Søndag
Sport • del 1 • side 38–40

Kronikk • kultur • side 4–5

Duell i kveld

«Hadde jeg fått
valget mellom
ADHD eller
å slippe å ha det,
så hadde jeg
valgt ADHD»

Italias angriper
Mario Balotelli
og Spanias
keeper Iker
Casillas.
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Yousef Bartho Assidiq

Verden • del 1 • side 12–13

«Jeg tror at alle
demokratiene beveger
seg i feil retning»
Andi Gross,
Europarådets demokratiekspert

Demokratiet
på vikende front
Europa. I noen land marsjerer de antidemokratiske kreftene
i gatene. Og i mange andre land går også utviklingen i feil retning.
Høyreekstreme nasjonalister demonstrerer i Budapest i Ungarn, der den antidemokratiske utviklingen har kommet lengst. Foto: LASZLO BALOGH

Innsikt • del 1 • side 18-19

Slik var det da
verden flimret
inn i stuen
på direkten
aller første
gang
For 50 år siden fikk vi
satellittfjernsyn. Verden
rykket nådeløst mye
nærmere.

Nyheter • del 1 • side 4–5

Verden • del 1 • side 15-17

Intens jakt
på bortførte
hjelpearbeidere

Oslo helt på skjeve

Foto: Jan T. Espedal

Håvard Lindalen, Philip Folkestad og Jonas Andreas Borthen-Hübenbecker var blant de 12 000 som homoparadet gjennom Oslo i går.

To menn og to kvinner fra
Flyktninghjelpen, hvorav en
norsk, fryktes å være i Somalia. På Afrikas horn er konfliktene mange. Området er
blant verdens farligste.
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ITALIA: Den demokratisk valgte regjeringen i Italia gikk
av, og det økonomisk vaklende landet styres nå av en
ekspertregjering ledet av Mario Monti. Her blir han møtt
av demonstranter i Bologna for to uker siden.

HELLAS: Den økonomiske krisen i Hellas har tydeliggjort
hvordan store deler av den nasjonale økonomien ikke har
vært underlagt demokratisk kontroll. Tilliten til politikerne
er minimal. Foto: Petros Karadjias

Verden

| 13

HVITERUSSLAND: Europas siste diktator blir han kalt, president Aleksandr Lukasjenko. Blir han ikke den
siste likevel?
Foto: Alexander Zemlianichenko

– Ingen
maktbalanse
igjen
Ingrid Brekke
Berlin

Statsminister Viktor Orbán i Ungarn har i sine
drøyt to år ved makten skiftet ut folk i de fleste maktposisjoner. Spesielt hardt kritisert har
prosessen i domstolene vært.
Balasz Toth fra Helsingforskomiteen og Peter Csigo, politisk analytiker, er begge med i
den opposisjonsbevegelsen «En million for
pressefrihet i Ungarn», og deltok nylig på et
åpent møte i Berlin.
De to sier til Aftenposten at det hele tiden
har vært målet til Orbán og regjeringspartiet
Fidesz å skaffe seg makt over alle deler av det
ungarske samfunn.
– Prosessen er nå fullført, og det er ingen
maktbalanse igjen, sier Toth.
Partipamper

De to er spesielt opprørte over hvordan folk
som mottar arbeidsledighetstrygd tvinges
til å arbeide for halvparten av den lovfestede
minstelønnen. Sier man nei, mister man retten til sosiale ytelser i tre år.
Rundt 200 000 arbeider for tiden på denne
måten, og det offentlige låner ut arbeidsfolkene til private selskaper.
– Hver uke skriver avisene om hvordan lokale partipamper bruker denne arbeidskraften i sine egne firmaer, sier Csigo. – Det er som
om det gamle føydalsystemet er vekket til live
igjen, med lokale herskere.
Helsingforskomiteen har for øvrig fått rapporter fra en rekke pensjonister fra politi og
militæret om at myndighetene har truet dem
med å ikke utbetale pensjonene hvis de ikke
sier ja til å arbeide som ledere for disse arbeidergruppene.
– Forslaget ble aldri fremmet offisielt, og nå
går 10 000 til sak i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for å hindre at det skal bli
virkelighet, sier Toth.
Upopulær

Fidesz-regjeringen har aldri vært så upopulær
på meningsmålingene som nå.
– Orbán tror at liberalismen, kapitalismen
og demokratiet har mislykkes, og mener at
han er et skritt foran EU. Han beundrer for
eksempel Kina, og sier at Ungarn er i en ny situasjon som krever nye løsninger, løsninger
han har, sier Toth.
Den politiske opposisjonen i Ungarn er svak
og splittet, med ett unntak: Det høyreekstreme partiet Jobbik. Nå frykter stadig flere at
ved valget om to år vil Jobbik ende opp i en
maktposisjon, enten i regjering med Fidesz,
eller som parlamentarisk støtteparti.

