon framhåller att relationer mellan 

staten och samhället alltid har förorsakat statsvetare bekymmer. Seleny hänvisar slutligen till 

Cas Mudde som undersökt denna fasett och fastställt att ‖procent av stöd för extrema partier 

och sociala rörelser är generellt inte högre i öst- än i västländerna ‖( Seleny 2007 s.169).  

 

 

7.3 Det politiska samhället 

 

I sin artikel beskriver Elemér Hankiss Ungerns nuvarande politiska situation som stabil och 
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icke-ifrågasatt, men alltför passiv och ogästvänlig för att delar av civilbefolkningen ska känna 

sig uppmuntrade till att delta i beslutsprocesser. Han menar att dagens politiker påminner i sitt 

handlande och sina normer om hur ‖auktoritära oligarkier‖ uppträdde under kommunismens 

dagar, och att motsatta partier väljer att tolka lagar och bestämmelser efter eget tycke, till en 

grad där medborgarna förlorar sin verklighetsuppfattning kring vilka regler som gäller och 

vilka möjligheter och rättigheter de har gentemot officiella institutioner, vilket även hämmar 

deras vilja och energi att påverka (Hankiss 2005 s. 491-494). 

 

Förutsägbarheten i både det politiska och sociala livet är låg och människor i landet verkar 

fortfarande tro på nollsummespelet, dvs. att de endast kan vinna något på någon annans 

bekostnad, vilket också reflekteras i deras tro på det politiska samhället: att officiella intressen 

motarbetar eller går isär med privata intressen verkar vara en vedertagen sanning bland folket. 

En mycket viktig faktor, känslan av ägandeskap, nationell stolthet och gemenskap är lidande i 

Ungern. Hankiss menar att detta ligger till grund för ett fertilt politiskt samhälle och 

människors engagemang, delaktighet och ansvar i beslutsprocesser, men i och med dess 

avsaknad vore det orealistiskt att tro att människor kan känna sig som medverkande, 

patriotiska och uppoffrande samhällsmedborgare. Dessa brister bottnar i invånarnas 

upplevelser: hur de har lämnas utanför beslutsfattandet, att ett fåtal ur befolkningen har tjänat 

en förmögenhet på bekostnad av majoriteten och hur folk inte garanteras en trygg och säker 

anställning med delaktighet i sina arbetsplatser, samt det faktum att privatiseringar är ett 

relativt nytt fenomen och så är därför också äganderätten (ibid. s. 489-493, 496).  

 

PhD vid Manchesters universitet Cristina Chiva granskar en institutionaliseringsprocess i två 

postkommunistiska parlament: Rumäniens och Ungerns inom sin komparativa analys, och 

kommer till för denna undersökning viktiga slutsatser. Hon betraktar den parlamentariska 

institutionaliseringen utifrån externa och interna perspektiv genom att fokusera sig på sex 

dimensioner: EU-politik och institutioner; konstitutionell design och konsolidering av 

partisystemet; förekomsten av den innersta centrala gruppen med erfarna 

parlamentsledamöter; partiets sammanhållning och disciplin och utskottens struktur. Hon 

demonstrerar på vilka olika sätt och till vilken hög grad den västerländska konstitutionella 

designen har tillämpats i båda länderna och konsoliderat deras partisystem. Hennes slutsatser 

är väldigt positiva och optimistiska beträffande dess lagstiftande församlingar med hög 

bedömning av institutionaliseringens grad alltsedan det första frival 1990 (Chiva 2007 s.207). 

The Economist skrev dock i sin granskning av november 22, 2003 om Centraleuropas länder: 

‖The right to change governments peaceably is one of the principal benefits that countries in 

Central Europe won for themselves by overthrowing communism‖. Det är verkligen så, men 

samtidigt varnar de här experterna om ideologiskt och pluralistiskt moment inom Visegrads 

länderna. Statsvetarna är bekymrade nu över att konsolideringen på den politiska arenan pågår 

på felaktigt sätt, att politiska partierna skapar varaktiga blocken som faktiskt usurperar 

makten. Politiska partierna behandlar varandra snarare som svurna fiende än legitima rivaler. 

I Ungern domineras det politiska systemet av två stora partier, vilka helt formellt är vänster 

(MSZP) och höger (FIDESZ) och vilka bara alternerar varandra. Nu blev det klart för brittiska 
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experterna hur Ungern och Polen så snabbt lyckats att reformera sig själv. Den gamla eliten 

som var erfarna i propaganda och ideologi använde sina taktiska och strategiska kapaciteter 

och verktyg för att befordra sina ‖begåvade, cyniska och ambitiösa ungdomar‖ i de båda 

dominerande partierna för att kunna fortsätta styra landet (The Economist 11.22.2003). 

Som ovan nämnts är stabiliteten i det politiska systemet oväntat hög, men detta kan ha både 

positiva och negativa förklaringar. Positivt ifall det faktiskt representerar folkets tro på den 

fungerande demokratin, negativt ifall det är en avbild av den maktlösa massans instämmande 

eller passivitet ifrån de grupper som diskrimineras eller missgynnas av statliga institutioner. 

Parlamentets och medias möjligheter att ställa det/de styrande partierna mot väggen och 

avkräva dem ansvar, som är en av deras kanske viktigaste uppgifter i en demokrati, är också 

svaga eller saknas. Regeringen har hittills klarat sig utmärkt undan kritik bara genom att 

bordlägga känsliga frågor, skaka av sig anklagelser och omge sig i en "tom politisk jargong" 

(Hankiss 2005 s. 492-495). Likaså saknas det en transparens av beslutsfattande myndigheter 

på både nationell och lokal nivå. Den nya politiska klassen kännetecknas enligt Hankiss som 

en ignorant och arrogant elit som kontinuerligt blundat för allmänhetens kritik och begränsar 

den beslutande makten till sig själva. Att detta beteende får lov att fortgå hämmar naturligtvis 

uppkomsten av sociala nätverk och statsgranskande organ samtidigt som det motverkar en 

demokratisk utveckling av den politiska kulturen i samhället (ibid.). 

 

Trots att både det pluralistiska flerpartisystemet och den kapitalistiska marknadsekonomin 

etablerades och konsoliderades oerhört snabbt finns det mycket övrigt att önska ifrån den 

politiska effektiviteten i dagens Ungern, menar sociologen. Man har misslyckats med att 

upprätthålla en hållbar konsensuspolitik och att förhindra stora delar av medelklassens 

nedsjunkande i fattigdom, som en konsekvens av den instabila ekonomiska situation som 

följde av marknadsövergången samt en rad oförenliga beslut där man försökte kombinera 

neoliberala och välfärdsstatliga finansreformer (ibid. s. 495). En händelse som har skakat den 

ungerska befolkningen och förtroendet inför myndigheterna på sistone var när 

premiärminister Ferenc Gyurcsány, ledare för det ungerska socialistpartiet (MSZP), i hösten 

2006 tillkännagav att hans parti öppet hade ljugit om sina löften och påstådda bedrifter för att 

vinna 2006 års val och att de under de senaste fyra åren vid makten i stort sett inte hade 

åstadkommit någonting, därför nu behövs stränga reformer.  

 

Ett referendum som initierades av oppositionen FIDESZ och syftade att diskreditera 

Gyurcsánys regering ägde rum den 9 mars i år (The Economist 03.13.2008). Referendumet 

kan faktiskt betraktas som en konsekvens av den politiska krisen 2006. Den ledande 

koalitionen som bestått av socialisterna med 190 mandat och fria demokraterna med 20 

mandat har lidit ett krossande nederlag. Enligt de senaste mängderna av artiklar inom olika 

publikationer av The Economist gjorde Gyurcsánys spartanska reformer den sittande 

koalitionsregeringen väldigt impopulär. Fria demokrater (SZDSZ) var tvungna att avgå på 

grund av misslyckande hälsovårdsreformer. Sålunda har Ungerns regering förlorat sin 

parlamentariska majoritet med fria demokraternas avhopp och riskerar nu att få det tidiga 

valet. 
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Opinionsundersökningar som gjorts i mars av två ungerska intervjuarebolagen Media och 

Tarki visade att det högerextrema oppositionspartiet FIDESZ fått 67-69 % stöd i röster, 

medan MSZP haft 20-25 % stöd, liberalerna SZDSZ fått 2-3 % och ungerskt demokratiskt 

forum (MDF) – 2-5 % (The Economist 4.28.2008). Helt hypotetisk framhåller The Economist 

att FIDESZ skulle kunna få möjlighet att förändra konstitutionen under sådana 

omständigheter. Medan tappar Gyurcsány inte modet, han svarade på SZDSZ:s avgång med 

nya utnämningar av ekonomiministern och hälsoministern, samt genom skapandet av nya 

byråkratiska tjänster som är ansvariga för forskning och utveckling, transport, Telecom och 

energi politik (ibid.).  

 

 

7.4 Statsbyråkratin 

 

Vad gäller Ungerns statsbyråkrati syns det att dess största problem kännetecknas av samma 

täta samband med landets politiska ledning, därför finns här en stor överlappning med den 

politiska arenan. Anna Seleny är också bekymrad över ‖regeringens eroderande stabilitet och 

effektivitet, samt en försämrad demokratisk kultur‖ (2007 s.156). Hon menar att den unga 

ungerska demokratin fick i arvet från sin kommunistiska dåtid mutor, ‖pengar under bordet‖ 

hantering inom den privatsektorn och täta affärsförbindelser mellan olika slags entreprenörer 

och regeringen. Bekräftelse till att detta stora problem mellan statsbyråkratin och samhället 

existerar blev de regeringsfientliga demonstrationer som skakade Ungern i hösten 2006. Det 

civila samhället hade känt sig sviket efter premiärministern Gyurcsánys lögn angående landets 

ekonomiska och finansiella läge.  

Seleny kallar den byråkratiska apparaten och dess politiska tävlan i Ungern för ―bounded 

flexibility‖ (Seleny 2007 s.158). Hon presenterar kortfattat etymologi av problemet och 

berättar att de ledande partierna har höjt tröskeln för att partierna ingår i parlamentet från 4 till 

5 procent för att undvika de extrema partierna från både höger och vänster. 1995 började den 

socialistiska regeringen genomföra effektiva men väldigt stränga reformer för att förbättra 

landets ekonomiska läge, vilka samtidigt avskräckte väljare. Nästa val vann Viktor Orban av 

FIDESZ som styrde landet 1998-2002 utan pinsamma reformer och som enträget försökte att 

förena de konservativa politiska entreprenörerna genom deras antipati mot kommunismen. 

Socialisterna återkom 2002 genom stora löften till sina väljare och Ferenc Gyurcsány 

omvandlades från en privat entreprenör till PM:s rådgivare. MSZP visade å andra sidan bättre 

flexibilitet i praktiska arrangemang, partiet rensade ut ‖gamla dinosaurer‖ från sina led, 

medan energiska Gyurcsány befordrades till premiärministerns post 2004 och vann valet 2006 

(ibid. s.158-161).  

Samtidigt insåg socialisterna att det var omöjligt att vidare gömma landets fiskala bristande 

balans, att det behövdes nya kardinala reformer. I maj 2006 erkände Gyurcsány på en privat 

partifest att han ljugit vid valet om landets ekonomi för att bli återvald och fortsätta reformer. 

I september sändes en hemligt gjort bandupptagning med hans privata tal ut via radio. Detta 
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orsakade kravallerna i Budapest och folket krävde att han skulle avgå, eftersom hans tal 

explicit alluderade på den berömda sändning 1956, då en av ledare hade erkänt att de hela 

tiden ljugit under kommunistregim och lovat att aldrig göra det igen. Medborgarna uppfattade 

de fraserna oförlåtligt cyniska, därför att ingen tvingade premiärministern att ljuga nu (Seleny 

2007 s.160). 

Seleny konstaterar också att systemets ‖bounded flexibility‖ har överlevt den politiska och 

ekonomiska krisen fastän de två största partierna förlorat sina väljare och folks förtroende. 

Både socialisternas bedrägeri och själva demonstrationerna har redan skadat denna flexibilitet, 

medan FIDESZ opportunism med högerextrema vingar och Orbáns demagogi har visat 

mindre tolerans inte bara till centrist väljare utan också till moderater inom partiet, vilket kan 

splittra koalitionen till nationalliberalisk and kristdemokratisk vingar (ibid. s.161). Det kan 

hända att det generellt bristande förhållande mellan det civila och politiska samhället slutligen 

förbättras till följden av den politiska och ekonomiska krisen, vilket oundvikligen skulle leda 

till mer öppen och redovisningsskyldig statsapparat. Seleny är nästan säkert på det. 

Ungerska JD, PhD, professor vid Budapests universitet, Maria Bordas, är väldigt bekymrad 

över den pågående konsolideringen i landet på grund av vitt och brett missbruk i 

statsapparaten. Hennes rapport av maj, 2006 om olika slags korruption inom statsbyråkratin är 

beviset på detta. Först presenterar hon sex former av statsapparatens korruption och sedan 

föreslår hon fyra möjliga åtgärder för att upphöra den onda cirkeln, gynna regeringens 

transparens och ansvarsskyldighet och på så sätt förbättra den allvarliga situationen i landet. 

En liknande oro uttrycker en brittisk statsvetare Meyer-Sahling 2008 angående den ungerska 

statsbyråkratin som han kallar för ‖senior civil service‖. Han påstår att politiseringen av 

ungersk statsbyråkrati kännetecknas av hög grads omorganisering, rekrytering av lekmän och 

alltför stor tillit till ämbetsmän som kommer och avgår med deras partiblock medan de 

engagerar sig i olika slags privata affärer när de är avlägsna från tjänster. Han konkluderar att 

sådan beteende snarare påminner den kommunistiska dåtiden än västerländska demokratier. 

De flesta politiska analytiker insisterar att statsapparaten bör visa mer genomsynlighet och 

ansvarsskyldighet. Susan Rose-Ackerman (2005) åtskiljer även två typer av ansvarighet: 

verkställande och makthavarnas ansvarsskyldighet, men fokuserar sig mest på den sista. Hon 

föreslår bland annat fem mekanismer för att kunna reglera den: det externa internationella 

tvånget (EU); de självständiga nationella institutionerna: presidentialism, den konstitutionella 

domstolen, olika nivåers domstolar, justitieombudsmannen och den högsta revisionsorgan; 

delegering av väsentliga frågor på de lokala nivåerna; förhandlingsrelationer mellan 

makthavare och de nya korporativa strukturerna; folkets öppna och opartiska deltagande i 

politiken. Elemér Hankiss resonerar dock att den konstitutionella domstolen, de regionala 

organen, en oberoende Nationell Bank, den högsta revisionsorgan och de självständiga 

dömande och allmän åklagare strukturer fanns från första början. Dock inskränkte regeringen 

deras autonomi i mitten av 90-talet (2005 s.490).  

Det syns som man verkligen på något sätt behöver bryta en felaktig förbindelse mellan 

politiker, tjänstemän och affärsmän, att upphöra med den onda cirkeln för att uppnå önskande 
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konsolidering. Gyurcsánys lögn har blivit den sista droppen som rågat måttet. Politiska 

demonstrationerna mot regeringen 2006 omedelbart efter avslöjande av premiärministerns 

fusk visade samtidigt att det civila samhället fortfarande är väldigt starkt i Ungern, medan 

statsbyråkratins arena är mycket bristande. 

 

7.5 Den ekonomiska arenan 

 

‖Efter kommunismens fall inleddes för företagens del en privatisering, som till stor del skett i 

samarbete med västeuropeiska och amerikanska företag. Trots att många företag i väst har 

varit villiga att investera har privatiseringen gått långsammare än planerat. En bromsande 

faktor är här liksom i övriga Östeuropa äganderättsfrågan‖ bekräftar NE. NE konstaterar 

också att socialförsäkringssystemet under den kommunistiska tiden var väl utbyggt. Under 

den tidiga posttotalitära tiden ‖har det nya ekonomiska systemet lett till försämringar i den 

sociala servicen, och levnadsstandarden har sjunkit‖ (NE). Dock var sjukvården fram till 

Gyurcsánys reformer fri och patienterna betalade 15 % av läkemedelskostnaderna, medan 

sjukpenningen uppgick till 75 % av lönen. Robert Kaufman (2007 s.115) bevisar att det 

sociala stödet i Ungern var högst bland andra postkommunistiska länder och lika med 32,3 i 

förhållande till BNP. Han understryker att Ungern inte bara har lyckats med snabba och 

effektiva reformerna, utan också oerhört snabbt skaffat sig sociala tryggheter för att mildra 

chock av transition och att säkerställa en långsiktig skydd över marknadsekonomi (Kaufman 

2007 s.111). 

Tack vare goda arbetsvillkor, handel och en stark lagstiftning för äganderätt står den privata 

sektorn för drygt 80 procent av bruttonationalprodukten nu. Ungern har uttryckt sin önskan 

om att, efter att relativt nyligen erhållit medlemskap i EU, få ingå i Eurozonen, men måste då 

drastiskt minska myndigheternas höga spenderingar och privatisera flera företag som 

fortfarande styrs uteslutande av staten. Utländskt förtroende för den ungerska ekonomin har 

dessvärre minskat vilket kan bero på att landets framtidsplaner inte lägger tillräcklig tyngd vid 

självåtstramning för regeringens spenderingar men kan också ha att göra med att man saknar 

några riktigt konkurrenskraftiga industrier eller internationellt gångbara professioner, samt att 

Ryssland inte längre är en lika betydelsefull handelspartner (Hankiss 2005 s. 488).  

 

Just före den politiska och ekonomiska krisen 2006 i Ungern kallade analytikerna av The 

Economist de 8 länderna som blev EU-medlemmarna 2004 för ‖lodjursekonomier‖. Artikeln 

hänvisar till en forskning av Vienas institution för komparativa ekonomiska studier och en 

bedömning av en expertgrupp från österrikisk bank Creditanstalt. Experterna tog mått på 

konkurrenskraft i terminologi av exportprestation både i storlek och också kvalitet; 

ekonomiska strukturer och gynnsamma villkor för affärsmän från olika vinklar (byråkrati, 

infrastruktur och dylika). Undersökningarna visade att Ungern tillsammans med andra 

nyblivna EU-medlemmarna hade luftat upp hastigt. De förtjänade 65 % av dess totala 
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mervärdesskatt genom tjänstgöring, vilket placerar dem precis under de rika EU-länderna med 

69 %.  Medan asiatiska ‖tigrarna‖ Indonesien, Malaysiern, Filippinerna och Thailand gjort 

bara 47 % (The Economist 04.15.2006). Som en del av bruttonationalprodukten uppskattades 

EU-8 export 29 % 2000 och 38.1 % 2004, medan asiatiska tigrarnas andel minskade från 26 

% till 19 % (ibid.). 

‖Gyurcsánys paket‖ av åtstramningsreformer bestod av tre grundläggande initiativ: 

studenternas avgift för den högre utbildningen; sjukbesöksavgifter hos läkare och sjukhusens 

avgifter. Dessa åtgärder presenterades av regeringen efter 2006 års parlamentsval och deras 

syfte var att stabilisera den ungerska ekonomin och att minska dess budgets deficit (The 

Economist 03.13.2008). Reformen blev relativt successiv med underbalanseringen, den 

tryckte ner deficiten från 9,2 % av BNP 2006 till 5,7 % 2007 på bekostnad av kraftig nedgång 

av BNP:s tillväxt, stigning av löpande räkningar och folkets skuldnivå (ibid.). Enligt 

ABI/INFORM Global tabell har inflationen stigit kraftigt från 3 % 2006 till nästan 9 % 2007, 

konsumenternas priser har stigit från 3,6 % 2005 till 7,2 % 2007 (OECD Economic Outlook 

juni 2007 s.121-122).  

Inflationen är däremot låg nu, och har bland annat avhjälps av samarbete med IMF och EU. 

Idag står ekonomiska reformer inom sjukvård, skatter och lokala beslutsorgan på agendan 

(The Economist 03.13.2008). Det har de emellertid gjort under mycket lång tid, menar t ex 

Hankiss, då dessa frågor har skjutits upp ett nästan obegränsat antal gånger då 

partiregeringens intressen har kommit i första rummet. Politiskt menar han att 

marknadsövergången under 80- och 90-talen var förvånansvärt framgångsrik trots den mycket 

svåra situationen och ett flertal oresonliga beslut. Men bristen på ett socialt ansvarstagande, 

accepterandet att miljontals människor behöver leva i fattigdom för några få människors 

välstånds skull och tendensen att lägga skulden på den västerländska välfärdsmodellen som 

ursäkt för sin egen passivitet och likgiltighet, är uruselt ifrån regimens sida. De har 

misslyckats med att reducera korruptionen och genom en rad ogenomtänkta beslut i den 

uttalade strävan att etablera en ‖social marknadsekonomi‖ har man försatt landet i en ohållbar 

ekonomisk situation (Hankiss 2005 s. 494-496). Trots Ungerns generellt investeringsvänliga 

ekonomiska landskap drabbades även det på sistone på grund av fientlig övertagande av 

aktiemajoriteten i ungerska största energiföretag Mol (O’Neill 2008).  

 

Seleny framhåller i sina slutsatser att en relativt pessimistisk och ganska vanlig syn på att de 

nya demokratierna i centrala och östra Europa blivit uttömda och utmattade under 

transitionprocessen på grund av nödvändiga reformer för EU-inträde har sina vägande skäl 

(Seleny 2007 s.168). Att konsekvenserna till denna snabba övergång möjligen kunde bli 

dåliga ekonomier och i fortsättning polarisering, instabilitet, extrema ideologier, chauvinism 

och populism i samhällen. Dock föredrar hon en mer balanserad insikt om detta. Man måste 

inte bara ha en fri marknadsekonomi i ett land, utan också en fri politisk marknad baserad på 

ländernas individuella särdrag, en livlig konkurrens och civilsamhällets tillgång till den 

politiska marknaden för att demokrati på rätt sätt kunna fungera menar Seleny (ibid. s.169).  
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8 Analys och Diskussion 

 

Det är ett allmänt accepterat faktum att teori är en sak, medan verkligheten är något annat, 

men förnuftiga teorier tillämpas ganska bra till realia och spelar ganska ofta riktningsgivande, 

bedömande eller till och med konstruktiv roll. Linz’ och Stepan’ teori är väldigt intressant och 

ytterst användbar, fastän inte alla dess insatser och prognoser har bekräftats i praktiken. Till 

exempel de skenbart obetydliga bristerna på den politiska arenan som redan 1995 visade sig 

diskriminerat det civila samhället förde till verkligen stora problem på sistone. Inom de sista 

kapitlen har presenterats de olika experternas åsikter angående Ungerns senaste utveckling 

varpå blir det klarare att det finns även större obalans än tidigare mellan de civila och 

politiska samhällena än Linz och Stepan beskrivit. Dock kanske forskarna hade rätt att 

systemet slutligen kommer att balansera sig självt. Anna Seleny tror också på detta. Det 

behövs kanske mer tid för att alla de teoretiska komponenterna kunna sätta på sin plats och 

fungera på rätt sätt. Nu är det viktigt att analysera de senaste politiska händelserna ur olika 

synvinklar för intersubjektivitets skull och bedöma landets nuvarande läge.  

De olika slags demonstrationer som från 2006 skakat landet kan visst betraktas som påföljder 

av de liberala ekonomiska reformerna som Gyurcsánys regering initierade för att sanera 

situationen och att minska det fiskala deficitet. Den ekonomiska krisen 2006 kan i sin tur vara 

till stor grad resultatet av Ungerns inträde i EU 2004 enligt många analytikers utsägelser. För 

att bli EU-medlem var landet på sätt och vis tvungen att genomföra en snabb privatisering för 

att kunna motsvara EU-kriterierna. För att vinna mer röster och uppmana sina medborgare att 

stödja EU-inträde var det nödvändigt för regeringen att höja medborgarnas levnadsstandard. 

Därför utvidgade statsstyrelsen utgifter för de sociala programmen, avslutade privatiseringen, 

ökade löner och minskade skatter, men detta tömde statskassan. Alltså fanns det inte bara ett 

explicit politiskt utan också ett stort konjunkturiskt och populistiskt inslag i de här åtgärderna 

på en och samma gång. 

Å ena sidan var Gyurcsánys reformer nödvändiga, å andra sidan var det vanliga folket trött på 

den sparsamma ekonomin under tiden och på de oändliga löftena från regeringen att höja 

levnadsstandard. Reformernas huvudsyfte var alltså att förverkliga detta löfte i Ungern för att 

uppnå den europeiska levnadsstandarden. Problemet är dock att det verkligen inte fanns några 

väsentliga anledningar till att lura civilsamhället om landets dåliga läge. Om man tittar på 

detta utifrån det liberalistiska politiska perspektivet kan man anta att det var rätt åtgärder att 

vidta av de hårda reformerna för att minska de statliga sociala utgifterna. Gyurcsány har 

faktiskt tillämpat det svenska systemet som syns: man betalar en liten avgift för ett besök hos 

läkare, för en längre vistelse i ett lasarett och återbetalar pengarna man fått under sin 

undervisning vid universiteten eller högskolor. Trots allt har en sådan faktiskt chockerande 

politik redan burit frukt: budgetsdeficit har redan minskat från 9,2 % till 5,7 % och förväntas 

att reducera den till 4 % av BNP 2008. På det hela taget fortsätter regeringens strategi 

fokusera sig på att uppnå stora statsinkomsters intag och förvaltnings nedskärning utan 

rörandet av andra sociala utgifter enligt The Economist av 13 mars 2008. 
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Intervjun om premiärminister Gyurcsánys kontroversiella utlåtanden sändes som redan sagt ut 

via radio och ledde snart till växande protester och skadegörelse. Cirka 10 000 personer 

demonstrerade utanför parlamentsbyggnaden i Budapest och begärde Gyurcsánys avgång. När 

denna önskan inte visade sig vara något alternativ följde upplopp och skadegörelse i flera av 

landets städer. Här har också bevisats att det ungerska folket generellt kännetecknats av 

splittrade uppfattningar i frågor av olika natur: ideologiskt, religiöst, urbant - ruralt, industri - 

jordbruk och konflikter kring representation, sekularisation och att det ekonomiska systemet 

har präglat klyftorna i det politiska systemet. Dock är regeringens viktigaste uppgift att 

säkerställa sitt folk ett värdigt och tryggt liv och utjämna motsättningarna. Om en ämbetsman 

inte kan göra det öppet måste det finnas då något missbruk i åtgärderna som man försöker att 

dölja. Att denne man fortfarande är den sittande premiärministern i Ungern bevisar framförallt 

två tendenser: att det civila samhället har nästintill inget inflytande över det politiska 

samhället och att regeringen inte har varit ansvarstagande eller målinriktad utan synnerligen 

passiv och oberäknelig.  

 

Med en initialt mycket lyckad förvandling från en posttotalitär planekonomi till en 

demokratisk marknadsekonomi fast med flera återkommande socioekonomiska problem 

såsom segregation, ansvarslöshet ifrån politikerna, utbredd arbetslöshet och fattigdom sedan 

finanskrisen och en oförutsägbarhet inom flera sektorer, bland annat anställningstrygghet, 

väger dagens Ungern sina nackdelar mot sina fördelar. Alla regeringsval som hållits har haft 

en rättvis karaktär men individens rätt att influera politiken är för övrigt högst begränsad. 

Medborgarnas fri- och rättigheter, t.ex. yttrandefrihet och organisationsfrihet är garanterade 

av författningen men det styrande partiet har traditionellt alltid haft en oinskränkt 

maktposition och en del av detta arv lever vidare i samhället. Låga skatter och ett 

investeringsanpassat klimat kompenseras av dåliga sociala försäkringar och 

arbetsförhållanden. På många sätt liknar dagens situation den västerländska standarden, 

medan andra funktioner i stat och samhälle är stillastående eller kännetecknas av auktoritära 

tendenser. Så bör man betrakta utvecklingen i landet idag som ‖halvtom‖ eller ‖halvfull‖? 

Mycket hade uppenbarligen kunnat vara bättre men det är lika förvånansvärt att mycket är så 

bra som det är med tanke på landets mycket turbulenta och oroliga historia, inte bara under 

andra världskriget och kalla kriget utan också i fredstider. 

Den snabba transformationen på den ekonomiska arenan blev inte avgörande för 

konsolideringsfasen. Fram till april 2006, speciellt efter EU-inträde, växte ekonomin ständigt 

inom alla postkommunistiska länderna, åtminstone i Visegradsländerna, enligt The Economist 

(04.15.2006). Den statliga planekonomins inställande, privatiseringen, stigande export och 

den makroekonomiska stabiliseringen gynnade Ungerns bra läge på den ekonomiska arenan. 

Men det nya politiska och ekonomiska läget kräver nya ekonomiska mekanismer inom landet, 

därför måste några framgångsrika industriområden eller tjänster etableras på rätt sätt (se 

Hankiss 2005 s.488).  

Den politiska arenan utvecklas också i rätt riktning men tyvärr med lite bristande förhållande 

till det civila samhället vilket förhindrar fortsatt konsolidering och försämrar demokratins 

kvalitet. Det verkar nu så som de moderata yngre reformatorerna, som till exempel Viktor 
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Orban, blev något slag bromskloss för vidareutvecklingen, eftersom de snarare föredrar den 

asiatiska modellen av ekonomisk utveckling med dess låga skatter, dåliga sociala system, dvs. 

sämre skydd för invånare än den västerländska modellen med högre skatter och bättre sociala 

skydd för alla. Det kan låta paradoxalt men det är den socialistiske Gyurcsány som försöker 

fortsätta förverkliga den västerländska modellen i Ungern. 

Sammanfattningsvis var alltså Ungerns transition från moget posttotalitärt samhälle till 

demokrati snabb och effektiv, men under den senaste tiden har den politiska situationen 

snarare förvärrats, inte bara av massiv utländsk skuld och en obefintlig konsensuspolitik utan 

också av en ovisshet, både på elit- och massnivå, vart landet ligger, vart man ämnar styra det i 

framtiden och vem som ska stå vid rodret. Med andra ord tyder mycket på att vad som i 

huvudsak förhindrar en progressiv konsolidering i landet är bristande framförhållning och 

avsaknaden av en vision om hållbar utveckling. Regeringen, partierna och befolkningen 

verkar inte vara eniga om vad det är man strävar efter idag och i framtiden; ett utökat 

välfärdssamhälle med sociala försäkringar och större individuella rättigheter, ett allt mer 

liberaliserat konsumtionssamhälle med lägre skatter fast med osäkra framtidsutsikter eller en 

tillbakagång till ett strikt centrerat socialistiskt system med endast kvasiprivat ägandeskap? En 

annan fråga man måste reda ut är vilka åtgärder man ämnar vidta för att uppfylla några former 

av framtidsplaner, då det för närvarande råder en närmast blyg och konflikträdd attityd till 

handlingskraftiga politiska beslut.  

 

Korruptionsfrågan inom statsbyråkratin är viktig men har mycket kontroversiell karakter som 

behöver större, djupare och mer omfattande studier. Under undersökningen har många andra 

väsentliga frågor uppstått, till exempel varför problematiserats den existerande konstitutionen 

eller om det verkligen är bra för Ungern den parlamentariska strukturen eller 

semipresidentialism skulle vara betydligt bättre. Det är mycket möjligt att den dubbla 

legitimitet med två starka institutioner av president och parlament är bra lösning för Ungern, 

då demokratisk kontroll förstärkas. Dock är det kanske fortfarande psykologiskt svårt att 

förkasta sitt totalitära arv med starkt centraliserad struktur för det ungerska samhället. 

 

9 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att efter en snabb uppgång på både den politiska, 

civila och ekonomiska arenan har landets tillstånd drabbats av en finansiell tillbakagång som 

nu är mer eller mindre stabiliserad. Det civila samhället syns erhålla ett gott stöd i 

lagstiftningen fast har ännu det svårt att på allvar göra sig hörda av den politiska maktsfären, 

och detta har lett till en hopplöshet inför medborgarens förmåga att påverka de beslut som 

görs, en egenskap som är vital ur demokratisynpunkt då det är individens intressen som ska 

representeras av makthavande. Det politiska samhället har fortfarande inte utarbetat sina 

fundamentala olikheter och det saknas en allmänt vedertagen framtidstro. Den politiska 
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stabiliteten och valens karaktär är ännu mycket goda, fast man kan ana att det ’under ytan’ 

råder viss misstro och motsättningar mellan partier och organisationer samt en ovilja att 

provocera varandra: ingen part i samhället vill återuppleva en 1956 års revolution vilket 

kanske kan förklara den passivitet som har genomsyrat beslutsfattandet under 2000-talet.  

Ekonomin är god och har med utländsk och inhemsk hjälp betalat tillbaka större delen av den 

statsskuld som under en tid var högst i världen. Internationellt kapital och investeringar ifrån 

transnationella företag har länge varit en bidragande faktor till Ungerns ekonomi men på 

senare år har detta intresse minskat. En logisk förklaring på det skulle kunna vara avsaknaden 

av professioner som är tillräckligt konkurrenskraftiga för att sätta landet på kartan, 

överreglering från regeringen på sistone och att andra stater i detta avseende visat sig mer 

lockande. Trots detta är Ungern, enligt denna undersökning med stöd av Linz’ och Stepan’s 

teoretiska ramverk, värt att kallas för en konsoliderad demokrati. 
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