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POLITIEKE REISGIDS VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCH EUROPA

Spleen in
Stockholm
De vertwijfelde
aanpass1ng
van de Zweedse
sociaal-democratie

Zweden is al geruime tijd
afbrokkeling van de hegeondergedompeld in een
moniale positie van de socicollectieve depressie. En
aal-democratie in Zweden.
dat wil wat zeggen voor een
We hebben hier te
land dat toch al geen vindmaken met een algemeen
plaats van goedlachse vroScandinavisch patroon - de
transformatie van 4o-prolijkercis mag worden genoemd, getuige de boeken
cents partijen naar 30van Strindberg of de films
procents partijen -, dat ook
van Bergman. Nergens anvoor de sociaal-democraders in Europa wordt zo geten in Noorwegen en Deleden aan de moderne tijd.
nemarken opgeld doet. Het
Nergens anders binnen de
is het gevolg van een tangRENÉ CUPERU.S &
Europese sociaal-democrabeweging
rondom
de
tie heeft de identiteitscrisis
Noordse
sociaal-democraALVARO PINTO SCHOLTBACH
zo hard toegeslagen als in
tie: het tegelijkertijd sterMedewerker WBS!eindredacteur s &..o resp.
Stockholm en is het neeker worden van liberaalinternationaal secretaris van de PvdA
optimisme van 'Derde Weg
conservatieve partijen en
& Nieuwe Midden' verder
het naar voren treden van
een substantiële linkse oppositie, met alle gevolgen
weg. The mood ifthe nation werd onlangs treffend verwoord door partijleider en premier Göran Persson:
op korte en langere termijn voor het partijpolitiek
'Zweden is niet wathet geweest is. Zweden zal nooit systeem en voor regeringsvorming.
meer zijn wat het ooit was. Veel mensen voelen zich
machteloos en niet opgewassen tegen deze nieuwe De ontnuchtering van Zweden gaat dieper dan valt
tijd. Meer en meer mensen hebben het gevoel dat er af te lezen aan de electorale cijfers alleen. Zelfs economische parameters vertellen niet het hele vergeen sprake is van vooruitgang, maar van achteruithaal. Akkoord, deze laten zien dat het roemruchte
gang.''
Al met één oogopslag is te zien dat Zweden een Zweedse model van volledige werkgelegenheid, acsombere anomalie vormt temidden van de recente tieve arbeidsmarktpolitiek en solidaire loonpolitiek
opmars van de sociaal-democratie in Europa. De al tijden failliet is, zoals ze ooklaten zien dat Zweden
laatste verkiezingsuitslag van de Zweedse sociaal- inmiddels weer uit het diepste dal van economische
democratische partij (SAP) 2 bij de verkiezingen van malaise naar boven is gekropen.
De nationale depressie van Zweden is evenwel
1998 bedroeg 36.6 procent. Een riante score voor
elke andere sociaal-democratische partij, maar voor van existentiële aard. Men zou, met een groot
de Zweedse de slechtste score uit haar geschiedenis woord, van de zwanenzang van een samenlevingssinds de invoering van het algemeen kiesrecht. Het type kunnen spreken. Tal van metaforen zijn in omresulteerde ternauwernood in een minderheidsreloop om dit te duiden: 'Het einde van Zweden's
gering onder leiding van premier Persson, dankzij
Gouden Eeuw', 'afscheid van het paradijs', 'de uitparlementaire gedoogsteun van de zogeheten eenspatting van een idylle' of- met een andere toon'Linkse Partij', de voormalige communisten en de zetting- de 'normalisering' van Zweden. Het zijn
stuk voor stuk beelden die aangeven dat Zweden opGroene milieupartij .
De krappe verkiezingsuitslag gaf opnieuw het be- gehouden is een probleemloos sociaal-democratisch
wijs te zien van een langer lopende trend: de gestage welvaarts-en welzijnseiland te zijn.
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De waterscheiding wordt gelegd bij de tragische
moord op OlofPalme in 1986. Toen zou Zweden
met zijn geliefde premier ook zijn gelukzalige onschuld definitief hebben verloren. Helemaal toen
later ook nog eens feiten boven tafel kwamen over
het gedrag van Zweden tijdens de Tweede Wereldoorlog: de economische collaboratie in oorlogstijd
(de Wallenberg-familie) plaatste vraagtekens bij de
Zweedse neutraliteit en de mythe van Zweedse onkreukbaarheid. En er was nog de ophef over sterilisatieprogramma's voor 'sociaal zwakkeren' in een
Instituut voor Raciale Biologie, welke de paternalistische verzorging van wieg tot graf en het sociaal-democratische maakbaarheidsideaal in een wel heel
macaber daglicht plaatsten.
Maar bovenal was daar de ingrijpende sociaal-economische crisis van eind jaren tachtig/begin jaren
negentig, met zijn inflatie, negatieve economische
groei en het de facto opgeven van de doelstelling van
volledige werkgelegenheid, welke zou culmineren in
de diepe recessie van 1990. Vooral het moeten toestaan van een aanzienlijke werkloosheid was een
mentale en economische opdoffer voor de Zweedse
samenleving, die het realiseren van volledige werkgelegenheid bij egalitair gespreide rijkdom als zijn raison
d' etre zag. De deplorabele toestand van de economie,
in casu de economische onhoudbaarheid van de
Zweedse welvaartsstaat, met als consequentie harde
saneringsingrepen van opeenvolgende regeringen,
zetten lange tijd, tot op de dag van vandaag, een sombere toon. De verdere ineenstorting van de Zweedse
economie mag dan met veel kunst- en vliegwerk zijn
gestopt, er heeft zich evenwel geen nieuwe sense if direction aangediend. Het oude, vertrouwde Zweedse
model is tekortgeschoten. Het bleek te duur en niet
opgewassen tegen moderne tijden. Er moet gesaneerd en gerenoveerd worden, zoveel is duidelijk,
maar in welke mate en in welke richting? En wat voor
vooruitgangsgeloof valt er te verbinden met het
sloop- en breekwerk van een paradijs?
Op een ander terrein is het Zweedse zelfbeeld
eveneens flink door elkaar heen geschud. Als gevolg
van het einde van de Koude Oorlog is de actieve neutraliteitspolitiek van Zweden volledig in het luchtledige komen te hangen. Zweden's kritische rol ten
opzichte van de beide supermachten als toonaange1. Speech Partijcongres 16 maart 1996
bij de aanvaarding van zijn
partijleiderschap, vertaald in het
Nederlands overgenomen uit de
Engelse versie van de toespraak, welke

vend lid van de club van 'niet-gebonden' landen denk aan OlofPalme's verzet tegen de Vietnam-oorlog en de oorlog in Afghanistan - is uitgespeeld. Ook
de verhouding ten opzichte van de Europese Unie waar men in I 9 9 5 uiteindelijk met lange tanden lid
van zou worden - of ten opzichte van de NA v o waartoe nu zelfs oud-Warschau Pact-landen toegetreden zijn - is in een geheel ander perspectief
komen te staan.
In dit essay wordt geprobeerd het ontstaan en karakter van het Zweedse sociaal-democratische samenlevingstype te schetsen en worden de krachten
en invloeden waaraan de enige 'reëel existerende sociaal-democratie' ter wereld onderhevig is geraakt,
verkend. Hoe sterk is de gedaanteverwisseling van
de Zweedse samenleving en wat leert ons de confrontatie tussen sociaal-democratisch wereldbeeld
en postmoderne tijd zoals die zich in Zweden op
specifieke wijze voordoet? We baseren ons bij de beantwoording van deze vragen onder meer op vraaggesprekken die we het afgelopen jaar in Stockholm
met uiteenlopende Zweedse sociaal-democraten
hielden. 3
Het ontstaan van een sociaal-democratische
samenlevinB
Om te kurmen begrijpen hoe diep en fundamenteel
de actuele veranderingen in Zweden ingrijpen,
moeten we terug naar het mentale referentiepunt
van de Zweedse nostalgie, naar de wortels van het
zogeheten 'Folkshemmet (Huis des Volks) Zweden' en
naar wat Zweden tot een 'sociaal-democratische
staat' (Nybom) heeft gemaakt.
Het begon allemaal tamelijk traditioneel. De
ontwikkeling van de Zweedse sociaal-democratie
verliep met behulp van klassieke emancipatie-motieven. Zweden was in de negentiende eeuw een
achtergebleven, overwegend agrarische samenleving, met sterke conservatieve krachten en een
machtig koningshuis.ln I 889 werd de SAP opgericht
als een losse paraplu-organisatie van vakbonden,
politieke organisaties en zieken- en begrafenisverzekerings-fondsen. De belangrijkste strijdpunten: het
algemeen kiesrecht, de acht-urige werkdag en ontwapening. 'Hoofdapostel' was Hjalmar Branting,
een journalist. Deze zou voor des A P de eerste Riks-

gemaakt is vo~ buitenlandse gasten.
2. sAP is het in de internationale
Engelstalige literatuur gebruikte
acroniem van de partijnaam in het
Zweeds: Socialdemokratiska Arbetarepartiet

3. We danken in dit verband AnneMarie Lindgren, Pär Nuder, Olie
Svening, Mats Hellström, Conny
Frederikson en logvar Koenders voor
hun medewerking.
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dag-afgevaardigde worden en was partijvoorzitter
tot zijn dood in 19 2 5.
De andere tak van de arbeidersbeweging, de vakbeweging, ontstond in I 898, toen een landelijke federatie van vakbonden, Landsorganisationen i Sverige
(Lo), werd opgericht. Vanaf het begin was er een
innig bondgenootschap tussen partij en vakbeweging. Op het stichtingscongres van de LO werd bepaald dat vakbondsleden automatisch lid werden van
de sAP (een vorm van collectieve affiliatie die tot
I 9 9 I zou duren). De sAP kreeg tevens het recht
twee van de vijf vakbondsbestuursleden te benoemen. Vooral ook op grassroot level bestond er van
oudsher een grote overlap tussen vakbonds- en partijactivisten. Zo kende de partij 'afdelingen in fabrieken en bedrijven', terwijl partij en vakbonden gezamenlijk tal van lokale culturele en educatieve activiteiten ondernamen, meestal in het plaatselijke Folkets Hus, de bakermat van de veelgeroemde Zweedse
volksontwikkeling.
Niet zozeer sociale strijd, laat staan klassestrijd,
maar eerder een soort Thorbeckiaans gevecht van de
parlementaire democratie tegen een autoritaire monarchie zou de arbeidersbeweging de eerste periode
van haar bestaan bezighouden. Het conflict tussen
parlement en koning werd beslecht in 'revolutiejaar
19 I 7' ten gunste van een parlementair stelsel. De
sociaal-democratische partij raakte, mede onder invloed hiervan, gesplitst; een scheuring langs de lijn
reformisme/radicalisme. Partijleider Branting opteerde voor een samenwerkingsmodel met de hervormingsgezinde liberale partij, daarmee kiezend
voor een niet-revolutionaire ideologische koers.
Radicale facties die het kapitalisme wilden vernieti gen in plaats van hervormen en anti-militaristisch
waren verlieten de partij en vormden een nieuwe
formatie, welke later omgedoopt zou worden in de
Zweedse Communistische partij (welke, weer later,
de Linkse Partij zou gaan heten, de huidige electorale concurrent van de sAP ter linkerzijde).
Een excentrieke sociaal-democratie in een
excentrisch land
Het vroege, getemde reformisme van Branting's
SAP mag, in internationaal per-spectief, een opvallende karaktertrek worden genoemd. Het gaat hier
om het de facto afzweren van de marxistische fixatie
op de arbeidersklasse. Al op het partijcongres van

1 9 1 1 werd een breed mobiliserend concept van de
sociaal-democratie gehanteerd: als een beweging
van alle 'kleine luyden' -zoals wij het Zweedse begrip voor 'mensen van kleine komaf' zouden vertalen -, te weten arbeiders, ambachtslieden en boeren. Ook opvallend in afwijkende zin was de houding van de SAP ten opzichte van de markt. Al voor
de Eerste Wereldoorlog spraken Zweedse sociaaldemocraten over hoe de vrije markt te benutten in
plaats var. deze af te schaffen. Een florerende economie met een expansieve industrie werd gezien als
het middel om de achterlijkheid van Zweden binnen
Europa te bestrijden. Een samenwerkingsmodel, al
dan niet in de vorm van een klasse-compromis met
de 'burgelijken', werd hiervoor al vroeg het meest
geëigend geacht. Er wordt wel gesteld, dat het de
deprivatie en verpaupering van de Zweedse samenleving zijn geweest die de arbeidersbeweging als het
ware door de nood gedwongen op een 'produktivistische' koers hebben gebracht, met veel aandacht
voor produktie- en management-aspecten van de
economie.4
De Zweedse samenleving kende een specifieke
sociale structuur. Zweden was een achtergebleven,
perifeer land in Europa, vergelijkbaar met het arme
Ierland. Niet voor niets kwam er eind 19e-eeuw uit
deze beide landen een grote emigratie-stroom naar
Amerika op gang. Zweden kende een zeer late industrialisatie, en dan nog een die zich niet in steden
maar op het platteland voltrok. In 1900 woonde
slechts 2 o procent van de bevolking in stedelijke gebieden. De industrie die ontstond - gebaseerd op
eigen grondstoffen als hout of ijzererts - nam de
vorm aan van een klein aantal kapitaalintensieve bedrijven. Vaak was er sprake van industriële plattelandsnederzettingen die als een soort micro-standenmaatschappij fungeerden. Met een patroon-eigenaar die op patriarchale wijze basis-verzorgingsarragementen aan zijn arbeiders leverde, van gezondheidszorg tot uitkeringen bij ziekte en invaliditeit: een embryonale verzorgingsstaat.
De principes die de Zweedse sociaal-democratie ·
zo zouden gaan kenmerken - universalisme en horizontale solidariteit-, waren bij wijze van spreken in
een dergelijke samenleving voorgeprogrammeerd.
Zoals de Deense socioloog en verzorgingsstaatexpert Esping-Andersen analyseert: 'lt was a class
system with an extraordinary concentratien of capi-
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Demoeratic Party, p. t 9 2.
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tal within a tiny clique of wealthy families, an unusually small middle class, and a mass of workers and
small peasants living in the countryside. ( ... ) To a
society thus undifferentiated, a broad sense of solidarity came much easier than either individualism or
corporatism. Sweden, therefore, did not need the
socialist movement to inject the principle of universa! solidarity into social policy.5 Ook het typischZweedse 'allemansrecht', een universeel, voor iedereen geldend recht van' overpad' op privé-grondgebied dat particulier eigendom relativeert ten gunste van gemeenschapsrechten, wijst in de richting
van 'sociaal-democratische' voorprogrammering.
Het was door deze achtergrond en dankzij Bran t:ing's gematigde opstelling dat de weg vrij gemaakt
werd voor samenwerking met de liberalen, zelfs in
het verband van een coalitieregering. Want 19 17 gaf
niet alleen de capitulatie van de koning ten opzichte
van de Riksdas te zien, ook trad er een electoraal verlies van de Conservatieven op. De sociaal-democraten en liberalen werden de grootste partijen en
vormden een links geörienteerde regering, die het
'algemeen' kiesrecht invoerde; in 1919 ook voor
vrouwen. Ook de acht-urendag, het andere programmapunt, werd bij wet ingevoerd vanaf 1920.
Toch zou de samenwerking tussen liberalen en
sociaal-democraten geen patroon te zien geven .
Daarvoor ging het toch om te zeer uiteenlopende
.'klasse-partijen' : die van industrie-arbeiders, kleine
boeren en bosarbeiders tegenover de liberale gegoede burgerij uit de grote steden. Er zou zelfs
sprake zijn van een uit elkaar groeien van liberalen
en sociaal-democraten en wel zodanig dat voortaan
gesproken zou worden van verschillende blokken:
de 'socialistische partijen ' - sociaal-democraten en
communisten aan de ene kant - tegenover de 'bourgeois-partijen aan de andere kant: de Conservatieven, Liberalen en Boerenpartij. Deze verdeling in
blokken zou de belangrijkste scheidslijn in het
Zweedse partijpolitiek stelsel worden, al sloot dit
samenwerking over de scheidslijnen heen niet bepaald uit. Want - en dat is een basiskarakteristiek
voor Zweden en de andere Scandinavische landen tussen de drie burgelijke partijen bestond een bijna
spreekwoordelijke onderlinge verdeeldheid, geba5· Esping-Andersen, 'The Making of',

p. 40-41.
6. Vandaag de dag nog kan men er
gemakkelijk echo's in congresspeeches
van partijleider Persson van aantreffen.
Neem de speech op het congres van

seerd op forse verschillen van inzicht en belangentegenstellingen. Daarbij komt nog dat er nooit sprake
was van één dominante burgelijke partij, maar van
met elkaar wedijverende formaties van vergelijkbare omvang.
Zo was in de twintiger jaren het 'bourgeois-blok'
het sterkst, maar die partijen slaagden er niet in tot
gezamenlijke meerderheidsregeringen te komen. In
plaats daarvan waren er tussen 1 9 2 o en I 9 3 2 acht
verschillende zwakke minderheidsregeringen die
niet in staat bleken tot daadkrachtig bestuur en hervormingen . Ook een sociaal-democratische minderheidsregering kon dit beeld van malaise en
krachteloosheid niet doorbreken. Men stelde weliswaar commissies in om studies te laten verrichten
naar nationalisatie en de invoering van een 'industriële democratie', maar het daadwerkelijk gevoerde beleid was conventioneel en terughoudendconformistisch.
De souden Jaren dertis: historische allianties

Na de dood van Branting werd Per Albin Hanssonde
nieuwe leider van de Zweedse sociaal -democratie.
De partij werd in I 9 2 9 onder Hansson samengebracht rondom een gematigd programma van praktische hervorming. Het betrof een programma ter
bestrijding van de economische crisis, waarmee de
partij haar brede opvatting van de sociaal-democratie verstevigde en expliciteerde: zij zou politiek bedrijven en beleid ontwikkelen niet alleen gericht op
de arbeidersklasse en Branting's 'small folk', maar
voortaan voor de gehele bevolking. Er is een beroemd geworden metafoor van partijleider Hansson
die dit concept van een brede sociaal-democratie
uitdrukt: Zweden zou een Folkhemmet (Volkshuis of
Huis des Volks) dienen te zijn voor zijn burgers.
Hiermee wilde H1msson zoveel zeggen dat een
goede maatschappij als een goed thuis moet functioneren voor al zijn 'bewoners', op basis van gemeenschapszin en solidariteit. De missie van de SAP zou
voortaan zijn de gehele bevolking samen te brengen
tot een 'goed huisgezin'. Een beeldspraak, die illustratief is voor het egalitair-humanistische discours
van de Zweedse sociaal-democratie. 6
De verkiezingen van I 93 2 stonden in het teken van

1996, waar hij de politieke missie van
de sociaal-dem~cratie als volgt
omschrijft (in Engelse vertaling):
'The whole human being is our goal human development and freedom, the
human thirst for education and culture,

the human will to grow and to force
new boundaries, the human sense of
responsibility for coming generations,
the sense of solidarity and the love of
other human beings'.
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de economische (wereld)crisis. Was de Zweedse export-industrie in de jaren '2 o fors gegroeid en had
deze fors bijgedragen aan de transformatie van een
agrarische naar een industriële samenleving, de crisis begin jaren dertig veroorzaakte grote werkloosheid en een landbouwcrisis. De sociaal-democraten
ontwierpen een programma dat het enige strijdvaardige antwoord op de crisis bleek te zijn: een volledig
werkgelegenheidsplan, met bijvoorbeeld openbare
werkvoorziening in de wegenbouw tegen marktprijzen, en een programma voor sociale hervormingen.
De SAP werd dankzij dit anti-Depressie-programma in I 93 2 de grootste partij met 45 procent
van de stemmen en kwam alleen in de regering. Cruciaal was evenwel dat de SAP een historisch verbond
met de Boerenpartij wist te sluiten - het zogeheten
koehandelsakkoord. Eerst via parlementaire samenwerking en vanaf I 9 3 6 in een gezamenlijk coalitiekabinet bleek er een meerderheid te zijn voor het
doorvoeren van belangrijke sociale en politieke hervormingen, zoals een werkloosheidsverzekering,
een betere pensioenvoorziening en een omvangrijk
huizenbouwprogramma. Het akkoord voorzag erin
dat de sociaal-democratische regering de boeren
zou helpen met landbouwleningen en garantieprijzen. In ruil hiervoor steunde de Boerenpartij het sociaal-economisch hervormingsprogramma van de
SAP.
Het koehandelsakkoord met de Boerenpartij
legde de eerste bouwsteen voor sociaal-democratische regeringsmacht. Het speelde het burgelijke
blok duurzaam uit elkaar volgens het principe van
'verdeel en heers'. Tegelijk versterkte de samenwerking het reformistische karakter van de sAP en werd
de Folkshemmet-ideologie van Hansson in praktijk gebracht. Aldus werd een einde gemaakt aan klassepolitiek in enge zin : de politieke verbreding vandes A P
door middel van allianties met de middenklasse had
een aanvang genomen.
De regeringssamenwerking met de Boerenpartij
zou van I 9 3 3 tot I 9 3 9 duren, gevolgd door een nationaal kabinet in oorlogstijd waaraan alle Zweedse
partijen minus de communisten deelnamen, en opnieuw weer worden voortgezet tussen 1 9 5 I en
I 957. Deze 'rood-groene' coalities van arbeiders en
boeren, van een sterke arbeidersbeweging en een
goed georganiseerde agrarische sector is een tame7· Zie N.F. Christiansen, 'Denmark:
End of an Idyll?', in: P. Anderson en P.

1999

lijk uitzonderlijk verschijnsel in de geschiedenis van
het Europees socialisme. Het is een bij uitstek Scandinavisch fenomeen, want ook in Noorwegen, Denemarken en Finland kwamen dergelijke boeren-arbeiders allianties voor. Denemarken werd vroeger
zelfs getypeerd als een 'sociaal-democratie van boeren' .7
De geest van samenwerking en praktische hervormingsarbeid van het koehandelsakkoord kon de
bevriende vakbeweging LO niet onberoerd laten.
Ook zij sloot een historisch akkoord, de zogeheten
Overeenkomst van Saltsjöbaden uit I 9 3 8 (genoemd naar
een badplaatsje nabij Stockholm, een soort 'Wassenaar Aan de Oostzee'). LO en de Zweedse centrale
werkgeversorganisatie SAF kwamen hier regels
overeen voor collectieve onderhandelingen en de
beslechting van industriële conflicten, waarbij als
gemeenschappelijk belang gold de sfeer van arbeidsverhoudingen vrij te houden van overheidsinterventie en wetgeving. Er werden respectievelijk een 'Nationale Raad voor de Arbeidsmarkt' en een' Hof van
Arbeid' in het leven geroepen . Daarnaast accepteerden de bonden de verantwoordelijkheid van de
werkgevers voor het management van de ondernemingen, terwijl de werkgevers het recht erkenden
van de centrale vakbeweging om werknemers te
vertegenwoordigen. Ook werd het stakingsrecht
door de werkgevers bevestigd. De ironie hiervan
wil, dat Zweden vóór I 9 3 8 zo'n beetje het grootste
aantal stakingen ter wereld kende, terwijl het akkoord Zweden juist zou veranderen in een paradijs
van arbeidsrust.
De 'geest van Saltsjöbaden' werd een synoniem
voor sociale harmonie en arbeidsvrede. 8 Het akkoord zou de fundamenten leggen van de Zweedse
corporatistische welvaartstaat. Dat achter de façade
van samenwerking en harmoniemodel wel degelijk
een sociale machtsstrijd schuilging, en dus eerder
gedacht moet worden in compromis- en onderhandelingstermen, maakte Ernst Wigforss duidelijk, de
sociaal-democratische minister van Financiën· in de
jaren dertig. In een lezing voor de Gothenburgse
beursvereniging analyseerde hij de machtsverhoudingen die aan' Saltsjöbaden' ten grondslag lagen: de
arbeidersbeweging en het particulier kapitaal zijn in
Zweden zo sterk, dat ze geen van beiden de andere
partij zouden kunnen vernietigen. Daarom is samenwerking nodig tussen kapitaal en arbeid ten be-

Camiller, Mappina the West Europeon Lift,
Londen 1994, p. 7 8 ev.

8. Zie hiervoor uitgebreider: Klappe,

p. 22 ev.
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hoeve van een gemeenschappelijk doel: toename van
efficiency in de produktie. Zie hier letterlijk verwoord het historisch compromis tussen arbeid en
kapitaal dat het fundament zou vormen onder het
Zweedse model, dat vooral na de oorlog verder gestal te zou krijgen en tot eind jaren '7 o zijn glorietijd
zou beleven.
'Keynes en Beveridae' avant-la-lettre

Met Ernst Wigforss die minister van Financiën werd
in 1 9 3 2 is een belangrijke theoreticus van de
Zweedse sociaal-democratiê genoemd. Een andere
was Gustav Möller, de minister voor Sociale Zaken.
Wigforss was al vroeg voorstander van een reformistische koers, een strategie van permanente hervorming welke zou leiden tot een transformatie van de
burgelijke maatschappij. 9 Hij ging uit van het bestaan
van een verlichte meerderhc,:id, die gemobiliseerd
zou kunnen worden om de democratie uit te breiden
van politieke democratie (algemeen kierecht) naar
sociale democratie (de welvaartsstaat) en vandaar
naar industriële of economische democratie (publieke controle over investeringen en produktie). Je
zou dit het 'democratische triptiek' van de Zweedse
sociaal-democratie kunnen noemen, een agenda die
- dan weer radicaal, dan weer getemperd-, het Leitmotiv van de politieke strevingen zou zijn. Daarbij zag
Wigforss het belang in van economische groei en
produktiviteit in samenhang met herverdeling. Al
vroeg wees Wigforss socialisatie als doelstelling af;
dat zou tot te veel staatsmacht kunnen leiden. Sturing van de economie via planning was uiteindelijk
belangrijker dan staatseigendom van bedrijven.
Wigforss is ook de man van het Keynesianismeavant-la-lettre. Hij stond in contact met de economen
van de zogenaamde Stockholm School die bekend
zou worden doordat men daar al vroeg anti-cyclisch
economisch beleid probeerde te ontwikkelen. In
zijn crisisprogramma van 19 3 2 pleitte Wigforss voor
een beleid van vraagstimulering. Overheidsinvesteringen zouden particuliere investeringen dienen te
compenseren, desnoods via een begrotingstekort.
Ook om de werkloosheid te bestrijden was staatsinterventie gewenst: een programma voor tewerkstelling van werklozen werd uitgevoerd, met name in de
bouwsector.
Gustav Möller was de architect van de sociaaldemocratische verzorgingsstaat. Al in een door hém
9. Het navolgende is grotendeels
ontleend aan Klappe, passim.

geschreven programma uit 1 9 2 8, dus ruim voor
Lord Beveridge, schreefMöller dat' de staat niet louter een nachtwakersstaat, maar tevens een verzorgingsstaat (vä!fdrdsstaten) diende te zijn'. Dat is een
staat 'die niet alleen de verantwoordelijkheid, maar
ook de plicht heeft garanties te (doen) bieden voor
het welzijn van haar burgers in al haar dimensies'. ' 0
De kern van zijn sociale hervormingsprogramma een soort Zweedse New Deal met als doelstelling een
algehele verbetering van de bestaanscondities van de
gewone man - bestond uit: een ongevallenverzekering, gezondheidszorg voor een ieder, een universeel 'volkspensioen', verzekering tegen werkloosheid, en afschaffing van armenzorg. Het zou dit programma van Möller zijn - met zijn kenmerkende
symbiose van sociaal beleid en economische efficiency, universele aanspraken en geHjke uitkeringen, steunend op een sterk progressieve belastingsystematiek, dat vooral na de oorlog door de sAPregeringen zou worden uitgevoerd.
Geen nationalisatie door, maar ván de sAP
De crisisaanpak van de Zweedse sociaal-democraten
onder aanvoering van Wigforss bleek succesvol.
Waren er in juli 1933 139.ooo werklozen, in augustus 1937 was dit aantal teruggelopen naar 9.6oo. ''
Overheidssturing van de economie kreeg aldus een
goede naam in Zweden. En hetzelfde kon gezegd
worden van de 'stuurman', de sociaal-democratie.
Het relatieve succes van het crisis-hervormingsprogramma van de SAP - zeker in het licht van de malaise in omringende landen - zorgde ervoor dat er
geleidelijk aan een soort versmelting op ging treden
tussen Zweedse sociaal-democratie en de nationale
staat. Des AP bewees in de moeilijke crisistijd van de
jaren dertig met een actiefhervormingsprogramma
en staatsinterventie In de economieZweden door de
internationale turbulenties heen te kunnen laten
koersen. Het beeld van de SAP als hoedster van het
Zweedse nationale belang, ontstaan in de dertiger
jaren, werd geconsolideerd en versterkt in oorlogstijd. Het was immers de sociaal-democratie die op
zijn naam kon schrijven Zweden buiten de oorlog te
hebben gehouden. 'Het leek absoluut noodzakelijk
dat de sociaal-democraten aan de macht zouden blijven, zolang het vaderland in gevaar was', zoals
Nybom het formuleert. ' 2
In meer opzichten zouden de oorlogsjaren, die
'o. Geciteerd bij Esping-Andersen, 45 ev.
' ' . Sassoon, p. 45.
12. Nybom, p. 68.
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doorgebracht werden in neutraal isolement, van
cruciale betekenis zijn. Het was hier dat klasse-confrontatie defmitief vervangen werd door coöperatie
en samenwerking. Dat was zo birmen het nationaal
kabinet, dat in oorlogstijd onder leiding van de sAP
gevormd werd, maar het gold voor de samenleving
als geheel. De Zweedse arbeidersbeweging accepteerde in oorlogstijd de volledige verantwoordelijkheid van het bestuur.
Door de dramatische ervaringen van economische crisis en oorlog vond er, met andere woorden,
een samensmelting plaats van sociaal-democratische
partij, verzorgingsstaat-ideologie (het Volkshuis) en
Zweedse natie. Dit beeld werd electoraal bevestigd:
in drie opeenvolgende verkiezingen tussen I 9 3 8 en
I942 behaalde de SAP met meer dan so procent de
absolute meerderheid van de stemmen: Zweden was,
in de woorden van Nybom, een 'sociaal-democratische staat' geworden. De SAP zou voortaan de dominant-hegemoniale 4o-procent-plus-partij van en
voor de Zweedse natie zijn. Veelzeggend in dit opzicht
is dat de preambule van hetSAP-program van I 940 de
zinsnede bevat:' dat de sociaal-democratie één is met
de Zweedse natie'. Diezelfde tekst luidde in het vorige program: 'dat de sociaal-democratie één is met
de Sociaal Democratie in andere landen'. Kortom: de
'nationalisering' van de SAP had zich definitief voltrokken. Men zou het zo kunnen stellen: wat plaatsgevonden had was geen nationalisatie (van bedrijven)
door de sAP, maar nationalisatie van de sAP zelf. 1 3
Voor alle duidelijkheid: dit alles steunt op een
specifiek samenstel van omstandigheden. De ideologische verandering die de sAP onderging, tegelijk
met een afsplitsing van radicale groepen, van traditioneel marxisme naar een sociaal-democratisch reformistische ideologie van de verzorgingsstaat was
van grote betekenis. Dit heeft haar in staat gesteld de
begeleider te zijn van de transformatie van een laatagrarische naar een industriële samenleving, mede
gebaseerd op haar vroege regeringservaring met de
liberalen en later de Boerenpartij. Daarbij was er de
nagenoeg algehele afwezigheid van een reëel politiek alternatief van de kant van de niet-socialistische,
burgelijke partijen. Deze bleven zwak en verdeeld
als gevolg van de late urbanisatie van Zweden en het
daardoor langzamer ontstaan van een stedelijke
1 3. Vgl. Sassoon, p. 46. Therborn
gebruikt een andere term: 'By
"nationally reprcsentative" I mean that,
according to majority opinion, the

middenklasse. Ook de aanwezigheid van de Lutheraanse staatskerk, waardoor er geen politisering op
confessionele grondslag voorkomt, is een verklarende factor, evenals de strategische allianties die de
Zweedse sociaal-democratie sluit - parlementair
met de Boerenpartij en buitenparlementair met de
georganiseerde grote ondernemingen. Daarbij geholpen door een uitzonderlijk sterke vakbeweging
die tot diep tot in middenklassen penetreert: meer
dan 8o procent van de werknemers, dus ook veel
witte-boorden, zijn van oudsher georganiseerd in
Zweden, hetgeen er mede toe geleid heeft dat de
grote ondernemingen de sociaal-democratische dominantie in de politieke sfeer hebben aanvaard. Het
zou, volgens Esping-Andersen, met name SA p's vermogen en vaardigheid zijn om 'positive-sum crossclass alliances' aan te gaan, welke de basis is van haar
historische dominantie. '4
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Het Rehn/ Meidner-model
Het nationale kabinet in oorlogstijd werd vervangen
door een eerste sociaal-democratisch meerderheidskabinet, vanaf I 9 5 I weer opgevolgd door een coalitie met de Boerenpartij. Op stapel stond de verdere
uitbouw van de verzorgingsstaat, welke door een
forse economische opleving mogelijk werd gemaakt.
De naam van premierTage Erlander zou hieraan verbonden worden als de Zweedse 'Vadertje Drees'.
Als weinig andere landen, had Zweden niet of
nauwelijks schade opgelopen in de oorlog; integendeel het was er, legaal en clandestien, rijk aan geworden. Na de oorlog floreerde de Zweedse export
ten behoeve van de wederopbouw in de diverse landen, al dan niet gefmancierd met Marshall-hulp. De
economische uitgangsituatie was dus bepaald rooskleurig te noemen. Het was in de late jaren veertig
bovendien de glorietijd van het 'Europa van de Wederopbouw': de inrichting van verzorgingsstaten,
onder het motto 'dit nooit meer' na de crisis van de
jaren dertig en de oorlog die daarop volgde. Denk
aan Lord Beveridge met zijn rapport 'Afschaffing
van de Armoede' (zoals de titel veelzeggend in het
Nederlands luidde 1S) en zijn tweede rapport
Full Employment in a Free Society (I944), waarin bepleit werd sociale voorzieningen in te zetten tegen
de 'Five Great Evils of Want, Disease, Idleness,

party is closely associated with the
nation and the national interest", p. 3
14. Esping-Andersen, p. 64.
1 s. Het zgn. Beveridge-Plan heett e
'Sociallnsurance and Allied Services'

( 1942) en werd onder redactie van L.

Van der Does in de Kluwer-serie
'Probleme11> der Sociale Zekerheid'
aldus in 1946 vertaald.
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lgnorance and Squalor'. Het adagium was een fatsoenlijke verdeling van levenskansen en economische bestaanszekerheid voor alle burgers, Een
adagium dat de leidraad zou vormen voor de
Labour-regering onder Attlee en voor de Nederlandse Commissie-Van Rhijn en haar 'uitvoerders'
Drees en Suurhoff.
Wat Zweden hier in het bijzonder van zou doen
afwijken is haar 'produktivistische' opvatting en
vormgeving van de verzorgingsstaat, waarbij sprake
is van een wederzijdse versterking van economisch
en sociaal beleid door middel van het management
van vitale economische sectoren en een actieve arbeidsmarktpolitiek. Niet sociale zekerheid in termen van inkomensbescherming, maar 'werkzekerheid' staat centraal. Hieraan lag, naast het pact van
'Saltsjöbaden' waar reeds wortels waren gelegd, iets
specifieks aan ten grondslag, namelijk een heus ontwerp van een sociaal-democratisch besturingsplan
van de economie. Wat wilde het geval? In Zweden
drong zich een urgent vraagstuk op: hoe inflatie te
voorkomen die optreedt bij een situatie van volledige werkgelegenheid? De na-oorlogse sociaal-democratische regering trachtte, naar de inzichten van
die tijd, dit gevaar van inflatie af te wenden door de
lonen te bevriezen en een loonplafond op te leggen
aan de vakbeweging. DeLOverzette zich evenwel fel
tegen deze aantasting van haar recht vrije CAo's afte
sluiten en bezon zich op een alternatiefbeleid dat inflatiebestrijding met volledig werkgelegenheid zou
kunnen combineren. Een bezinning die zou uitmonden in het beroemde Rehn I Meidner-model. Dit model
is genoemd naar een rapport, Facifdreninasrörelsen och
den jul/a sysselsättninaen ('De vakbeweging en de volledige werkgelegenheid'), die gemaakt werd door
Gösta Rehn en Rudolf Meidner, twee top-economen van de Lo. Het werd gepresenteerd en overgenomen op het Lo-vakbondscongres van 1 9 51 .
De kracht van hun plan was dat het een model
bood van wat men zou kunnen noemen sociaaldemocratisch management van een kapitalistische
economie. Het omschreef een subtiele balans tussen
vakbeweging, overheid en het management van ondernemingen en zette - typerend voor de nationale
inbedding van de Zweedse sociaal-democratie- de
aspiraties en ambities van de nationale gemeenschap
uiteen. Omschreven werden daarbij de afzonderlijke rollen en verantwoordelijkheden van respectievelijk private ondernemingen, regering en vakbeweging om aan die 'nationale' doelstellingen bij te
dragen.

Actieve arbeidsmarktpolitiek
Centraal in het plan van de vakbondseconomen staat
de gedachte van een solidaire loonpolitiek. Met een
solidaire loonpolitiek streefde de LO naar kleine
loonverschillen tussen verschillende categoriëen arbeiders, volgens het motto: gelijk loon voor gelijke
arbeid in de gehele economie, ongeacht de produktiviteit of winstgevendheid van het bedrijf of een bedrijfstak. Loonsverhogingen zouden afgestemd
worden op de gemiddelde produktiviteitsverbetering in de economie.
De solidaire loonpolitiek zou zeer ingrijpende
gevolgen (moeten) hebben voor de economie als geheel. Het zou de economie vitaal dienen te houden.
Zwakke, minder produktieve bedrijven die niet in
staat zijn de lonen van de gemiddelde bedrijven te
betalen moeten inkrimpen, rationaliseren of sluiten. Geen catastrofe, want in de visie van Rehn en
Meidoer waren juist deze bedrijven de veroorzakers
van verstorende inflatie. Deze bedrijven hadden de
neiging inflatoire prijscompensatie in te zetten
tegen loonsverhogingen. Sterke bedrijven kregen
volgens de systematiek van het model juist' overwinsten', omdat ze minder behoefden te betalen dan ze
zouden kunnen (overwinsten die de Lo eind jaren
zeventig tevergeefs zou proberen af te romen in de
vorm van werknemersfondsen; daarover later).
Men zou kunnen zeggen, dat de solidaire loonpolitiek de economische structuur in feite efficiënter
maakt, omdat zwakke bedrijven verdwijnen en
sterke, concurrerende, zich innoverende bedrijven
overblijven. Mede door de solidaire loonpolitiek
raakte de Zweedse industrie zeer produktief, modern, kapitaalkrachtig en export-gericht, met een
sterke internationale concurrentiepositie; reden
waarom het georganiseerde bedrijfsleven, onder
aanvoering van multinationals als VOLVO en Ericsson, dit model uiteindelijk omhelsden.
Het bijzondere van de gekozen benadering school
bovendien hierin, dat het structureel wegvallen van
verliesgevende bedrijven en sectoren gecompenseerd werd door een alomvattende politiek van volledige werkgelegenheid. Het gaat hierbij om een actief arbeidsmarktbeleid, dat door training en omscholing, verhuisfaciliteiten en arbeidsmobiliteitsbevordering ervoor zorgt dat de arbeidskracht van de
zwakke naar de sterke sectoren gaat. De uitstoot van
arbeid in minder efficiënte sectoren wordt als het
ware opgevangen en zorgvuldig begeleid naar beter
florerende bedrijfsactiviteiten. Niet via een sociaal
vangnet van uitkeringen, maar door werknemers
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'werkzekerheid' te bieden, zoals het in Zweden heet.
Dit levert het kernverschil op tussen een passieve, op
inkomensbescherming georiënteerde en een actieve, op werk gerichte verzorgingsstaat-benadering.
De tweede pilaar van het Rehn-Meidner-model
wordt dan ook gevormd door de actieve arbeidsmarktpolitiek. De staat grijpt niet in bij de processen
van economische concentratie en rationalisatie,
maar verplicht zich de gevolgen ervan op te vangen,
conform een 'regeringsgarantie' van volledige werkgelegenheid.
Hoe het Rehn/Meidner-model in de praktijk
kon werken, vertelde onsAnne-Marie Lindgren. Zij
is lid van de programma-commissie van de SAP,
hoofdredacteur van 'Tiden', het theoretisch periodiek van de Zweedse sociaal-democratie en momenteel werkzaam als adviseur van de Minister van
Sociale Zaken. We spraken haar in het hoofdkwartier
van de SAP, niet ver van de plek waar Olof Palme
werd doodgeschoten. Over het model, zegt zij:
'Mijn vader was een echte vakbondsman, voorzitter
van de Unie van Textiel Arbeiders. De Zweedse textiel-industrie ging zo goed als volledig teloor in de
jaren zestig, omdat het de concurrentie met de import uit de lage-lonen-landen niet aankon. De textielbond accepteerde dit gegeven min of meer. Ze
vroegen niet om subsidies om hun bedrijven open te
laten houden; tegelijk verzetten ze zich tegen forse
loonsverlagingen om zo nog van de industrie te redden, wat er te redden viel. De bond zei: het is niet
belangrijk voor ons dat onze leden textielarbeiders
blijven. Wat belangrijk is, is dat ze werk blijven houden, een welbetaalde baan. Als de textiel-industrie
dat niet langer kan bieden, akkoord, laten we ze dan
omscholen, trainen, cursussen bieden en ze klaarstomen voor ander werk'.
Wat de solidaire loonpolitiek derhalve deed was
zorgen voor flexibiliteit en mobiliteit op de arbeidsmarkt, met tegelijkertijd behoud van volledige
werkgelegenheid en een toename van de produktiviteit van de economie. Het Rehn/ Meidner-model
wist zo de vereisten van volledige werkgelegenheid
en rationalisatie (industriële en technologische vernieuwing) van de economie met elkaar te combineren. Er deed zich een snelle transformatie van de
economische structuur van Zweden voor; het land
had bijvoorbeeld de grootste scheepsbouwsector ter

wereld, maar zag kans die zonder arbeidsonrust en
oplopende werkloosheid totaal te ontmantelen. Op
individueel micro-niveau kon de logica van het
model tamelijk hardvochtig uitpakken. Door critici
werd het niet voor niets wel het 'verhuiswagenmodel' genoemd.
De Zweedse sociaal-democratie, Loens A P tezamen, bewezen met dit model de economie te kunnen besturen. Zij bleken garant te staan voor een
hoog-produktieve economie en deze te kunnen verzoenen met sociaal beleid en een grote macht en invloed voor de arbeidersbeweging. Daarbij profiterend van het geluk van de grote economische groeiexplosie in de jaren ')O tot '7 o, zoals alle industriestaten die meemaakten.
Tot ver in de jaren zeventig waren de Zweedse arbeidsverhoudingen op het Rehn/Meidner-model
gestructureerd. Zweden werd aldus omgevormd tot
een social democratic-trade union-biB business-complexnaar de term van de socioloog Israel. 1 6 Het was dit
complex dat een riante uitbouw van een welvaartsstaat mogelijk maakte. De gloriejaren waren de
jaren vijftig en zestig, waarin een florerende economie samenging met een ongekend hoog niveau aan
werkgelegenheid en sociale voorzieningen.
De inlijvina van nieuwe middensroepen

Het voor-oorlogse programma van Gustav Möller
vindt onder Tage Erlander grotendeels zijn realisatie: pensioen, werkloosheidsverzekering, gezondheidszorg, onderwijs, kinderverzorging. Daarbij
werd doelbewust een brede verzorgingsstaat nagestreefd, één die ook de middenklasse zou omvatten
in zijn arrangementen. Gekozen werd voor een
grote rol voor de overheid om algemene voorzieningen en uitkeringen in het leven te roepen, niet als
'safety net' voor hen die zich geen private verzekering konden veroorloven, maar volgens het principe
van gelijke collectieve regelingen voor een ieder. De
welvaartsstaat wordt, met andere woorden, op universalistische grondslag geschoeid: met inkomensonafhankelijke voorzieningen en uitkeringen, wat
aanzienlijk 'profijt van de overheid' voor juist de
middengroepen opleverde. Het verschaft hen voordeel van hun relatief hoge belasting-afdrachten en
garandeert tegelijk hun 'committment' aan de verzorgingsstaat, zo was de gedachte.

16. Joachim lsrael, 'Swedish Socialism
and Big Business', in: Acta Sociolooica
(1978), 4, p. 34'-353
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De ideologische rechtvaardiging hiervoor werd
geleverd door de notie van een 'sterke samenleving',
welke aan Erlander wordt toegeschreven. Hij verdedigde de stelling, dat een uitgebreide publieke sector
juist de keuzevrijheid van individuen vergroot. 'Het
is een misvatting te geloven, dat de menselijke vrijheid wordt verminderd, wanneer men besluit collectief dingen te regelen, waartoe men individueel
niet in staat is'. Het individu behoeft voor zijn basiszekerheden een 'sterke samenleving', die zorgdraagt
voor huisvesting, gezondheidszorg, pensioenen of
een werkloosheidsverzekering. 1 7
Sinds het midden van de jaren vijftig probeert de
sAP-leiding met deze conceptie van een sterke samenleving (lees: publieke sector) doelbewust de
nieuwe middengroepen, de gesalarieerde witteboorden-employés uit de sterk groeiende dienstensector aan zich te binden. Dit was zelfs van existentieel belang voor des AP, omdat in Zweden meer dan
overal elders, classvotinB de absolute regel was; men
stemt van oudsher langs klasselijnen. Met het afkalven van industriële bedrijvigheid en het daarmee afnemen van het aantal blauwe boorden-arbeiders zou
het lot van de SAP voor de toekomst getekend zijn.
Dit brengt ons bij, wat je zou kunnen noemen, de
klasse-paradox van de Zweedse samenleving. Zweden is van oudsher vrijwel de meest egalitaire, klasseloze samenleving ter wereld, tezelfdertijd kende
het het m eest klasse-geörienteerde stemgedrag. 1 8 Je
zou verwachten, dat een 'natuurlijke regeringspartij' als de sAP, steunpilaar van de Zweedse natie, uit
alle sociale groepen stemmen zou hebben gehaald,
maar dit was (en is tot op de dag van vandaag) niet
het geval. Wat met name uitzonderlijk is, is de zogeheten sterke class mobilisation. Enkele cijfers: bij de
verkiezingen van 1948 en die tussen 1956 en 1968
ontving de SAP ongeveer 70 procent van de stemmen van arbeiders, werkzaam in de industrie, een
wereldrecord.Tussen 19 8 2 en 1 9 8 5 bedroeg dit percentage 6 5 procent (de Linkse Partij ontving nog
eens 5 procent). De verklaring voor die hoge mobi lisatie naar 'klasse' moet, volgensTherborn, ondermeer gezocht worden in de specifieke formatie van
een niet-confessioneel partijensysteem, de economische uniformiteit van de Zweedse arbeidersklasse
en de organisatiekracht van de gezamenlijke arbeidersbeweging. Vanaf de jaren vijftig zien we dat de
17 . T. Til ton , ' Creating', ibidem, p. 419.
1

8. Therborn, p.

s ev.

SAP in haar strategie slaagt om de afkalvende arbeidersklasse-stemmen te compenseren met stemmen
van de nieuwe middengroepen, met name die werkzaam zijn in de expanderende publieke sector. 1 9
De sAP probeerde deze nieuwe middenklasse te
verleiden door het imago van de 'meest competente,
betrouwbare en vaderlandslievende regeringspartij '
te verstevigen en door de reikwijdte van de partij en
de partijdoelstellingen langzaam aan verder te ver breden, de ontwikkelingen in de verzorgingsstaat als
het ware schaduwend. De partij voor de 'kleine luyden' doopt zichzelf definitief om in 'partij voor alle
werknemers'.
Met name de pensioenhervorming van 19 59 was
van groot belang voor deze ontwikkeling van des AP
en die van de Zweedse welvaartstaat in het algemeen. Esping-Andersen spreekt in dit verband zelfs
van de transformatie van een 'people's home-welfare state ' in een 'middle class welfare state'. Het
lukte de SAP - zij het met zeer veel taktisch vernuft
en tegen enorme weerstanden in, om de sterk in
omvang toenemende aantallen werknemers in de
private en publieke dienstensector aan de sociaaldemocratie te binden via een pensioenhervorming
Men stelde een aanvullende pensioenvoorziening
voor als reactie op de private aanvullende pensioenverzekeringen die de hogere middenklasse voor
zichzelf afsloot. Tot dan toe moesten arbeiders en lagere employés genoegen nemen met het basispensioen, wat een forse inkomensachteruitgang bij pensionering betekende. Via gezamenlijke frontvorming van LO, witte-boorden-bonden en SAP lukte
het om een publieke , universele, inkomensgerelateerde pensioenvoorziening - tegen de opvattingen
van de niet-socialistische partijen in, die meenden
dat Zweden met dit aanvullende staatspensioen verder' gesocialiseerd' ,zou worden-, er door te slepen.
Dit lukte uiteindelijk met een meerderheid van één
stem in het parlement. Een belangrijke historische
waterscheiding, die een verbreding van de SAP-aanhang richting nieuwe middengroepen mede heeft
mogelijk gemaakt. Esping-Andersen over deze cruciale wending:' Rather than impose a working-class
welfare state on the new middle classes, the new
principle was to extend to workers full memhership
in a middle class welfare state. Equality of status is, in
this way, premised on middle class norms, and the
19 . In 1956 stemde 24 procent van de
middenklasse voor de SAP; in 1988 was
dit gestegen tot 35% ( Arter, 7 s)
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new welfare state becomes an avenue of workingclass upward mobility. The Swedish welfare state became deproletarianizing.' 20
Het is dan ook met name dit model, aldus Esping-Andersen, dat de verzorgingsarrangementen
én de publieke uitgaven zo explosief deed groeien in
de jaren '6o en '70. Universalisme betekende voortaan een aanpassing aan de standaarden van de middengroepen en concurrentie met denkbeeldige private alternatieven. Daar stond tegenover een min of
meer gegarandeerde belastingmoraal onder de middengroepen, alsmede hun loyaliteit aan 'welfare
consensus' en 'welfare state solidarity'. Door de
groei van de diensteneconomie, alsmede door de
expansie van onderwijsdeelname, nam het aantal
kiezers en leden uitd.e middenklasse voor de SAP toe
sinds 1960. Met name was daar een nieuwe aanwas
uit de collectieve sector, hoofdzakeHjk vrouwen.
Hierdoor veranderde de identiteit van de SAP. Van
klassieke arbeiderspartij werd het nu meer dan ooit
een partij met een 'cross-class identity', al bleef er
sprake van een hoge mobilisatie van industrie-arbeiders. Dit zou in toenemende mate ook interne spanningen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld bij de latere pijnlijke sanering van de verzorgingsstaat traden belangenconflicten op tussen 'working class and
middle class constituencies'. Zoals het vraagstuk van
de toetreding tot de Europese Unie als splijtzwam
zou fungeren tussen van de export afhankeHjke arbeiders uit de electronische industrie en in de pubHeke sector werkzame kinderverzorgsters. De
trend is evenwel duidelijk: 'middle-class socialism
gained ground. By 1956, 24 per cent of the middle
class voted sAP, but by 1 9 8 8 this had ris en to 35 per
cent.' 21
Socialistische 'overstretch'
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In de radicale jaren zeventig dreef het concept van
economische democratie opnieuw heftig boven. De
leus van Wigforss uit de jaren twintig - 'democratie
kan niet stoppen bij de fabriekspoorten' 2 2 - bleef
vooral in het denken van LO-theoretici een rol spelen. Ter correctie op het Rehn/Meidner-model
werd door Meidner zelf een plan voor de vorming
van werknemersfondsen gelanceerd. De achtergrond: het Rehn/Meidner-model pakte vanaf het
midden van de jaren zestig anders uit dan beoogd.
De aanname dat bedrijfstakken die profiteerden van
de solidaire loonpolitiek nieuwe werkgelegenheid
2o.

Esping-Andersen, p.

so

2 1.

Aylott, p.

19)

zouden scheppen ter compensatie van het verlies van
arbeid in de weggerationaliseerde bedrijfssectoren,
bleek minder en minder op te gaan. De 'overwinsten' van de efficiënte bedrijven sloegen niet vanzelf
neer in werkgelegenheid. Er was sprake van jobless
growth in nieuwe post-fordistische bedrijven; arbeidsuitstoot uit achterlijke bedrijven kon alleen
nog maar worden opgevangen in de pubHeke sector
of in het arbeidsbemiddelingscircuit van scholing en
training. De doelstelling van volledige werkgelegenheid kwam grotendeels af te hangen van uitbreiding
van de publieke sector.
De aanpak van de onbedoelde en onvoorziene
gevolgen van de solidaire loonpolitiek - de superwinsten van efficiënte ondernemingen en het uitblij ven van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheidprobeerde men te redresseren door de overheid en
de arbeidersbeweging een grotere invloed te geven
op de besteding en investeringsdoelen van de bedrijfswinsten.
Men wilde, met andere woorden, een actieve industriepolitiek ontwerpen met inbreng van de arbeidersbeweging. In het zogeheten Meidnerrapport uit 1 9 7 6 werd er daarom een verandering in
de eigendomsstructuur van de economie voorgesteld door collectieve winstdelingsregelingen voor
werknemers in te stellen, onder beheer van (lokale)
vakbonden. Beoogd werd om concentratie van kapitaal tegen te gaan, werknemers een eigendomsinvloed in de bedrijven te geven voor investeringsbeslissingen en een versterking van de solidaire
loonpolitiek. Werknemers, zo was de gedachte, kregen in ruil voor hun loonmatiging het beheer over
een deel van het winstkapitaal, bij voorkeur aan te
wenden voor versterking van het bedrijf of de economie als geheel.
Dit plan voor collectief winstbeheer maakte een
ongekend stormachtig en gepolariseerd debat in
Zweden los. Zweden mag dan een 'sociaal-democratische staat' worden genoemd en lange tijden geregeerd zijn door een welhaast-hegemoniale sociaaldemocratie, bij dit voorstel stuitte de Zweedse arbeidersbeweging duidelijk op haar machts- en invloedsgrenzen. Tot hier en niet verder. Bij sommige
thema's lukte het het zwakke, verdeelde burgeHjke
kamp zich toch te groeperen om een eenheidsfront
te vormen tegen de socialisten. Wat rechts bijna in
1948 en later bij de pensioenhervorming gelukt
was, kreeg zijn climax en apotheose bij de werkneen Arter, p. 7S.

2 2.

Geciteerd bij Klappe, p. 86.
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mersfondsen. Een enorme anti-socialisten-campagne werd op touw gezet door 'bourgeois Zweden', met massa-demonstraties en met forse steun
van de media, die van oudsher voor 8o procent uit
'burgelijke pers' bestaan. Zweden zou zichzelf met
deze plannen achter het IJzeren Gordijn plaatsen en
deel gaan uitmaken van het collectivistische stelsel,
zo hield men de bevolking voor. Complicerend was
dat er sprake was van interne verdeeldheid tussen
LO en SAP over het voorstel van de werknemersfondsen en dat premier Olof Palmezelf er ambivalent tegenover stond. Wezenlijker was nog een strategisch probleem: werknemersfondsen bleken alleen voor industrie-arbeiders interessant, ambtenaren en werkers in de collectieve sector hadden er
weinig mee, hetgeen de strijdvaardigheid en mobilisatiekracht van links niet bepaald stimuleerde.
Werknemersfondsen zouden uiteindelijk in zeer
verwaterde vorm ingevoerd worden in I 9 83. Ze
zijn , zo leert de ervaring inmiddels, economisch niet
erg van belang, laat staan revolutionair, gebleken.
Slechts een klein deel van de aandelen van bedrijven
zijn in werknemershanden gekomen, de werknemersfondsen concurreren meer met elkaar, dan dat
ze gezamenlijk de' produktiemiddelen der industrie'
zouden hebben overgenomen. Ze hebben vooral een
symbolische betekenis in het bedrijfsleven gekregen.
In politieke zin zijn de werknemersfondsen evenwel meer dan van symbolische waarde geweest. Ze
hebben veel schade aangericht in de arbeidsverhoudingen. Het heeft er de schijn van dat de Zweedse
sociaal-democratie op het hoogtepunt van haar invloed de slag om de werknemersfondsen feitelijk
verloor. 'The Iabour movement overreached itself
politically in the 197os in its attempts to move on
from welfare-statism and construct economie democracy in Sweden.' 2 3
Door de werkgevers is de strijd om de fondsen
ervaren als (of in iedere geval aangegrepen als) een
bom onder het klasse-compromis tussen kapitaal en
arbeid. In zekere zin was dit hetgevaLTegen de geest
van het Zweedse model in, waarin besloten lag dat
de overheid zich nadrukkelijk buiten de sfeer van de
arbeidsverhoudingen zou houden, had de LO bij de
sociaal-democratische regering met resultaat op
wettelijk ingrijpen aangedrongen. In ieder geval
werd de aanzet gegeven voor een verscherpte polarisatie. Die hing overigens toch al in de lucht door"de
wereldwijde opmars van het neo-liberalisme en een
2 3. Aylott,

p. 198 .

machtsbalansverschuiving door het post-fordisme
en internationalisering ten gunste van de factor kapitaal. De strijd om de werknemersfondsen heeft dat
proces versneld en het Zweedse bedrijfsleven een
alibi gegeven zich te onttrekken aan haar specifieke
verantwoordelijke rol in de Zweedse samenleving.
Het heeft de ondermijning van de discipline voor
centrale onderhandelingen en gecontroleerde loonvorming gestimuleerd.
Het 'mislukte socialistische offensief van de jaren
zeventig', zoals deze episode ook wel wordt genoemd is ook voor de interne verhoudingen van de
sociaal-democratie niet zonder gevolgen gebleven.
Het plan voor de werknemersfondsen markeerde de
laatste keer, dat La-denkers zo dominant de strategie
voor de sociaal-democratie als geheel konden uitzetten. Hierna was er sprake van een grotere
afstand( elijkheid) tussen Lo en SAP. Daarbij speelden overigens ook het einde van het collectief affiliatie-lidmaatschap van vakbondsleden een rol, tegelijk
met de invoering van riante staatssubsidies voor politieke partijen, hetgeen de (fmanciële) afhankelijkheid van de SAP ten opzichte van de LO flink verkleind heeft. Daarnaast zouden er toenemende spanningen ontstaan tussen partij en vakbeweging als gevolg van de verslechterende economie en de noodzaak tot sanering van verzorgingsarrangementen.
De strijd om de werknemersfondsen leidde - dat
ook nog - tot een ongekende verkiezingsnederlaag
voor des AP in 19 7 6. Voor de eerste keer sinds 1 9 3 2
belandde de sAP in de oppositie en wel van 19 7 6 tot
19 8 2. In die periode traden er burgelijke driepartijen-coalities op van Centrum Partij (zoals de Boerenpartij zich was gaan noemen vanaf I 9SJ), de Liberalen en Conservatieven ('Moderaten').
Een haperende ecoi:wmie
De burgelijke coalities tussen 1976 en 198 2 bleken
evenwel geen gelukkige hand van regeren te hebben,
noch hadden ze te maken met een gunstig economisch gesternte. Het was namelijk vanaf die periode,
eind jaren' 70 - begin jaren' 8o, dat de Zweedse economie fors zou gaan kwakkelen. De houdbaarheid
van de Zweedse verzorgingsstaat werd danig op de
proef gesteld. Het was het begin van een periode van
economisch 'magere jaren', met als climax een diepe
recessie in 1990, gevolgd door een periode van crisis- en herstelpolitiek waar men in Zweden eigenlijk
nog niet helemaal aan ontstegen is.
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Het eerste structurele probleem dat aan het licht
trad was dat het 'economische groei-dividend'
waarop het Zweedse model altijd steunde, en dat de
Zweedse sociaal-democratie nodig had om haar interne coalitie in stand te houden, zienderogen verdween. Zie hier de cijfers: tussen 1 9 5 2 en 1 9 7 3 lag
de economische groei gemiddeld op 3. 9 procent;
tussen 197 3 en 1990 zou deze 1 . 6 procent bedragen, aanzienlijk lager dan het oESo-gemiddelde. In
dat licht werd de last van de dure verzorgingsarrangementen steeds moelijker te dragen. Tussen 1950
en I 97 2 stegen de collectieve uitgaven van 2 5 procent van het BNP naar 7 o procent BNP, terwijl de
collectieve uitgaven daarna van 1970 tot 1980 met
2o procent meer stegen dan hetBNP zelf. Oorzaak:
meer sociale uitkeringen waren noodzakelijk, maar
vooral was er sprake van een enorme groei van werk
in de publieke sector, vooral op lokaal niveau. ln
1960 verschafte de publieke sector aan één op de vijf
Zweden werk; in 1990 was dit meer dan één op de
drie geworden. 2 4
Zweden kreeg al relatief vroeg, mede als gevolg
van rationalisaties door het Rehn/Meidner-model,
te maken met het verschijnsel van de-industrialisatie: een sterke opkomst van de dienstensector, zowel
in de private als in de publieke sector. Niet alleen
waren er steeds minder mensen werkzaam in de agrarische en bosbouw-sector (de achtergrond van de
naamswijziging van Boerenpartij in Centrumpartij),
maar ook traditionele blauwe-boorden-industriële
arbeid kalfde steeds verder af. De erosie van de industriële basis van de economie vanaf de vroege
jaren zeventig bleek meer en meer problematisch
voor een klein, zeer sterk export-afhankelijk land als
Zweden. 'The "structural deficit" between the
goods-producing and the service-producing sectors
of the economy has caused, inter alia, balance-of-payments problems, a shortfall on national account and,
by extension, increasing difficulties in sustaining
existing levels of welfare provisions'. 2 5
Dat de belastingdruk - waarvoorZweden toch al
het wereldrecord in handen had - in deze situatie
buitenproportioneel opliep, wordt duidelijk wanneer nota bene twee van de beroemdheden die Z weden kent in fiscale anekdotes verzeild raken . Ingmar
Bergman, de filmregisseur, verlaat woedend het land
voor een aantal jaren vrijwillige ballingschap, wanneer hij valselijk beschuldigd en gearresteerd wordt
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voor belastingontduiking. De kinderboeken-schrijfster van 'Pip i Langkous', Astrid Lindgren, presteert
het om een sprookje te schrijven over de onrechtvaardigheid van het belastingstelsel. Direkte aanleiding: ze bleek een bepaald jaar meer belasting te
moeten betalen dan ze aan inkomsten had verdiend.
De Zweedse Derde Wen avant-la-lettre
De sociaal-democratische nederlaag van 1976 kan in
twee opzichten een keerpunt in de na-oorlogse
Zweedse politiek worden genoemd: I. Het basisvertrouwen dat er zo lang tussen electoraat en sociaaldemocratie had bestaan bleek geschonden. De toverformule van het Zweedse model en daarmee van
sociaal-democratische politiek - namelijk dat de
Zweedse samenleving economisch en sociaal één
grote win/win-combinatie was - raakte uitgewerkt. 2. Hetfeitdathet'burgerlijkinterregnum' allesbehalve een groot succes bleek te zijn was van
grote betekenis. Rechts had - voor langere tijd - het
vertrouwen beschaamd goede, competente bestuurders te zijn. Het patroon van afnemend vertrouwen in de sociaal-democratie werd niet gecompenseerd door vertrouwen in het burgelijke blok.
De burgelijke coalities van I 9 7 6- I 9 8 2 lieten een
problematische erfenis achter: een groot fmancieringstekort. Tegen de geest van het Zweedse model
in en tegen de eigen ideologische posities in, werden
in deze periode bedrijven in problemen en wegkwij nende bedrijfstakken fmancieel ondersteund. De
ironie van de geschiedenis wil zelfs, dat gedurende
deze zes jaar niet-socialistische regering meer
Zweedse bedrijven zijn genationaliseerd, dan in al
die ruim veertig jaar van sociaal-democratische kabinetten.
De in 198 2 aantredende SAP-regering, met premier Olof Palme en de roemruchte minister van
Financiën Kjell-Oiof Feldt, nam het op zich dit
'burgerlijk' puin te ruimen en Zweden weer
concurrerend te laten worden ten opzichte van het
buitenland. Met Feldt is een even boeiend als
controversieel persoon binnen de Zweedse sociaaldemocratie geïntroduceerd. Hij zou het in de zogeheten 'Rozenoorlog' danig aan de stok krijgen met
de linkervleugel van de partij en met name met de
vakbeweging L o.
Feldt geldt als architect van de Zweedse Derde
Weg, Den Tredje Väsen 26 . Hij wilde hiermee een
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nieuwe route bewandelen tussen, enerzijds het reflationaire pad van het traditionele Keynesianisme
zoals de Franse socialistische regering onder Mitterrand dat destijds was opgegaan, en anderzijds het
neo-liberaal monetair fundamentalisme waarop
toen met veel bravoure gekoerst werd door het
Engeland van Thatcher. Men probeerde via een gecombineerde strategie van bezuinigingen en overheicisinvesteringen tot economisch herstel te komen
zonder de prijs te betalen van een oplopende werkloosheid of hogere inflatie.
De Zweedse derde weg-economen waren partijeconomen die zich afzetten tegen de tot dan toe dominante vakhonds-economenschool van Meidner
c.s. Zij werden aangevoerd door Feldt, die eerst economisch woordvoerder van de SAP in de Rijksdag
was gedurende de oppositieperiode en vanaf 198 2
minister van Financiën. Zijn missie en die van de
Zweedse Derde Weg luidt, in een notedop, als volgt:
'Toen wij in 1 9 8 2 weer aan de macht kwamen, vond
iedereenZweden maar een hopeloos geval: de hoogste belastingen, de grootste publieke sector, de
sterkste vakbonden en hoge lonen. Ik kan de wereld
nu laten zien dat een door socialisten geleid land een
goed functionerende markteconomie kan zijn, die
zich snel aanpast aan economische ontwikkelingen'. 2 7
Hernieuwde economische groei zou, volgens
Feldt, moeten komen van een substantieel winstherstel van de bedrijven en van het internationaal weer
competitief maken van (lagere) arbeidskosten. Dit
probeerde men te realiseren door aanbodeconomische impulsen en lastenverlichting. Niet voor niets
was het - voor de kristiche achterban provocerende - motto van de sociaal-democratische regering
van 19 8 2: 'eerst groei, dan herverdeling'. Men
schoof, zo was voor vriend en vijand evident, enigszins op in neo-liberale richting, in elk geval waar het
de probleemdiagnose betrof. Al stond daar tegenover, dat de Palme-regering de 'saneringspijn' zoveel
mogelijk probeerde te spreiden. Lastenverlichting
voor bedrijven ging hand in hand met belastingverhoging op vermogen; enkele bezuinigingsoperaties
van de burgelijke kabinetten werden, conform de
wens van de LO, teruggedraaid.
Toch bleek het economisch beleid uiteindelijk
niet succesvol. Eerst had het wel die schijn. Zweden
profiteerde even van de internationale boom als ge2 6. Zie uitgebreid over de Zweedse
derde weg: Pontusson, p. 34-39.

volg van de 'Reagonomic recovery of the us economy'. Tussen 19 8 3 en 19 8 8 groeide de Zweedse
economie met 2. 7 procent. Mede dankzij oudZweeds recept van devaluaties van de Zweedse
Kroon: in 19 8 2 een depreciatie van maar liefst 16
procent. Dit had nog competitief voordeel kunnen
opleveren in de tijd dat sprake was van centraal, georkestreerde CAO-onderhandelingen, maar die tijd
was over na de links/rechts-polarisatie van 1976.Als
gevolg van devaluaties had Zweden gedurende de
jaren tachtig voortdurend te maken met een hoge
inflatie, die weer leidde tot duurdere importen en
comsumptieprijzen, hetgeen individuele vakbonden
aanzette tot het claimen van hoge looneisen. Daarbij
kwamen nog, achteraf erkende, beleidsfouten van
de regering. Een verkeerd getimede deregulering
van de banksector en de fmanciële markten midden
jaren tachtig, te dure huisvestingsprogramma's: het
zou allemaal uitlopen op de dramatische economische situatie van 1990, welke van de weeromstuit
ook een politieke crisis met zich mee zou brengen.
De Rozenoorloa: 'Rozen met elkaar op de Vuist'

De AP vormde minderheidsregeringen van 19 8 2
tot 1 991 en deze periode zou grote spanningen en
verdeeldheid laten zien binnen de arbeidersbeweging. In welke mate bezuinigen op de publieke uitgaven en de 'sterke samenleving' van Erlander aantasten? En hoe verzorgingsarrangementen te hervormen en te saneren? Deze 'terugtocht uithet paradijs'
raakte de open zenuw van een partij die er trots op
was een systeem van, zoals het fraai in het Engels
heet, 'womb-to-tomb protection' te hebben gerealiseerd, van de wieg tot het graf. Anne-Marie-Lindgren: 'We zitten en zaten in een verwarrende en onzekere periode van transitie. Je weet dat de oude
methodes niet meer werken, maar je hebt nog geen
nieuwe gevonden. Voor ons sociaal-democraten is
het uiteindelijk een kwestie van het zoeken naar een
nieuwe identiteit. We worden geïdentificeerd met
volledige werkgelegenheid in de industriële samenleving. Maar conform officiële definities zijn we
geen industriële samenleving meer, want minder
dan 3o procent van de werkende bevolking werkt
nog maar in de industrie. En bovendien hebben we
moeten capituleren voor het ontstaan van Zweedse
werkloosheid. Het is altijd moeilijk vaarwel te zeggen en afscheid te nemen van zaken en werkwijzen
27. Geciteerd uit een interview in 1987
bij Klappe, p. 9s.
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die 2o, 30 jaar zo goed hebben gewerkt. En dat
vormde ook een van de achtergronden van de zo
pijnlijke Rozenoorlog, een interne partijstrijd tussen een "rechtse" en een "linkse" analyse van de economische problemen.'
Hoofdrolspelers in dit conflict dat zo fraai Rozenoorlog is gedoopt (naar het partij -symbool; dus
zoiets als: 'Rozen met elkaar op de Vuist') waren aan
de ene kant Kjell -Olof Feldt en aan de andere kant
de linker-vleugel van de partij, vaak samenvallend
met de vakcentrale LO. Dat bezuinigen en ver oberen noodzakelijk was, bleek uit alles: er was sprake
van een hoge lastendruk, een enorm begrotingstekort, voor Zweden ongekende werkloosheid,
forse inflatie, waardoor de exportsector marktposities kwijt raakte. Feldt die een bood chap van' de bittere pil en stinkende wonden' uitdroeg ter legitimatie van een sanering van de welvaartsstaat, botste op
een 'welfare culture deeply ingrained in the ranksof
the party and traditional perceptions of SAP as the
beneflcent provider ', zoals DavidArter het fraai omschrijf. 28 Tot in het eigen kabinet en in de persoon
van zijn eigen premier Olof Palme kwam Feldt
weerstand en verzet tegen. Nu lag dit ook aan de
persoonlijkheid en stijl van Feldt zelf, die onZweeds provocatief genoemd mag worden. Zo
publiceerde Feldt een boek Samtal med Feldt (Conversatie met Feldt, 1984), waarin hij doelbewust de
heilige koeien van de sAP te lijf ging, en passant gehate ideëen van de conservatieven overnemend,
zoals gedeeltelijke privatisering van de sociale zekerheid. Verder nam hij graag de 'zondags-retoriek'
en loze politiek-correcte beloften van partijcongressen en verkiezingscampagnes op de hak en kreeg
hij het aan de stok met de vakcentrale Lo.
Zijn bezuinigingspolitiek zette namelijk enorme
druk op de onderhandelingsvrijheid van de LO.
Feldt liet geen kans voorbijgaan om de vakbeweging
er dreigend op te wijzen dat 'de laatste kans die het
Zweedse model nog geboden zou worden' van hun
verantwoordelijkheid en coöperatie zou afhangen.
Lo was evenwel onder zijn voorzitter Stig Malm
meer en meer de belangrijkste criticus van de regering geworden. Men weigerde systematisch medewerking en steun aan de bezuinigingspakketten en
zei aan de vooravond van verkiezingen openlijk het
vertrouwen op in partijgenoot Feldt. Op 1 mei 1989
kwam dit conflict naar buiten. Malm voer op die dag
heftig uit tegen een kabinetsmaatregel om via een

I'

Ii

:I
I i 1"

i

1•:

;1 1

.i
I;'
11

Ii

I

28. Arter,

BTw - verhoging de

oververhitte economie af te koelen . Ingvar Carlsson - die in de tussentijd het premierschap van de in 1 9 8 6 tragisch vermoorde 0 lof
Palme had overgenomen en daarmee veel respect
verwierf-verweetde LO hierop een onverantwoordelijke houding ten opzichte van de economie, wat
in de Zweedse verhoudingen zoiets moet zijn als
'landverraad'.
Eind 1 9 8 9 kwam het tot een beslissende slag in
de'Rozenoorlog' tussen de topvan de SAP en de vakbonden. Een noodbezuinigingsen sanerings-pillet
van Carlsson en Feldt, gedeeltelijk afgestemd met de
LO-top, bleek bij de rank andfile van vakbeweging en
partij op groot verzet te stuiten. Niet alleen bevatte
het pakket een bevriezing van prijzen, lonen en belastingen; het bevatte ook een tijdelijk stakingsverbod (inclusief sancties op overtreding).
De LO trok zijn steun voor het noodpakket in,
terwijl ook de Riksdas de hete hangijzers verwierp.
Hierop diende Carlsson in februari 1990 zijn ontslag
bij de Zweedse koning in. De architect van het saneringsplan, minister van Financiën Feldt, zou de politiek geheel en al de rug toekeren. Hij zou later toegeven dat constante tegenwerking vanuit vakbeweging en partij hem tot die beslissing hadden gebracht. Carlsson evenwel had heel andere plannen.
Die reconstrueerde een nieuw kabinet-Carlsson,
niet lang na de kabinetscrisis, met gedoogsteun van
de Linkse Partij en de Centrum Partij . Tegelijk sloot
hij een zogeheten 'liblab-pact', een parlementaire
overeenkomst met de Liberalen voor het realiseren
van een bezuinigingspakket. Het verbod op stakingen en het bevriezen van lonen werden ingetrokken .
Maar het electorale kwaad was al geschied. Bij de
verkiezingen van 199 1 scoordedes AP 3 7, 7 procent
van de stemmen, de slechtste uitslag sinds 1928.
Carl Bildt, de leider van de Moderata Samlinaspartiet
(de 'gematigden' I conservatieven), werd premier
van een niet-socialistische vier-partijencoalitie.
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Maatschappelijke coriflictstif
Wat de Rozenoorlog en de crisis van 1990 pijnlijk illustreren is, dat er gedurende lange tijd een 'mismatch' bestond tussen het gevoerde en voorgestane
beleid van des AP-regering en de verwachtingen van
de achterban, leden en kiezers . Zo laat een analyse
van de verkiezingsuitslag van 1988 zien, dat meer
dan een kwart van hetSAP-electoraat zichzelf links
van de partij positioneert. Uit ander onderzoek
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blijkt dat nog grotere aantallen in 1990 van mening
zijn, dat de sociaal-democratische regering veel te
ver is gegaan met het snijden in de colJectieve sector
en met denivellerende belastingher vormingen. 2 9 Er
kan derhalve van een aanzienlijk imago- en geloofwaardigheidsprobleem voor de SAP gesproken worden. Wat hierbij tevens op de achtergrond een rol
speelt is de veranderde rol en invloed van de vakcentrale LO. Pär Nuder, chef van het kabinet van premier Persson, de Zweedse Geelhoed, maar dan in
yuppie-uitvoering, spraken we hierover in het 'Torentje van Persson', deel van het ministeriële appartementencomplex in Stockholm. 'De politiek-maatschappelijke invloed van de LO is flink afgenomen,
nu sinds een jaar of tien de loononderhandelingen
niet meer centraal, maar decentraal plaatsvinden.
De centrale zoekt haar machtsbasis nu meer en meer
in de partij, als belangenlobby en veelal aanvoerder
van de opstandige linkervleugel, die per saldo de
steun voor de sociaal-democratie heeft doen afkalven, al was het maar door het imago van een verdeelde, ruziemakende beweging.'
Maar er is niet alleen conflictstof opgehoopt binnen de arbeidersbeweging. Dat gold voor de
Zweedse samenleving als geheel. Anne-MarieLindgren: 'Ergens begin jaren tachtig is er iets geknapt in Zweden. Tot die tijd bestond er een grote
welvaartsstaat-consensus. De burgelijke partijen
boden als het ware tegen de sociaal-democraten op,
wie de beste sociale politiek kon ontwerpen. Maar
het neo-liberale en neo-conservatieve discours van
Reagan en Thatcher is ook aan Zweden niet voorbijgegaan. De Conservatieve Partij van Carl Bildt, de
Moderates, hebben het opgepakt als wapen tegen de
sociaal-democratie. Het verhaal, dat mensen zichzelf moeten kunnen verzorgen, zonder hulp van de
staat. Het bekende vertoog van zelfredzaamheid, de
eigen verantwoordelijkheid van de burger en de
staat als probleem. Die conservatieve propaganda
heeft hier sindsdien het publieke debat flink bepaald.
Als je op de kranten en het openbare debat zou afgaan, zou je denken dat de verzorgingstaat iets
ouderwets is, gedoemd afte sterven, zo weinigpositiefs wordt erover opgemerkt in de burgelijke
media. Uit onderzoek van de Universiteit van Stockholm blijkt evenwel, dat de steun voor de verzorgingsstaat-idee nog altijd massaal is onder de bevolking, al wordt het minder bij jongeren, vooral de

hogeropgeleide, rijkere jongeren in de grote steden'.
Er deden zich ook belangrijke verschuivingen
voor in de jaren tachtig in de opstelling van het bedrijfsleven, zoals al eerder aangeduid. De grote multinationale concerns hadden hun blik allang niet
meer op de kleine Zweedse thuismarkt, maar op de
wereldmarkt gericht. Zweeds kapitaal werd in toenemende mate over de grenzen heen geïnvesteerd,
mede dankzij de internationalisering van de fman ciële markten. Dit heeft de interne cohesie van de
Zweedse economie aangetast en ook de mogelijkheden om een eigen afwijkende koers te varen. Niet
voor niets werd in 1990 - nota bene als onderdeel
van een bezuinigingsprogramma de plotselinge aanvraag voor het lidmaatschap van de Europese Unie
opgenomen, met als hoofdargument: de kapitaalvlucht van het Zweedse bedrijfsleven. Olie Svening,
journalist van Dagens Nyheters - een van de betere
Zweedse kranten - en in een vroeger leven kabmetsassistent van de premiersTage Erlander en Olof
Palme, is hier zonneklaar over: 'Zweden is in 1 99 s
noodgedwongen lid geworden van de Europese
Unie .Tegen heug en meug, maar we hadden geen andere keuze. Ons bedrijfsleven was bezig het land te
verlaten om zich in de Europese en wereldeconomie
te voegen. Vroeger, conform het Zweeds model,
overlegden de topmanagers van de grote bedrijven
met ons, de sociaal-democratische regering, voordat ze strategische besluiten namen. Nu verplaatsen
ze, zonder enig overleg of waarschuwing, hun produktie of hoofdkantoor buiten Zweden. Neem
Ericsson of modegigant Hennes & Mauritz.Allemaal
vanwege de Zweedse belastingdruk'.
Veel waarnemers waren dan ook van mening dat
met name de verkiezingsnederlaag van 199 1, die
terug te voeren is op een interne crisis in de arbeidersbeweging en een opvallend on-Zweedse aantrekkingskracht van rechts, geen tijdelijke inzinking
voor de Zweedse sociaal-democratie zou zijn, maar
zoals Pontusson met enige dreiging schrijft 'a landmark in a reconfiguration of Swedish politics that is
still continuing.' 3o
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'The job has to be done'

Desondartks werd de burgelijke coalitie onder leiding van Carl Bildt in 1994 opnieuw opgevolgd door
een sociaal-democratische regering onder leiding
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van Ingvar Carlsson.J' De regeer-peiformance van
Bildt c.s. pakte opnieuw teleurstellend uit, al was
het maar omdat deze regering te maken kreeg met
zowat een ineenstorting van de economie. De werkloosheid liep van 1991 tot 1994 op van 3 procent
naar ca. I 4 procent; zo ook het begrotingstekort tot
I o procent BNP, ver boven de EMu-criteria van
Maastricht. De Kroon kwam in een vrije val en er
was zelfs sprake van negatieve economische groei;
het BNP nam elk jaar met zo'n o, 1 procent af.
Kortom, de economische uitgangssituatie in 19 94
kon haast niet slechter zijn, wat Bildt en de burgerlijke partijen door het electoraat werd aangerekend.
De SAP kreeg een royale 4S procent van de kiezers, wat Carlsson in staat stelde een SAP-minderheidskabinet te vormen, mede op basis van een zogeheten 'geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst' op parlementair niveau met de Centrum
Partij voor wetgeving op economisch beleidsterrein . Het was Carlsson dus opnieuw gelukt om het
burgelijke blok klassiek uiteen te spelen volgens de
klassieke SAP-verdeel-en-heers-politiek. En het
Zweedse electoraat heeft bij meerderheid andermaallaten blijken geen rechts, neo-liberaal alternatief voor de Zweedse verzorgingsstaat te wensen
en - ondanks alles - sociaal-democraten toch het
meest competent te achten om het land uit de
misère te leiden.
De oppositie-periode 1991- 1994 was door de
SAP benut om de wonden te likken van de Rozenoorlog. De analyse van de 'rechtervleugel' had aan
het langste eind getrokken. De lezing dat de problemen van de Zweedse economie structureel zijn, dat
condities voor produktie en handel zich door de internationalisering hebben gewijzigd, dat een herziening van economisch beleid noodzakelijk meer is gericht op inflatiebestrijding dan op Keynesiaanse
vraagstimulering en dat de efficiency van verzorgingsarrangementen verhoogd dient te worden,
werd met andere woorden als de meest accurate gezien.
De regeringsstrategie wordt nu bovenal het terugbrengen van de publieke uitgaven ten gunste van
het begrotingstekort. 'If we give an inch when it
comes to our ambition to hold our state fmances
under tight control, then we wil! fail the unem3 1 • Kabinetten kenden een zittingstermijn van drie jaar. Dit is in 1994
gewijzigd in een systeem van parlementaire verkiezingen om de vier jaar.
3 2. De cohesie en eensgezindheid van

ployed' en 'It is no longer possible to buy full employment at the price of high inflation', zijn twee
kenmerkende uitgangspunten van Göran Persson,
de architect en uitvoerder van dit beleid als nieuwe
minister van Financiën. Er bleek uiteindelijk een
harde saneringspolitiek nodig om het begrotingstekort en in het verlengde daarvan de werkloosheid te
laten dalen. Ondanks soms harde sociale repercussies van dat beleid, bleef de partij goeddeels eensgezindY Zelfs in deze moeilijke crisistijden bleef de
partij (partijorganen en parlementaire fractie) na
soms heftige interne debatten naar buiten tamelijk
coherent. Anne-Marie Lindgren hierover: 'De popu lariteit van de sociaal-democraten daalde enorm in
de opiniepeilingen sinds 199 s, maar over het geheel
genomen, moet je zeggen dat de partijleden opmerkelijke stamina hebben getoond bij het steunen van
deze stringente bezuinigingspolitiek, ook al waren
de gevolgen voor mensen vaak hard. Maar uiteindelijk was men overtuigd van de onvermijdelijkheid
van deze ingrepen. Men dacht: 'OK, het is onplezierig, maar the job has eot to be done, en aangezien er niemand anders is die het kan doen, moet het maar zo
gebeuren.'
'We hebben de welvaartsstaat eered'

Typerend voor de onderhuidse dramatiek die de
Zweedse sociaal-democraten bij dit alles bevangen
heeft, is de beleidsverantwoording die te lezen viel
in het Verkiezingsmanifest van 1994: (in Engelse
vertaling) 'Welfare cuts are in no way an expression
for the Social Democrats' abandonment of their
goals or that we, for ideological reasons, maintain
that welfare should be reduced. On the contrary
they are motivated by a desire topreserve those basic
ideological ideas which underpin the Swedish welfare system- that it is universa! and that it is the same
for everybody. The Social Demoeratic government
and parliamentary group are forced by circumstances and by the economie situation of the country to
adopt these measures'.
Typerend zijn ook de randvoorwaarden die men
bij de sanering van overheidsuitgaven en verzorgingssarrangementen stelt: 'De zwaarste schouders,
degenen met werk en redelijke inkomens dienen de
zwaarste saneringslasten te dragen. De rijkste 2o

de SAP, wat toch een 'coalitie in
zichzelf' van belangengroepen vormt, is
overigens van oudsher een raadselachtig
verschijnsel. Men zoekt verklaringen in
de arbeidsdeling tussen een radicale L o

en een bestuurlijker gerichte SAP en in
de aanwezigheid van de Unkse Partij,
die veel radicaal temperament zou
absorberen. '
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procent van de Zweden zijn reeds gedwongen om 40
procent van de kosten van het herstel van de economie voor hun rekening te nemen' en kinderopvang,
onderwijs en gezondheids- en ouderenzorg worden
eerder ontzien dan subsidies en uitkeringen (want
de meeste huishoudens kunnen een tijdelijke inkomensachteruitgang vaak wel opvangen, terwijl verstoken blijven van gezondheidszorg of onderwijs individueel en maatschappelijk zeer negatieve gevolgen kan hebben)', zo heet het in het politiek langetermijn-programma 'Zweden op naar de 21 ste
eeuw'.
Pär Nuder, ondermeer ook speechwriter van de
huidige minister-president Persson, wijst in dit verband op een wel heel eigenzinnig-Zweedse discussie: 'Wij hebben in Zweden een principieel debat
over de vraag of kinderen in kinderopvangcentra
mogen blijven wanneer hun ouders werkloos zijn
geworden en of werklozen hun kinderen wel of niet
naar de kinderopvang mogen sturen. Je moet beseffen, dat al onze kinderen in beginsel naar de gratis,
door de gemeenten verzorgde kinderopvang gaan.
Dit onthouden aan kinderen van werklozen - om
reden van kostenbesparing - maakt van die kinderen
direct al outsiders en onderklasse-kinderen. Dus ik
ben er, vanuit ons uitgangspunt van een klasseloze
samenleving voor, dat ook kinderen van werklozen
gebruik mogen maken van creches, maar dat is hier
eenheel debat'.
Dit geeft aan dat, hoezeer er onder minister van
Financiën Persson ook een stringente begrotings- en
anti-inflatie-politiek is gevoerd, met zeer impopulaire maatregelen, er binnen de Zweedse politieke
en maatschappelijke verhoudingen en belangencoalities toch altijd naar zo sociaal evenwichtig mogelijke maatregelen wordt gezocht. Men omschrijft de
Zweedse aanpak daarom wel als de 'reformed welfare state way' (tegenover 'the market-oriented way'
van New Labour of'the consensus-oriented way to
more market' van het Nederlandse poldermodelH).
Men is niet zozeer uit op structuurwijzigingen van
de naoorlogse verzorgingsarrangementen of op een
maatschappelijke transformatie, maar saneert en in noveert om het bestaande model te laten overleven .
Persson zelfbewees dit, door op het verkiezingscangres na de tropenjaren van sanering uit te roepen:
'Het werk is gedaan. We hebben de welvaartsstaat
gered!'.
33 · Zie W Merkel, The ThirdWays '![
Europeon Socio/ Democracy at the End'![

Uiteindelijk werden met de harde saneringspolitiek ook redelijke economische resultaten geboekt
en raakte Zweden uit de alarmfase: in 1997 was het
overheidstekort terug op 1 ,9 procent BNP; bedroeg
de economische groei 2, 3 procent, was er lage U:flatie en een voorzichtige trend van afnemende werkloosheid ingezet. Zweden was en passant geslaagd
voor het 'EMu-examen', al zag men van deelname
aan de EMuvanwege Euroscepsis en een hoge staatsschuld voorlopig nog af.
Perssons's tevredenheid met het feit dat hij zijn karwei had volbracht kan echter niet verhelen, dat er
meer en meer verdeeldheid en onderlinge twisten in
de SAP zijn ontstaan. Bij economische tegenwind is
het moeilijker alle groepen en belangen, die een
grote permanente regeringspartij als de SAP als 'kabinetscoalitie in zichzelf' vertegenwoordigt, tevreden te stellen. Alle onderhuidse conflicten hebben
zich in de afgelopen periode verscherpt. Het bekendste voorbeeld daarvan was natuurlijk de Rozenoorlog, die de spanningen tussen L o en sAP weerspiegelde. Daarnaast was er het milieuthema dat de
partij al gedurende de hele jaren tachtig parten had
gespeeld, sinds het felle maatschappelijke debat en
het daarop volgende referendum over de sluiting van
kerncentrales ( 1 98o ). Met twee elkaar bestrijdende
kampen als uitkomst: de 'grijze betonsocialisten'
versus de groene eco-socialisten. Nog steeds ligt de
feitelijke sluiting van kerncentrales erg controversieel en ook een brug over de Sont die Zweden met
Denemarken en dus het Europese vasteland gaat
verbinden, was een ecologische twistappel. Europa
is traditioneel een bron van grote spanning en consternatie, niet alleen bij Scandinavische referenda,
maar ook dwars door een partij als de SAP heen. Op
deze terreinen wordt-ook de Eurosceptische, postmaterialistische concurrentie van Linkse en Groene
Partij meer en meer voelbaar.
Een gemiste kans wat electorale attractiviteit betreft, was de leiderschapswisseling na het plotselinge vertrek van Ingvar Carlsson uit de politiek.
Hoewel hij uiteindelijk respect verwierf voor zijn
opvolging van Palroe en zijn taktisch vernuft, zegt de
bijnaam die hij van de Zweden kreeg alles over zijn
charisma. Carlsson werd 'de Schoenzool' genoemd.
Gedoodverfd als zijn opvolger en dus als eerste
vrouwelijke premier van Zweden was Mona Sahlin,
the Twentieth Century, niet-gepubliceerd
paper, Madrid juli 1999.

s &.o 9 1999

de populaire vice-premier. Zij raakte jammerlijk in
een 'affaire' verzeild eind 1995: ze zou iets te vrijmoedig zakelijke en privé-creditcards door elkaar
heen hebben gebruikt en, dat was het ergste, daarover ook nog hebben gelogen. Ze nam als minister
ontslag, daarmee een leiderschapsvacuüm achterlatend. Met grote moeite en vertraging - geen van de
potentiële kandidaten durfde naar voren te treden zou uiteindelijk de stugge minister van Financiën,
Göran Persson, het partijleiderschap op zich
nemen.
Bij zijn aanvaardingsspeech op het partijcongres
van 1996 riep Persson ondermeer op tot een vernieuwing van het Zweedse model als enig middel
om de werkloosheid terug te kunnen dringen ('to
free people from the chains of unemployment',
zoals het daar heet). Hij riep werkgevers en werknemers op zich te herpakken voor een nieuwe periode
van samenwerking en verantwoordelijkheid, voor
een revitalisering van het Zweeds model, en een
einde te maken aan ideologische dogma's 'which see
trade unions as a problem'. 'We need more cooperation in Sweden. Not less'.
Een onaemakkelijke klempositie

Inmiddels blijkt Persson als premier weinig populair. Zijn minderheidskabinet, dat kwetsbaar steunt
op parlementaire gedoogs~eun van SA P's electorale
concurrenten, de Linkse Partij en de Groenen, balanceerde al snellangs de afgrond toen de minister
van Financiën, oud-centraal bankier Erik Ásbrink,
na een aanvaring met zijn premier onverwachts vertrok. De achtergrond hiervan vormen interne meningsverschillen binnen de SAP-regering over de
wenselijkheid, al dan niet, van lastingverlichting als
aanjager van de economie. Hoewel deze optie voor
de hand zou kunnen liggen in het land dat nog steeds
wereldrecordhouder hoogste inkomstenbelastingen
is, biedt alleen al de samenwerking met de Linkse
Partij hiervoor niet de speelruimte. Maar ook uit enquetes blijkt keer op keer, dat een meerderheid van
de bevolking belastingverhoging verkiest boven een
afslanking van sociale voorzieningen en van de publieke sector. Het vertrek van As brink, die garant zei
te staan voor staatsschuld-reductie, bracht een
schokgolf op de fmanciële markten teweeg. Want
met veel moeite was er weer enig vertrouwen in de
Zweedse economie opgebouwd na het monetaire
rampjaar 1992, toen de Zweedse Kroon in een vrije
val belandde en na jaren van saneren met de 'kettingzaag' (zoals de Nederlandse 'kaasschaaf(methode)'

in Zweden wordt genoemd; Zweedse wouden, nietwaar) de overheidsuitgaven weer enigszins in het gerede raakten.
De Zweedse zakenwereld heeft, na het vertrek
van Ásbrink, opnieuw gedreigd hoofdkantoren naar
het buitenland te verplaatsen als de arbeidsmarkt
niet wordt geflexibiliseerd en de belastingen niet
worden verlaagd, zoals ze eerder al via een paginagrote advertentie in een krant het vertrouwen in de
regering-Persson opzei. Maar liefst 1 o 1 topmanagers van Zweedse bedrijven plaatsten toen hun
handtekening onder de kop: 'Nu is het vertrouwen
geschonden'. Stenen des aanstoots: het regeringsvoornemen twee van de twaalfkerncentrales te sluiten, extra uitgaven voor sociaal beleid, en het gezwalk van de SAP voor wat betreft de EM u-toetreding. Het mag duidelijk zijn: het Zweedse harmoniemodel heeft plaats moeten ruimen voor gepolariseerde verhoudingen.
De Zweedse samenlevins in een impasse

Het geeft een aardige indruk van de bepaald ongemakkelijke klempositie van Persson en de Zweedse
sociaal-democratie. Aan de ene kant scoort de SAP
op dit moment lage peilingen door de impopulairé
maatregelen die ze nemen en door het tamelijk beroerde bot-technocratische imago van Persson als
persoon. Hiervan profiteren de Linkse Partij en de
Groene Partij die zich presenteren als partijen die
nog de authentieke dragers van de sociaal-democratische verzorgingsstaat van Erlander en Palroe zijn.
Persson staat ook onder grote druk van zijn eigen
partij, met name de linkervleugel en de L o, die met
lede ogen aanzien hoe de electorale concurrenten
van de SAP, zoals bleek bij de laatste verkiezingen,
opvangtehuis zijn geworden voor de spijtoptanten
van de SAP. En dan zijn daar nog de internationale fi nanciële markten en het Zweedse bedrijfsleven die
niets liever willen dan dat de Zweedse uniciteit zich
oplost in Eu- en o Esa-gemiddelden. Een lastig parket.
Veelzeggend voor de Zweedse situatie is evenwel, dat inmiddels bekend is geworden dat Perssons
grote tegenstrever Carl Bildt de Zweedse politiek
zal verlaten. Dat juist hij de handschoen in de ring
gooit, is veelzeggend, want hij was blijkens peilingen
de meest populaire politicus van het land, nog populairder dan de koning. Die populariteit hing hiermee
samen dat Bildt, zo zou je dat kunnen stellen, als een
soort rechtse incarnatie van Olof Palroe gold door
zijn internationale (bemiddelings)activiteiten .
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Bildt, de onbetwiste leider van de Zweedse oppositie, was Hoge Vertegenwoordiger van de VN in Bosnië van I 995 tot 1997 en werd recent benoemd tot
speciaal gezant van de v N voor Kosovo. Zijn vertrek
uit de binnenlandse politiek heeft echter vooral te
maken met de verkiezingsnederlaag van zijn conservatieve Moderata-partij bij de laatste verkiezingen in
september I 9 9 8. Alom werd toen verwacht dat
Bildt die verkiezingen zou winnen en premier zou
worden - voor het eerst in de Zweedse geschiedenis
scoorde de Conservatieve Partij in een opiniepeiling
meer dan de SAP - , maar hij bleek zijn persoonlijke
populariteit niet te kunnen omzetten in winst voor
zijn partij. In plaats daarvan gaven die verkiezingen
een 'ruk naar postmaterialistisch links' te zien. Duidelijke winst voor de Linkse partij, de Groenen en
de christen-democraten en een nipte zege voor de
sAP, met zoals aan het begin gesteld een historisch
lage verkiezingsuitslag.
Dit brengt ons een laag dieper. De collectieve identiteitscrisis van Zweden waarmee onze bijdrage
opende, blijkt terug te voeren op twee complexe gegevenheden. Van grote invloed zijn zonder twijfel
geweest - geen Zweed die dat zal ontkennen - de
gebeurtenissen die Zweden van zijn onschuld en onkreukbaarheid hebben beroofd. De (onopgehelderde) moord op Palme, de economische colla-boratie van het Wallenberg-imperium, de 'nazistische' eugenetica-praktijken van de sterilisatieprogramma's tot in de jaren vijftig; dit alles heeft
Zweden, dat een oase van vrede en veiligheid, een
'huisgezin voor zijn burgers', dacht te zijn temidden
van een chaotische wereld, uit haar droomwereld
wakker geschud.
Met daarbij als klap op de vuurpijl: de ondermijning van het Zweedse corporatistische overlegmodel en daaropvolgend die van de Zweedse economie. Zweden viel weg op de wereld-welvaartsranglijst: van plaats 4 in 1970 tot plaats 18 in 1997 en
werd ruimschoots overvleugeld door het altijd ietwatinferieur geachte boeren-buurland Noorwegen.
Je moet uiteraard oppassen met te veel waarde te
hechten aan ficties als collectieve identiteiten en nationale gemoedstoestanden, maar zoveel is zeker:
geen Zweed is meer ongecompliceerd trots op zijn
land sinds 19 8 6, ooit het handelsmerk van de Z weden .

Opstand van de middengroepen?
Voor een goed begrip: de Zweed se sociaal-democratie geldt als de meest succesvolle ter wereld. We
hadden en hebben hier te maken met de best georganiseerde arbeidersbeweging: een bondgenootschap
van een zeer invloedrijke vakbeweging met ongekende organisatiegraad en een sociaal-democratische partij die lange tijd een hegemoniale positie
innam in het partijensysteem en bij de uitoefening
van regeringsmacht. Die partij, de SAP, wordt zelfs
wel gezien als de meest succesvolle politieke partij
ter wereld, in termen van politieke en electorale
macht. Zij was meer dan 40 jaar onafgebroken aan
de macht, met een stemmengemiddelde van rond de
45 procent, en met premiers als Tage Erlander en
OlofPalme die langdurig het land regeerden. Lange
tijd was de SAP het voorbeeld van de zogeheten 'natuurlijke regeringspartij'. De SAP geldt in dat opzicht zelfs als machtiger en invloedrijker dan partijen als de Britse Conservatieven, de Nederlandse
christen-democraten of de Duitse cou, erkende
establishment-pilaren elders.34 De SAP heeft een
sterk stempel op de Zweedse samenleving weten te
drukken en staat te boek als vormgever van het typisch Zweedse sociaal-democratische welfare capitalism, het prototype van de Scandinavische verzorgingsstaat. Het is dit stempel en de erfenis van de
ongekende sociaal-democratische hegemoniale positie die tegelijk mede-oorzaak zijn van de patstelling
waarin de huidige Zweedse samenleving zich bevindt.
Het problematische is, zo zou onze stelling luiden, dat er geen overeenstemming in de Zweedse
samenleving bestaat over de way out uit de huidige situatie, over de remedies. Zweden ontbeert een sense
if direction . Dat laten zowel de klempositie van Perssons SAP als Bildt's vertrek uit de politiek zien. De
Zweed se samenleving bevindt zich in dubbel opzicht
in een impasse. Simpel gesteld: men wil niet vooruit
en men kan niet achteruit. Men kan niet meer terug
naar de oude, vertrouwde Zweedse modelsamenleving, omdat de Zweedse samenleving zelf op tal van
terreinen fors veranderd is.
Het Zweedse 'social-democratic-trade-unionbig business-complex' is niet meer. Zo is de produktiestructuur vergaand getransformeerd, van industrie naar een diensten- en informatie-economie en
van Fordistische massa-produktie, naar kleine post-
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34· Zie hiervoor uitgebreid: G.
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fordistische netwerk-bedrijvigheid. Het centraal
overleg tussen werkgevers en werknemers viel uiteen met (te) hoge lonen en inflatie als gevolg. De publieke sector is enorm geëxpandeerd, terwijl door
de komst van E M u & euro devaluaties van de
Zweedse Kroon niet langer een optie zijn. Er is
werkloosheid ontstaan, met daarbij een structureel
afnemende economische groei.
Er heeft zich in Zweden ook zoiets als een sociologische revolutie voorgedaan: de opmars van de
nieuwe middengroepen, die van oudsher niet vertegenwoordigd waren in het Zweedse centraal georganiseerde compromis tussen arbeid en kapitaal.
Die middengroepen vooral hebben de platte, knusse
Gemeinschcift van boeren, arbeiders en een kleine
elite van weleer veranderd in een meer gedifferentieerde, pluriforme Gesellschcift.. Het is die middenklasse die in toenemende mate ageert tegen de 'ijzeren ring van publieke instituties' die om burgers met
ondernemingszin zijn heen gelegd. Die - bij alle loyaliteit aan de Zweedse verzorgingsstaat- aandringt
op efficiency-verhoging van de publieke sector en
private experimenten niet langer voor onmogelijk
houdt. Een typerend geluid uit die middengroepen:
'In Zweden is het hele huishouden gesocialiseerd.
Alle diensten worden geleverd door de publieke sector. Dat heeft de mensen erg afhankelijk gemaakt van
de staat. Door de hoge belastingen en premies en
door het feit dat promoties bij onze egalitaire inkomensverhoudingen nauwelijks meer geld opleveren, zijn mensen minder bereid om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen' .H
Dit alles m et elkaar heeft uiteindelijk de houdbaarheid en betaaibaarheid van de welvaartsstaat
zoals die gevormd was ondermijnd. De weg terug
naar de gloriejaren van het Zweedse (Rehn/Meidner) -model is simpelweg afgesneden. Tegelijk weigert men in meerderheid een Europese 'normalisering' van Zweden, zoals bepleit door politiek rechts
en de Zweed se zakenwereld. Men weigert het opgeven van het Zweeds-eigene, hoeveel klappen dat ook
opliep. Ter illustratie een citaat uit een SAP-programma: 'Sweden is a rich country because equality
and justice are such deeply rooted val ues among us
Swedes. This can heseen in the very strong support
for a system of universa! welfare. The neo-liberal
shift, which questioned the very foundations of the
3S. Geciteerd in B. Greif, 'Wij zijn
uniek. De Zweden en hun moeizame
economie', NRC Handelsblad , 12 - 2 - 1999.
36. Zie Sweden into the 2 I st Century.
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welfare state and the right for all to security and to
personal development, won very little support
among Swedes. There exists a strongly rooted dislike
of inequality and injustice in Sweden'. 3 6
En hier stuiten we op een tweede oorzaak van de
Zweedse impasse. Tegenover elkaar staan een kleine,
maar spraakmakende minderheid, die de Zweedse
verzorgingsstaat vergaand wil veranderen en een
aanzienlijke meerderheid die zweert bij een 'actualisering' van Zweden zoals het altijd was . Anne-Marie
Lindgren over die eerstgenoemden: 'In Zweden is er
een nieuwe klasse aan het ontstaan. Het gaat om
hoogopgeleide, zeer goedverdienende professionals, werkzaam in de bank- en verzekeringswereld,
de media-sector en in de advertentie- en consultancy-wereld . Ze leven uitsluitend in de grote steden Stockholm, Malmö en Gothenburg. Het zijn
kinderen van de Zweedse verzorgingsstaat, in die zin
dat het ze aan niets ontbroken heeft, materieel en
qua opleiding, maar vervolgens hebben ze voor zich
besloten dat ze hun eigen leven kunnen runnen, dus
waarom anderen ook niet. Het gaat om een nieuwe
moderne upper class, die weinig loyaal is aan het eigen
land: ze zijn hyper-internationalistisch ingesteld,
ambiëren vaak carrières in het buitenland etc .. Ik
vergelijk ze met de adel uit de Middeleeuwen, die
ook zwervend door Europa trok, bezittingen had in
verschillende landen, in zekere zin cosmopolitisch
was . Zij zijn de achterban van Carl Bildt's Moderates-Partij: de smaakmakers, woordvoerders en verspreiders van de aanval op de Zweedse sociaal-democratische verzorgingsstaat.'
Daartegenover staat de tragische heldenrol van
de Zweedse sociaal-democratie. Die uit liefde voor
en ter behoud van de Zweedse verzorgingsstaat juist
in die verzorgingsstaat - haar eigen creatie - moet
snijden en saneren. Aan de Zweedse sociaal-democraten en aan niemand anders wordt het mirakel
toevertrouwd om 'iets te veranderen, opdat het hetzelfde blijft' . Dat dat niet altijd even gelukkig uitpakt
en haar niet in dank wordt afgenomen, blijkt uit een
toenemend imago-probleem en door aanhoudend
electoraal verlies.
Een onlangs verschenen rapport van een
Zweedse denktank bevestigt het beeld van een samenleving in impasse. De schrijvers typeren het hui dige Zweden als 'een half afgebouwd huis waarin
A socio/ demoeratic policy jor a new aae.
The National Executive's proposals (or
politica! guidelines to the Party
Congress on 1 ) - 1 7 March 1 996, z. p.
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aanzienlijke onvrede bestaat over het collectieve systeem. Tegelijkertijd bestaat er nog geen wijdverbreide steun voor een systematische overgang naar
een liberale markteconomie' .37
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Van sociaal-democratisch Folkshemmet naar een half
afgebouwd liberaal huis: zie daar de Herfstsonate die
momenteel in Zweden klinkt.
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3 7. Geciteerd bij B. Greif, zie eerdere
noot .

