Bag om facaden i Ungarn
Er det er svært at lave journalistik i et land som Ungarn?
Det var, hvad vi ville undersøge med vores studietur, og det må siges at være tilfældet. Under
vores besøg var vi forbi landets ældste aviser Népszava, det relativt nystartede netmedie 24.hu og
den danske ambassade.
Vi forsøgte desuden at besøge flere
statsmedier, men de havde alle sammen
for travlt, sagde de. Én ting gik igen hos alle
journalister, vi talte med: En næsten
komisk modløshed, som der blev lavet sjov
med.
Ligeglade
Det er ikke nemt at være journalist i
Ungarn. Ansvarshavende chefredaktør på
Népszava, Gábor Horvath, kunne slå fast, at
man som journalist ikke frygtede for sin
sikkerhed, ligesom nogle journalister gør i
Rusland.

Nepszava er en af de eneste uafhængige aviser i
Ungarn. Samtidig er det den ældste

Til gengæld virkede befolkningen på ham,
som om de var fuldstændig ligeglade med
afsløringer af korruption i Viktor Orbáns
regering.
I det hele taget har den frie presse trange
kår i Ungarn. En anden problematik, som
både Gabór Horvath og journalisterne på
24.hu fortalte om, er, at statsmedier
simpelthen ikke udgiver historierne, som
afdækker korruption i regeringen.
Det er med til at splitte befolkningen, for
David (i midten) er redaktør på en af Ungarns største
nu er der to forskellige udlægninger af
medier. Han tjener 10.000 kroner om måneden
sandheden. Som David, der er redaktør på
24.hu, fortalte, så kunne hans mor nogle
gange sige: ’Jamen, I skriver det her, og det andet medie skriver det her – så hvem har egentlig
ret?’
Håb om noget bedre
Vi spurgte ind til, hvordan det er at gå på arbejde hver dag, når man arbejder under de forhold,
som de beskrev.

Det handler rimelig indlysende om ikke at give op, men også at alternativet er værre. For der er
meget få alternativer. Den ene redaktør på 24.hu, som selv fortalte, at han var relativt godt betalt,
tjente, hvad der svarer til 10.000 kroner om måneden. En helt vild løn, når man tænker på, at et
arbejde til mindsteløn i Danmark er nogenlunde det samme.
Han rejste ofte til Danmark, kunne tale nogenlunde dansk og prøvede kontinuerligt at få et job i
Danmark. For ham var drømmen også bare at få et arbejde i det land, vi kom fra.
Det mørke land
Budapest ligner på mange måder andre
europæiske storbyer, så den væsentlige
forskel både politisk og kulturelt er at finde
ude på landet.
Her fortalte både medier og ambassaden
om, hvordan befolkningen måske er endnu
mere splittet værdimæssigt end i Danmark.
For eksempel mente Gábor Horvath, og så
må man tro ham eller lade være, at hans
avis næsten udelukkende havde abonnenter
i de større byer, fordi det blev set ned på at
læse hans avis på landet.

På den danske ambassade i Ungarns hovedstad,
Budapest, fik vi indblik i den generelle tilstand i landet.
Konsulatets souschef i midten

Der står Viktor Orbáns parti, Fidesz, så stærkt, at man kan risikere at miste sit levebrød, hvis man
ikke deler den politiske linje byens ledere har. Der er nemlig en meget stor andel af landsbyboere,
som i en eller anden form er ansat af staten – det være sig som lærere, gadefejere osv.
Hvis der er andre, der påtænker en lignende tur til den tidligere stormagt Ungarn, vil vi anbefale,
at man planlægger en tur til en landsby også. For på den måde kan man opleve, hvad det virkelige
Ungarn egentlig er.
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