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Van zondag tot en met dinsdag vonden in Hongarije tal van 
protesten plaats tegen de regering van Victor Orban. De 
welbekende druppel was de op maandag vastgestelde begroting 
door de rechtse Fidesz regering. Deze begroting leidt tot enorme 
bezuinigingen op de sociale voorzieningen.

Op zondag hebben ongeveer 3.000 mensen gedemonstreerd op het
Kossuth plein, aan de voorkant van het Parlement in Boedapest. Op 
maandag hebben demonstranten wegen geblokkeerd in heel 
Hongarije en tientallen duizenden demonstranten hebben op 
dinsdag tegen de regering geprotesteerd in verschillende steden in 
Hongarije en ook in het buitenland werd er geprotesteerd.

De woordvoerders van de protesten, waaronder leraren en 
vakbondsmensen, toonden hun kritiek op de bezuinigingen op de 
sociale zekerheid en bezuinigingen op de pensioenen en 
bezuinigingen op de scholen. Sommige sprekers benoemden als 
thema de enorme maatschappelijke ongelijkheid in het land. 
Tegelijkertijd waren er Europese vlaggen en anti-Russische slogans 
te zien bij de demonstraties.

Het Hongaarse parlement keurde op maandag de begroting goed 
voor 2015, die voorziet in bezuinigingen op sociale uitgaven met 
tien procent. Voor de komende drie jaar zijn verdere reducties 
gepland met een omvang van 2 miljard euro. 
De maatregelen treffen vooral de meerderheid van de 
arbeidersklasse en vooral de armsten van de armen.

Maatschappelijke bijstand zal tot een minimum worden beperkt en 
het zal gedeeltelijk vervangen worden door "materiële hulp" in de 
vorm van voedsel. De kinderbijslag wordt alleen betaald aan 
gezinnen waarin ten minste een deel van het gezin een baan heeft. 
Als de kinderen zowel de kleuterschool of de school in zijn 
algemeenheid niet bezoeken, dan wordt de kinderbijslag stopgezet.

De maatschappelijke situatie is al precair. Terwijl de pensioenen en 
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lonen stagneren, stijgen de prijzen van essentiële goederen snel. In 
tien jaar tijd heeft de inflatie van voedsel in Hongarije de 164,5 
procent bereikt, het tweede hoogste percentage in Europa. Twaalf 
van de 19 Hongaarse provincies behoren tot de armste regio's van 
de EU.

Gedurende de rechtse Fidesz regering is de armoede dramatisch 
toegenomen. Volgens het onderzoeksinstituut TARKI is het aantal 
mensen dat leeft op of onder de armoedegrens, rond de ongeveer 
50 procent. Het Hongaarse Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 
sinds de toetreding van Orban in 2010 geen gegevens meer 
gepubliceerd over de manier waarop veel mensen onder de officiële
armoedegrens leven. 
Het laatste Eurostat armoede rapport uit 2013 toont Hongarije 
achter Bulgarije, Roemenië, Griekenland en Letland als vijfde 
armste land in de EU. 

Alleen in Griekenland is de armoede in de periode 2008 – 2013 
sneller gegroeid dan in Hongarije.

Parallel aan de bezuinigingen heeft de minister van Financiën en 
Economie minister Varga de vermindering van de vlaktaks tot 10 
procent in het vizier. Dit voorstel stuitte zelfs bij liberale markt 
economen op kritiek omdat daardoor de overheidsinkomsten 
extreem zouden dalen en de financiële huishouding van de staat 
zou daardoor volledig uit balans raken.

Ondanks dit beleid van maatschappelijke verwoesting, waren de 
protesten aanzienlijk kleiner dan in de afgelopen weken, toen tot 
honderden duizenden mensen de straat op gingen tegen de 
regering. Terwijl de gewone bevolking met een massale deelname 
aanwezig was bij de maatschappelijke oppositie, werden de 
protesten georganiseerd door kleinburgerlijke krachten die een 
sterkere oriëntatie van Hongarije richting de EU en de VS centraal 
stelden en zij bekritiseerden Orban's toenadering tot Rusland.

In het weekend kwamen veel minder arbeiders en eenvoudige 
jeugd naar de demonstraties. Dit heeft ook te maken met het feit 
dat de vakbonden probeerden om de protestbeweging onder 
controle te krijgen en te kanaliseren.

De overgrote meerderheid van de Hongaren voelt zich door het 
beleid van de vakbonden ver van hen verwijderd. De vakbonden in 
het land werken ofwel nauw samen met Orban of staan dicht bij de 



Socialistische Partij (MSZP), die slechts de weg 
heeft vrijgemaakt voor het rechtse, anti-sociale beleid va Orban.

De rechtse conservatieve Vakverbond LIGA heeft deelgenomen aan 
de protesten, om, zoals met eigen woorden uitgesproken, Orban te 
bewegen tot meer "dialoog" met de organisatie. LIGA chef Istvan 
Gasko dreigde de regering met een algemene staking, als de 
regering weigert om de vakbonden in de onderhandelingen op te 
nemen.

Daarbij haastte Gasko zich om erop te wijzen dat de vakbond de 
voorkeur geeft aan onderhandelingen en niet de straat op wil gaan. 
In het verleden heeft de organisatie reeds vuile deals gesloten met 
de Orban regering. Kort nadat de regering in het jaar 2011 strenge 
beperkingen in de wet opnam tot het recht om te staken, werd de 
LIGA betrokken bij de opbrengst van de privatisering van de 
spoorwegen.

Hoe moreel failliet en in diskrediet de vakbonden zijn geraakt, werd 
de afgelopen zaterdag duidelijk. Bij een vakbondsbijeenkomst voor 
de openbare diensten vakbonden kwamen slechts ongeveer 200 
mensen opdagen.

Naast de vakbonden probeerden de rechtse krachten de massale 
demonstraties te beïnvloeden. 
De bekende nazi-activist György Budahazy kwam met een aantal 
geüniformeerde rechtse personen naar Boedapest, maar werd 
gedreven door de demonstranten. Verzameld doken steeds opnieuw
personen of kleine groepen op
met fascistische symbolen en vlaggen.

Hoewel de vakbonden en de middenklasse groepen proberen om de
protesten naar een ongevaarlijke en reactionaire richting af te 
leiden, stuit het beleid van Orban van maatschappelijke aanvallen 
op een groeiende oppositie. Volgens een onderzoek van de 
afgelopen week van opiniepeiler Mediaan heeft Fidesz nog slechts 
26 procent steun. Ter vergelijking, het cijfer was 38 procent in 
oktober. 
Het moreel steunen van de persoon Orban is gedaald van 48 
procent naar 32 procent.
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