


Historia
På grund av sin geografiska placering har Rumänien alltid varit en knutpunkt för politiska

och territoriella intressen. Först romarna, senare Ottomanerna och slutligen österrikare, ung-
rare och ryssar har alla i tur och ordning försökt ta över detta land. Detta gör rumänsk historia
högst intressant eftersom lokalbefolkningen alltid bekämpat utländsk ockupation, har de även
lyckats bevara sin kultur och tradition.

Antiken
Under 600 och 500-talet före Kristus upprättade grekerna ett antal kolonier på Svarta

Havets stränder. På detta vis kom de i kontakt med ett folkslag vid namn dacianerna, en förgre-
ning ur det balkiska folkslaget tharacianerna. Grekerna och dacianerna levde i fred med varan-
dra och förlitade sig på handel och jordbruk.

Fem århundraden senare försvagade grekernas storhet och en ny makt klev fram vid namn
Rom. Landets legendariska rikedom gjorde det till en frestelse för det romerska riket. Under
det första århundradet hände det oundvikliga: Rom attackerade. Dacianerna ledda av kung
Decebalus motstod romarna under mer än 20 år. Den romerska härskaren Traianus bad den
berömda ingenjören Apolodor från Damaskus att bygga en bro över floden Danube  för att
kunna transportera sina styrkor till Dacia, det största projekt dittills. Traianus belägrade hu-
vudstaden Sarmizegetusa, men kunde endast inta staden efter det att en förrädare sålt honom
hemligheten om de dolda vattenledningarna. Romarna såg till att staden blev utan vatten och
tvingade dem till att ge upp. Decebalus tog livet av sig själv och Traianus firade segern i 123
dagar. I segerns ära restes en skulpterad kolonn som berättade om erövrandet. Traianus kolonn
står fortfarande kvar i Rom, medan ruinerna i Sarmizegetusa och de kvarvarande delarna av
bron påminner oss om den tidens storhet. Under de två århundradena av romersk ockupation
byggdes nya vägar och städer i Dacia. Det officiella språket blev latin, från vilket det nuva-
rande rumänska språket föddes. Romarna drog sig tillbaka från Dacia år 271.

Medeltiden
Århundradena efter det romerska rikets fall var mörka för Östeuropa, då otaliga krigs-

stammar röjde över landet och förstörde allt i sin väg. De tre regioner som idag bildar Rumä-
nien omnämns först på 1300-talet.

Den Västra regionen, Transylvanien, vars ledare lydde under den ungerska kungen. Ung-
ern uppmuntrade tysk kolonisation av Transylvanien, vilken påbörjades 1141. I enlighet med
den västerländska andan byggde kolonisatörerna storslagna städer som Sighisoara, Sibiu, Bra-
sov och skapade starka gillen samt förbättrade handeln. På 1500-talet gjorde rumänerna upp-
ror mot de ungerska förtryckarna och fick för första gången några egna rättigheter. Transylvanien
enades med de två andra rumänska territorierna av Michael den modige, som besegrade den
ungerska armén 1600. Michael blev dock mördad  på grund av stora politiska konflikter och
landet splittrades kort därefter.

Den södra regionen, Wallacia, nämns först 1310. Under denna tid hotade en annan kraft
rumänien: det ottomanska riket. Wallachias medeltida historia är helt centrerad kring dess
kamp mot den turkiska ockupationen. Kriget tog århundraden och oavsett hur hett det blev,
ockuperades aldrig hela Wallacia, trots den enorma militära styrkan hos turkerna. Detta var
möjligt på grund av stora ledare, som Mircea den kloka, Vlad Tepes och Michael den Modige.



Den östra regionen, Moldavia behövde inte bara motstå turkerna utan även de hemska
tatarerna. Den mest kända gestalten i Moldaviens historia är Stefan den store, som regerade
mellan 1457 och 1504. Stefan var ett militärt geni, som vann flera strider mot turkerna, tatare-
rna, polackerna och ungrarna trots ett stort underläge. Han firade varje seger med att bygga en
kyrka eller kloster och välsignades av påven som den �himmelska försvararen av Kristendo-
men�.

Nutid
Rumäniens moderna historia handlar om dess kamp som självständig nation. Även om

rumänerna var i majoritet i Transylvanien, så har de förföljts under århundraden av ungrarnas
etniska utrensning. Ett fåtal intellektuella sporrade folket under 1800-talet genom att göra
anspråk den latinska härkomsten av det romanska språket. Tidpunkten var rätt, då en föränd-
ringens vind spred sig över hela Europa under 1848. Revolutionen i Rumänien 1848 hade den
fria nationen och en fri värld som mål: �Dreptate, Fratie� (Rättvisa, Bröder). Den begärde
enandet av hela det rumänska folket i de tre provinserna, slutet på utländska kontroll och
missbruk (av Ottomanerna, Ryssarna och Österrikarna), lika rätt under lagen och mänskliga
rättigheter i tradition med den franska revolutionen (1789). Militär inblandning tystade snabbt
dessa röster och idealen blev tvungna att vänta i mer än ett halvt århundrade innan deras dröm
kunde besannas.

1859 så valde Moldavia och Wallachia, som i enlighet med de europeiska makterna själva
fick utse en egen furste, samma person: Alexandru Ioan Cuza och bildade därmed en ny stat
vid namn Rumänien. Under hans styre skapades en del av de grundläggande institutionerna för
en modern stat och även viktiga landreformer. Cuza abdikerar 1866 och Furst Carol af
Hohenzollern-Sigmaringen tar över tronen. Under hans styre blir Rumänien självständigt 1877,
en ny konstitution godkänns och landets ekonomi inleder ljusa år av utveckling. Danubebron
(den längsta bron i Europa på den tiden) byggdes och rumänsk litteratur och konst blomstrade.

Rumänerna gick in i Första Världskriget 1916 på de allierades sida. Den rumänska armén
stred tappert under sommaren 1917 och led stora förluster. 1918 så beslutade sig national-
gardet i Transylvanien (västerut), Bassarabia (idag republiken Moldavien) och Buccovina (idag
en del av Ukraina) för att ena sig med de rumänska styrkorna. Under de följande åren så fick
den dåvarande fursten Ferdinand igenom en ny konstitution och land och röstreformer. Dessa
var det moderna Rumäniens bästa år. Oljeindustrin sköt i höjden och Bukarest blev känt som
�lilla Paris�.

Efter Sovjets aggresioner under sommaren 1940 (ockupationen av Bassarabia), så gick
Rumänien in i Andra Världskriget på Tysklands sida. Augusti 1944 arresterade kung Michael
chefen för armén, Ion Antonescu, och satte Rumänien på de allierades sida, mot Tyskland.
Under det kommande året stred rumänerna för Ungerns och Tjeckoslovakiens frihet och förlo-
rade nästan en halv miljon man. Rumänien blev dock återbetalningsskyldiga till Sovjet Unio-
nen, och tvingades därför att ge upp provinsen Bassarabia. Den Sovjetiska armén hjälpte till att
sätta upp en kommunistisk regim i Rumänien och tvingade kungen att abdikera.

Under 50-talet styrdes Rumänien med en järnhand genom den kommunistiska regimen, en
situation vanlig i Östeuropa. 1965 valdes en ny president vid namn Ceausescu. Hela världen
lurades av hans första byte i politik bort från Moskvas riktlinjer under hans första år, bara för
att senare få reda på hans sanna intentioner. Ett styre av extrem girighet, megalomani och
paranoia ruinerade nästan landet, medan övergrepp mot de mänskliga rättigheterna blev en
regel. Förändringens vind som svepte över Östeuropa under det sena 80-talet verkade inte nå
Rumänien tills�



Revolutionen 1989
Populära demonstrationer i Timisoara under december 1989 var gnistan som fick hela

landet att blossa upp i störtandet av Ceausescuregimen. Medan dess primära mål följdes, skif-
tades fokus till att eliminera hela det kommunistiska systemet och dess ideal, och rättfärdigade
därmed namnet �revolution�. Många detaljer om hur revolutionen exakt gick till är fortfarande
inte offentliggjorda och många rumäner tvekar fortfarande om det verkligen var en genuin
allmän aktion eller bara en kupp. Fakta är att till skillnad från övriga Östeuropa, så var händel-
serna i Rumänien ganska våldsamma. Mer än 1000 människor mördades, inklusive Ceausescu
själv (avrättad efter en snabb rättegång av en militär tribunal).

Idag är Rumänien en flerpartidemokrati och de mänskliga rättigheterna är återställda. Eko-
nomin, handikappad efter Ceasescus tid, kämpar med en övergång till marknadsekonomi.

Fakta
Kod: RO
Styrelseskick: Republik
Självständighet: 1881 (från Turkiet; utnämnd republik 30 december 1947)
Nationaldag: 1 december (1990)
Huvudstad: Bukarest
Area: Land 230.340 km2 , Vatten 7.160 km2

Gränser: Bulgarien 608 km, Ungern 443, Moldavien 450 km, Serbien och Montenegro
476 km, Ukraina (N) 362 km, Ukraina (Ö) 169 km. Kustlinje 225 km

Klimat: Temepererat; kallt, molniga vintrar med mycket snö och dimma, soliga somrar
med mycket regn och åska.

Naturtillgångar: olja (snart slut), trä, naturgas, kol, järn och salt
Naturkatastrofer: jordbävningar mest syd och sydväst, jordskred.
Miljöfrågor: vatten och luftföroreningar, föroreningar av Danubedeltats våtmarker.
Befolkningsproblem: med en rekordlåg tillväxthastighet på 6,0 / 1.000 invånare efter

andra världskriget 1965, så beslutade partiet att ta till med hårdhandskarna. De förbjöd aborter,
gjorde skilsmässor svåra, förbjöd preventivmedel och ökade skatten på par utan barn. Strate-
gin fungerade till en början då tilväxthastigheten steg från 6,1 1966 till 18,1 följande år. Be-
folkningen lärde sig dock snabbt att hantera situationen genom illegala aborter och insmugglade
preventivmedel och tilväxthastigheten återtog sin nedåtgående spiral.

Befolkning: 22.334.312 (0-14 19%, 15-64 68%, 65+ 13%)
Befolkningsökning: -0.23% (10,09 födslar / 1.000 invånare, 11,55 dödsfall / 1.000 invå-

nare)
Migration: -0,87 migranter / 1.000 invånare
Spädbarnsdöd: 18,12 dödsfall / 1.000 levande födslar
Livslängd: 70,83 år (män 67,05 år, kvinnor 74,81 år)
Fertilitet: 1,27 födda barn / kvinna
Etniska grupper: Rumäner 89,1%, Ungrare 8,9%, Tyskar 0,4%, Ukrainare, Serber, Kroa-

ter, Ryssar, Turkar och Zigenare 1,6%
Religion: Roman Ortodoxa 70%, Roman Katoliker 6%, Protestanter 6%, Ateister 18%
Språk: Rumänska, Ungerska, Tyska
Läs/Skrivkunnighet: 15 år, totalt 97%, män 98%, kvinnor 95%



Konstitution: 8 december 1991
Rättssystem: blandning av civilt lagsystem och kommunistiskt rättsteori; nu grundat på

Frankrikes femte republiks konstitution.
Administrativa områden: 40 landskap (judete, singular � judet) och ett municipality*

(municipiu); Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, botosani, Braila, Brasov,
Bucuresti*, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Covasna, Dimbovita, Dolj, Galati,
Gorj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt,
Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Vilcea, Vrancea

Ministrar: ministrar utnämns av presidenten
Internationella samarbeten: ACCT, BIS, BSEC, CCC, CE, EAPC, EBRD, ECE, EU

(ansökan), FAO, G-9, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICFTU, ICRM, IFAD, IFC, IFRCS, ILO,
IMF, IMO, Inmarsat, Intelsat, Interpool, IOC, IOM (åskådare), ISO, ITU, LAIA (åskådare),
MONUA, NAM (gäst), NSG, OAS (åskådare), OPCW, PCA, PFP, UN, UNCTAD, UNESCO,
UNIDO, UNIKOM, UPU, WCL, WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WtoO, WtrO, ZC

Ekonomiska problem: tiden efter sovjet unionens kollaps har skakat rumänien i sina för-
sök att uppnå en marknadsekonomi. Med åtstramad valutapolitik och saktare växelkurs har de
lyckats sänka inflationen från 152% 1997 till runt 42% 1998. Nyckelfrågorna i 2000 års eko-
nomi är den stora statsskulden och balans i budgeten.

BNP: $90,6 mrd, tillväxt: -7,3 %, per capita: $4.050, uppdelat i: jordbruk 19%, industri:
41%, service: 40%

Befolkning under existensminimum: 21,5 %
Inflation: 42%
Arbetskraft: 10,1 miljon, arbetslöshet: 9%
Budget: inkomster $10 mrd, utgifter $11,7 mrd
Industrier: gruvor, skog, kontruktionsmtrl, metallurgi, kemikalier, maskinprod, mat tilv,

oljerf
Industriell tillväxt: -17%
Elektricitet: produktion 59,245 mrd kWh, konsumtion 60,045 mrd kWh, imprt 800M

kWh (härkomst: fossilt bränsle 72,11%, vattenkraft 26,35%, kärnkraft 1,54%)
Statsskuld: $10mrd
Ekonomiskt bistånd: $510,1M
Valuta: 1 leu (L) = 100 bani
Växelkurs: lei (L) per US$1 � 11.353 (99),  8.875 (98), 7.167 (97), 3.084 (96), 2.033 (95),

1.6551 (94)
Telefoner: 2,6M (3.300 byar saknar telefon)
Radio: 4,64M (Sändare: AM 12, FM 5)
TV: 4,58M (130 sändare, 400 mindre)
Flygplatser: 27
Militär: kostnad $650M



Vlad
Dracula

Vlad Tepes föddes under november eller december
1431, i Sighisoaras borg, Rumänien. Hans far Vlad
Dracul hade blivit utnämnd till krigsherre över
Transylvanien av kejsaren Sigismund och även invigd
i Drakordern ett år tidigare. Drakordern var ett semi-
militärt och religiöst sällskap och skapades ursprungli-
gen 1387 av den heliga romerska kejsaren och hans
andra hustru Barbara Cilli. Huvudmålen för det hem-
liga riddarsällskapet var främst att skydda katolicismen
och att föra korståg mot turkarna. Vlad Dracul kallades
Dracul och vlad Tepes för Dracula eftersom �dracul�
då betydde både �drake� och �djävul� på det rumänska
språket. Numera betyder det enbart djävul. Tillägget �-
a� betyder son av.

Under vintern 1436-37 blev Dracul furste över Wallachia och bosatte sig Tirgovistes pa-
lats, furstendömets huvudstad. Vlad Tepes följde med sin far och bodde där i sex år tills han
och sin yngre broder Radu, av politiska skäl, 1442 togs som gisslan av sultanen Murad II.
Dracula hölls som fånge till 1448, medan hans bror Radu bestämde sig för att stanna kvar till
1462. Denna turkiska fångenskap spelade säkerligen en betydande roll i Draculas uppväxt. Det
kan ha varit här han anammade sin pessimistiska livsåskådning. Turkerna befriade honom efter
det att de informerat honom om deras mord på hans far 1447 organiserat av Vladislav II. Han
fick också reda på sin äldre brors död. Mircea var den äldsta sonen till Dracul och nu hade han
blivit torterad och begravd levande av adeln i Tirgoviste.

Vid 17 års ålder gjorde Vlad Tepes Dracula sitt första drag mot återtagandet av den
Wallacianska tronen. Stödd av mannar från det turkiska kavalleriet och trupper lånade från
pasha Mustafa Hassan. Men en annan man gjorde anspråk på tronen, ingen annan än Vladislav
II själv. Han bekämpade Dracula två månader senare. Dracula blev tvungen
att vänta till juli 1456, då han fick nöjet att mörda sin yttersta fiende och sin
fars mördare. Vlad påbörjade därigenom ditt längsta styre under vilket han
begick en mängd grymheter och skapade sitt rykte.

Hans första hämnd var riktad mot adeln i Trigoviste för mördandet av
hans far och hans bror Mircea. På påsksöndagen av vad som kan vara 1459
arresterade han alla adelsfamiljerna som deltagit på den furstliga festen.
Han pålade de äldre, medan de övriga tvingades marchera från huvudsta-
den till staden Poenari. Denna 50 mile långa hajk var väldigt sträng och
ingen tilläts vila under färden. Dracula beordrade dem sedan till att bygga
en borg åt honom vid ruinen av ett gammalt vakttorn som överblickade
floden Arges. Många dog under arbetets gång och Dracula lyckades där-
med att skapa en ny adel samt anförskaffandet av en ny borg mot framtida
nödsituationer. De nuvarande resterna av byggnaden kallas idag för Slottet
Dracula.



Vlad blev ganska känd för sina hemska bestraffningsmetoder; han be-
ordrade ofta folk till att bli flådda, kokade, halshuggna, förblindade, strypta,
hängda, brända, rostade, hackade, fastnålade, begravda levande, nedhuggda
osv. Han gillade även att skära av näsor, öron, könsorgan och andra lem-
mar, men hans favoritmetod var ändå pålandet på stora pålar, därav efter-
namnet �Tepes�, som betyder �pålaren� på rumänska. Till och med tur-
karna kallar honom för �Kaziglu Bey� som betyder �pålarnas furste�. Denna

teknik använde han emot de transylvanska handelsmännen, som hade ignorerat hans handels-
lagar 1457, 1459  och 1460. De räder som gjordes mot de tyska saxerna i Transylvanien var
även de för att skydda och främja den Wallachiska handeln.

Det finns många anekdoter om Vlad Tepes Draculas filosofi. Han var
till exempel särskilt känd genom hela sitt land på grund av sitt höga värde-
rande av ärlighet och order. Nästan alla brott, från lögn till stöld och mord
kunde dömas till pålning. Självsäker som Dracula var över att hans rätt-
system fungerade, placerade han ut en guldkopp på det centrala torget i
Tirgoviste. Koppen kunde användas av törstiga vandrare, men måste vara
kvar på torget. Enligt de tillgängliga historieböckerna blev koppen aldrig
stulen och var i fint skick under hela Vlads styre. Dracula var också väldigt
angelägen om att alla arbetade och var produktiva i hans samhälle. Han
såg fattiga och tiggare som tjuvar. Följaktligen bjöd han in alla fattiga och
sjuka i Wallachia till hans furstliga hov i Tirgoviste för en festmåltid. När
gästerna åt och drack beordrade Dracula salen att bommas igen och satt i
brand. Ingen överlevde.

I början av 1462 skickade Vlad iväg en armé mot turkerna längs floden Danuebe. Det var
ganska riskabelt eftersom sultanen Mehmed II:s armé var överlägsen den Wallachanska.Under
vintern 1462 var ändå  Vlad väldigt framgångsrik och lyckades få många segrar. För att straffa
Dracula lät sultanen påbörja en fullskalig invasion av Wallachia. Hans andra mål var naturligt-
vis att omvända landet till turkisk provins och han gav sig in i Wallachia med en armé som var
tre gånger så stor som Draculas. När Dracula inte fann några allierade blev han tvungen att fly
mot Tirgostive. Han brände ned sina egna byar och förgiftade brunnarna längs vägen, så att
den turkiska armén inte skulle hitta något att äta eller dricka. När sultanen så slutligen utmattad
nådde huvudstaden möttes han av den mest fasansfulla av alla syner: tusental av pålar höll
uppe kvarlevorna av 20.000 turkiska fångar, en skräckscen som fått smeknamnet �pålarnas
skog�. Denna terrortaktik iscensatt av Dracula fungerade utan tvekan. Scenen hade en stark
effekt till och med på sultanens mest kallblodiga officerare och den törstiga, hungriga sultanen
erkände sig besegrad.

Efter nederlaget överlät Mehmed sin armé till Vlads yngre bror Radu, som sågs som en
favorit för den Wallachiska tronen av turkerna. Radu jagade sin bror till slottet Poenari vid
floden Arges.

Draculas fru begick här självmord när hon försökte fly från den turkiska fångenskapen.
Hon kastade sig från borgmuren ner i djupet av floden nedanför. Vlad, som
definitivt inte var personen som begick självmord, lyckades fly belägringen
genom en lönngång in i berget. Med hjälp av bönderna i Arefu lyckades
han nå Transylvanien där han mötte en ny kung vid namn Matthias
Corvinus, men istället för att hjälpa Dracula arresterade han honom.
Vlad fängslades i den ungerska huvudstaden Visegrad och det var inte
förrän 1457 som han återigen godkändes som furste över Wallachia.
Hans tredje styre blev väldigt kortvarigt, då han lönnmördades i slutet
av december 1476.



Politik
Den moderna rumänska politiken präglas av en stor instabilitet ur ett Svenskt perspektiv.

Till skillnad från våra partier som vuxit fram under en längre period så är den rumänska poli-
tiken präglad av snabbt växande populistiska rörelser och splittringar samt nya partier tillhör
vardagen. Man kan säga att det finns tre stycken paraplyorganisationer som organiserar parti-
erna detta görs mer av tvång än av egentlig vilja vilket i sig skapar väldigt instabila regeringar.
När man gjorde upp med den gamla regimen skedde detta lite hux flux och konstitutionen som
antogs blev kanske inte den bästa, det här har förbättrats med åren fast det finn fortfarande en
hel del konstigheter inskrivna.

Valrörelsen genomsyras av populistiska inslag och skandalkrig och det finns gott om små-
partier som går till val på bara en fråga, särskilt i lokalvalen. Partierna toppstyrs oftast av sina
partiledare och det är vanligare att man splittrar ett parti och sedan allierar sig inför valet om
det råkar finnas två starka personer som driver olika idéer om hur partiets politik ska utföras.

Systemet som tillämpas vid val är något som utsätts för skarp kritik av de flesta. Man har
en blandning av flera olika valsystem vilket gör det hela lite konstigt. Man väljer utifrån val-
kretsar med både regional och lokal indelning. Presidenten väljs i ett val där man först har en
folkomröstning och om det visar sig att ingen kandidat uppnår majoritet så görs det ett omval
men man väljer denna gång med elektorer som utses utifrån fördelningen av mandat inom
parlamentet. I praktiken så utses Partiledarna till elektorer om inte de själva lyckas kandidera
till president.



Partier

Demokratiska Konventionen (CDR)
CDR är en allians av mer eller mindre högerextrema partier och halvkonservativa

kristdemokrater. Det man framför allt gick till val på tillsammans var att man lovade att strama
åt ekonomin för att komma åt den skenande inflationen. Koalitionen påstår sig ha det mest
genomtänkta ekonomiska programmet för att få Rumänien att närma sig EU.

CDR har ingen utvecklad miljöpolicy förutom att de tycker att Rumänien skall i lugn och
maklig takt anpassa miljölagstiftningen till EU:s regler. Miljön är dock inte något som CDR tar
på speciellt mycket allvar, de tycker att det är viktigare med en positiv ekonomisk utveckling.

Det sociala skyddsnätet är lite av en splittringsfråga inom CDR. Kristdemokraterna anser
att man bör stödja familjer med hjälp av bland annat barnbidrag och understöd till familjer som
tar hand om sina äldre. Medan PNL och PNL-CD anser att man inte borde ha något skyddsnät
alls.

Kristdemokraterna (PNTCD)
Står för lite gammaldags värderingar i en ny form. Partiet menar att man skall ha en

avreglerad ekonomi som ger spelrum för ekonomisk tillväxt. Där staten endast skall slå fast de
klassiska rumänsk-kristna värderingarna med en stark familj som tar hand om de sina och
landsbygdens bevarande. I stort så är de lite av en blandning mellan Svenska Kristdemokraterna
och Centern.

National Liberalerna (PNL)
PNL har tagit sin inspiration från klassiska liberala värderingar och anser att man skall ha

en avreglerad marknad med ett litet socialt skyddsnät. De har dock till skillnad från de övriga
partierna en ganska vänlig invandrar politik vilket föranledde en splittring inom partiet. Det
finns dock indikationer på att partiet splittrades mest för att det fanns personliga motsättningar
inom partiet.

National Liberala demokrati konventionen
(PNL-CD)
Utbrytare ur PNL som i princip har samma politik som moderpartiet. Splittringen orsaka-

des av meningsskiljaktigheter angående flykting politiken där PNL-CD ansåg att man inte
skulle vara så generös om man hade ett land i kris att ta hand om. Det visade sig dock inte vara
någon så stor fråga när partierna så småningom gick med i samma allians och fick majoritet i
Parlamentet.



National Liberala Alliansen (ANL)
Denna allians är enbart ett försök till att få någon form av representation i parlamentet.

Partierna gick ihop för att få ihop till åtminstone ett mandat vilket också lyckades. Det visade
sig dock svårare att välja vem som skulle tillsätta mandatet men efter att PAC erbjöd ett flertal
platser på lokal nivå till PL-93 så fick PAC sin representant på parlamentsnivå. Partierna är
helt och hållet populistiska och tror sig lyckas bättre i år med hjälp av slagkraftiga uttalanden
angående flyktingpolitik och nationalistiska värderingar.

Civila allianspartiet (PAC)
Det vore minst sagt en underdrift att såga att PAC är nationalistiska högerextremister. Den

enda anledningen till att de inte samarbetar med Demokratiska konventionen är att de anses för
extrema till och med där. Helt klart jämförbara med Sverige Demokraterna här hemma.

Liberala Partiet ´93 (PL-93)
PL-93 är ett ganska klassiskt populistiskt höger parti som lever på att befolkningen söker

sig till motsatsen till det förtryck de upplevde under kommunist regimen. Värderingarna inom
partiet präglas av nyliberalism och en extrem kapitalism. De anser dock att man skall se till
sina egna i första hand och har därför en lite restriktiv inställning till utom europeiska investe-
ringar i den Rumänska ekonomin.



Socialdemokratiska Unionen (USD)
Tidigare så var den socialdemokratiska Unionen ett parti som splittrades i två när man

hade olika åsikter om hur landet skulle demokratiseras. USD säger sig föra en socialistisk
politik med de rumänska arbetarna i första ledet. Unionen bildar nu opposition efter att ha
förlorat det senaste valet till CDR. De främsta argumenten mot nuvarande regering är att man
inte har tagit tag i sysselsättningsproblemet och den låga tillväxten.

Rumänska socialdemokraterna (PSDR)
PSDR lyckades kamma hem valsegern på egen hand direkt efter att man avsatt Ceaucesco

mycket på grund av att partiledaren Ion Iliescu var ledande i revolten mot den gamla regimen.
Partiet lovade förändring men den förre kommunisten Iliescu visade sig vara en lite för lång-
sam samhällsomformare. Partiet genomförde en del demokratiseringar men man behöll mycket
av det gamla toppstyret vilket både ledde till splittring och valförlust i nästkommande val.

Demokraterna (PD)
När PSDR styrde Rumänien så fanns det grupperingar inom det partiet som ansåg att

demokratiseringsprocessen skulle skyndas på en hel del. Dessa grupperingar tröttnade så små-
ningom på att man bibehöll delar av det gamla toppstyret och de bröt sig loss från moder-
partiet. När brytningen skedde så valde man dock att stanna inom USD fast man drev en mer
liberal politik där demokratisering stod högt upp på partiprogrammet. I och med att partiet
valde att stanna inom unionen så lyckades man behålla majoriteten inom parlamentet.



Lajvet
Stil
Vi siktar på ett hopkok av olika influenser från västvärlden. Där 50-tal möter 80-tal i

kostymmönster och inredning. Den svartvita TV:n sänder lågbudgetserier medan radion spra-
kar i bakgrunden bakom de fläckiga mormorsgardinerna.

Ta gärna med er kostymer/klänningar, föredragsvis av äldre snitt oavsett epok. Det gör
även detsamma om de ser använda eller är missfärgade ut. Rumänien står inför en ekonomisk
kris och många klamrar sig fast kring de gamla ting som påminner om landets tid av ljus.

Regelsystem
Vi försöker lägga fokus på rollspelandet och har därför satt samman ett enkelt regelsystem,

som varken tar lång tid att läsa eller utföra.

Grundegenskaper
Varje karaktär har grundegenskaperna Fysik och Psyke. Fysik används precis som det låter

till fysiska handlingar och Psyke till mentalt motstånd mot magi. Undvik i största möjliga mån
att jämföra era värden, utan försök istället lösa alla situationer genom rollspelande i första
hand. Om ni dock hamnar i konflikter där inte båda parter kan enas om en lösning jämför ni
helt enkelt era värden och den med högst vinner. Blir det lika misslyckas båda parter.

Ni kan själva välja hur ni jämför era resultat, med fingrar, genom att viska eller genom att
tala med varandra innan striden. Var noga med att ändå rollspela ut vad som händer och låt inte
jämförandet förstöra stämningen.

Strid
En karaktär med högre i fysik kan knocka en annan person medvetslös under tio minuter,

men för att döda personen måste karaktären ha en pistol eller kniv. Vapen ger olika bonus till
ditt Fysiska värde. Ett stolsben ger dig exempelvis ett extra i Fysik. För att övervinna en star-
kare motståndare kan flera gå samman. Man lägger då helt enkelt ihop deras värden och jämför
med motståndarens.


