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Corruptie en vriendjespolitiek groeien, en media vallen in handen van oligarchen
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Polen isde laatstewekendoordeEurope-
seUnie inBrusselheftigbekritiseerdvan-
wegehervormingendiedepersvrijheidbe-
perken en de onafhankelijkheid van de
rechterlijkemacht ondermijnen. Toch is
Polen zeker niet het enigeCentraal-Euro-
pese landwaar het de verkeerde kant op
gaatmetdedemocratie.

JohannesWeberling,media-expertvan
de Europese ViadrinaUniversiteit noemt

de ontwikkeling ‘schrikbarend’. Hij ziet
overalgroeiendecorruptieenvriendjespo-
litiek, en oligarchen die bezit nemen van
privatemedia. ‘Desituatie inPolen isern-
stig,maar jekuntabsoluutnietzeggendat
het landalleen staat.’

AntonSjechovtsov vanhetLagatumIn-
stituteuitLondenziethetnetzo. Ineenre-
centrapportbeschrijfthijCentraal-Europa
als een regio waar hervormingenworden
teruggedraaidennationalismedeboven-
toonvoert.Delandenbewegenzichvrijwel
allemaal inderichtingvan‘illiberaldemo-

Brussel ging ervan uit
dat de Oost-Europese
landen zich
automatisch goed
zouden ontwikkelen

Vooral inBulgarije isde si
tuatienogallerminstposi
tief.Het landwerdonlangs

doorTransparancy International
—eenorganisatiediewereldwijd
corruptie aandekaakstelt—nog
uitgeroepen tothet corruptste
landvandeEU.Met een69ste
plaats staathet eenstukach
terPolen,dathetmet een30ste
plaats zogeknognietdoet.

Bulgarije dankt zijn zwakke
positie volgensAntonSjechov
tsov vanhet LagatumInstitute in
Londenaanhet feit dat corrupte
ambtenaren enpolitici vande
media en justitieweinig te vrezen
hebben. Eengoed voorbeeld
hiervan is de loopbaan vanDeljan
Peewski.Denu35jarigePeewski
kreeg in 2001 zonder enigdiplo
maop zakmeteeneenbaantje
als staatssecretaris ophetminis
terie van verkeer.Niemandwist
waarom.Vier jaar laterwerdhij
bevorderd totminister voor ram
penbestrijding. Endat alles dankt
hij vermoedelijk aan zijn invloed
rijkemama, de eigenaar vanBal
kanMediaHolding, het grootste
mediabedrijf vanBulgarije.

Peewski kreeg in 2007 zelf 50%
vandeaandelen vanhetmedia
concern enkocht ondertussen
tal vananderebedrijven zoals
een sigarettenproducent, een
kolencentrale en eenelektronica
keten.Dat dit strijdig zoukunnen
zijnmet zijn takenals politicus
kwamniet bij hemop. Pas toen
hemookde functie vanhoofd van
degeheimedienstwerd aange
boden,werdhet volkwakker en
ginghet de straat op.Die functie
kreeghij uiteindelijkniet,maar
het voorbeeld vanPeewski geeft
wel aandat je opbasis vangeld
enmedialemacht eenheel eind
kunt komen inBulgarije.

HetDuitse bladDer Spiegel
noemdePeewski dit jaar ‘het top
je vande ijsberg’. Er zijnnamelijk
veelmeer rijke ondernemersdie
politici naarhunpijpen laten
dansen.

Roemenië
21,7 miljoen inwoners

Boekarest

InRoemenië ishetvolgensSje
chovtsovniet veelbeter. Inde
aanloopnaarhetEUlidmaat

schapin2007werdernogveelge
daanomhet justitieel systeemte
verbeterenencorruptie tebestrij
den.Eenbelangrijkeroldaarbij
speeldeMonicaMacovei,minister
van justitie tussen2004en2007.

Zij ontbonddegeheime
dienst (deoudeSecuritate) en
ontwikkeldenieuwe checksand
balances omtekijkenof rechters
enhetOMniet onder invloed
stonden vandiezelfde geheime
dienst. Ze zette een speciaal
anticorruptieteamop.En ze ver
hoogdede lonenbij justitie zodat
ambtenarenminder corrumpeer
baarwaren.

Met succes. In 2007hadhet
corruptieteamal zevenparle
mentsledenaangeklaagd, twee
ministers, negen rechters en tien
tallen agenten. Voorhet politieke
establishmentwashet echter
eenbeetje te veel.Macoveiwerd
ondanksbezwarenuit Brussel in
2007 aandekant geschovenom
dathet parlementniet tevreden
wasmethaarwerk.Het enigewat
Brussel kon reddenwashet anti
corruptieteam,dat sindsdien een
bij vlagen succesvolle,maar ook

Deminister heeft zelf
geen diploma,maar
zijnmoeder heeft
wel een groot
mediabedrijf

Polen wil graag
Hongarije achterna,
maar de vraag is
hoelang de EU nog de
andere kant op kijkt

cracies’ à la Rusland, een landwaarmee
veel oligarchenbandenonderhouden.

Ironisch genoegwas de opname in de
EuropeseUnieeenkeerpunt, zegtWeber-
ling. Vooral bij de eerste groepOost-Eu-
ropese toetreders in 2004—de Baltische
staten,Hongarije,Slowakije,Tsjechië,Slo-
veniëenPolen—heeftBrusselde foutge-
maakt ervan uit te gaan dat deze landen
zich automatisch verder ontwikkelen tot
goed, naar westersmodel, functioneren-
dedemocratieën.Weberling: ‘Achterafwas
dat naïef. De EUheeft verzuimd omook

voordeperiodenatoetredingeisentestel-
len aanhet lidmaatschap.’

InhetgevalvanBulgarijeenRoemenië,
die beide in 2007 toetraden, heeft de EU
zichdiespeelruimtewelverschaft.Zokan
deEUbepaaldesubsidies intrekkenalszij
niet serieus werkmaken van hervormin-
gen van het justitieel apparaat. En de EU
steuntdejustitie indezelandenookfinan-
cieel.Dathet eenmoeizaamprocesblijft,
blijkt wel uit de reprimande begin deze
maand van de Europese Commissie aan
het adres vande twee armsteEU-landen.

Bulgarije
7,3 miljoen inwoners

Sofia

eenzamestrijd voert tegenmis
standen indeRoemeense top.

Hoe eenzaamdie strijd is,
blijkt uit eenwetdiehet par
lement er in 2013door kreeg.
Volgensdezewet kunnen
gevangenen rekenenop straf
vermindering als ze eenweten
schappelijk artikel schrijven.
Sindsdien regenthet referaten
van voor corruptie bestrafte poli
tici, beambtenenondernemers.
Tussen2013 en2015 schreven
188gevangenen411wetenschap
pelijke artikelen, goed voor 34
jaar strafvermindering.

Tsjechië
10,4 miljoen inwoners

Praag

Vanhet relatief rijkeTsje
chië zou je verwachtendat
hetmetdedemocratiebe

ter gesteld is,maarde schijnbe
driegt, zegt JohannesWeberling,
mediaexpert vandeEuropese
ViadrinaUniversiteit.Hijmaakt
zich vooral zorgenoverhetmedia
landschapdat tien jaar geleden
nogheeldiverswas,maar sinds
2013 voorbijna100% inhanden is
vanoligarchen.

Eentje springt er vooral uit:
Andrej Babis die in 2013het
mediabedrijfMafra overnamvan
eenDuitseuitgever.Daarmee

wasBabisniet alleendeopeen
na rijksteTsjech, grootgrondbe
zitter,minister vanfinanciën en
kandidaatpremier bij de volgen
de verkiezingen, hijwas ooknog
eens eenmediamagnaat.

Vele critici vindendit eenon
gezonde situatie. Babis dreigt
zich te ontwikkelen tot een soort
OostEuropese SilvioBerlusconi,
die de televisie te allen tijde in
kan zetten voor zijn eigenpropa
ganda.Misschienal volgend jaar
tijdensdeparlementsverkiezin
gen.

Slowakije
5,4 miljoen inwoners

Bratislava

InbuurlandSlowakijewarener
net als inTsjechië velepositie
veontwikkelingen tussen1996

en2006.Metde verkiezing van
Robert Fico, eenoudecommu
nist, veranderdedat echter lang
zaam.Aanvankelijkmoesthij
nog zijnbestdoenomSlowakije
deeuro in te loodsen (1 janua
ri 2009).Maar toenhet eurolid
maatschapeenmaalbinnenwas,
kreeghij ruimteombijvoorbeeld
depubliekeomroepweeromte
vormen tot eenechtouderwets
staatsorgaan.

Inde jaren erop sloegende
oligarchenhunslag enkochten

zewat ernog aankritischemedia
overwas.Het laatste bastion van
de vrijemediawasdekrant SME
die in 2014werdovergenomen
doorhet conglomeraat Penta.

Volgens SMEhoofdredacteur
MatusKostolnywasdeoverna
mepolitiek getint, bedoeldom
negatieveberichtenover Penta te
voorkomen. SMEhadnamelijk
als een vandeweinige gepro
beerduit te vinden inhoeverre
Pentabetrokkenwasbij het op
grote schaal omkopen vanminis
ters.Daarvoorwarenbewijzen
vandegeheimedienst. Bewezen
werd er voorde rechter echter
niets.

Kostolnybeslootnadeover
namesamenmet eengroot deel
vande redactie ontslag tenemen
eneeneigenkrant te beginnen.
‘Dat laatste stemt in ieder geval
hoopvol over de veerkracht van
deSlowaaksemaatschappij’, zegt
Weberling.Net zoals dat geldt
voorhet gebrek aaneenabsolute
meerderheid voor Fico inhet
parlement.

Hongarije
9,9 miljoen inwoners

Boedapest

ViktorOrbanheeftmet zijn
partij Fideszdiemeerder
heidwel, engebruiktheeft

hij hemook. Sinds2010heeft
Orbanconsequent geprobeerd
hervormingen terug tedraaienen
deautoriteit vande staat teher
stellen. Zijn ideaal voorHongarije
is een ‘illiberal democracy’, zo zei
hij in2014.

Het enigewaarhij rekening
meemoethouden isBrussel.
WantdemiljardenaanEUsubsi
diewil hij in geengeval opgeven.
Zijn strategie is volgens Sjechov
tsov altijddezelfde. Eerstmet
gestrekt beenerin inBrussel om
daarnamet een compromisde
buit binnen tehalen. Een zeer
succesvolle strategie,wantOrban
heeft er inBrussel veel doorheen
gekregen. Een voorbeeldwas
debelastingop (buitenlandse)
supermarktketens.

Eeneerste belastingvoorstel
werddoorBrussel afgewezen
omdathet in strijdwasmet
Europese regels voor een vrije
markt.Maar toenOrbanmet een
iets lagerebelastingkwam, ging
Brussel doordeknieënen stem
dehet in.

Polen
38,5 miljoen inwoners

Warschau

Polenwil ditmodelnukopië
ren.Denkaande voorstellen
voor eensupermarktbelas

ting, bankbelasting,het ontne
menvanmachtbij hetGrondwet
telijkHof enhet vervangenvan
zo’nbeetje allebelangrijke amb
tenarenvandepolitiechef enhet
hoofd vandegeheimedienst tot
de ceo vandegrootste verzeke
raarPZU.Allemaal zakendie in
Hongarije al gebeurd zijn.

De vraag is alleenhoelangde
EU inhet geval vanPolen, het
grootste land vanOostEuropa,
de andere kant opkijkt. Eénding
is zeker, elkebestraffingof repri
mande voorPolendoordeEu
ropeseCommissie zal in andere
OostEuropese landenmet argus
ogenbekekenworden.Wanthet
is ook voorheneen tekenhoe ver
ze kunnengaanbij het oprekken
vanWestEuropesenormenen
waarden.

De stad Plovdiv vertegenwoordigt Bulgarije, dat vooral bekend staat om corruptie. FOTO: KLEARCHOSKAPOUTSIS
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