Η Σηοκχόλμη θλέγεηαι
Μια προλεηαριακή ζημείωζη
Η ηνθρφικε είλαη ε κνλαδηθή ζθαλδηλαβηθή πφιε πνπ βξίζθεηαη ζην
top-10 ηεο ιίζηαο ησλ πινπζηφηεξσλ πεξηνρψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.
ηε ιίζηα ηνπ Επξσπατθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο (ESS ηεο Eurostat),
πνπ βαζίδεηαη ζηελ αγνξαζηηθή δχλακε θαη είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην
ΑΕΠ απφ ην 2010 θαη ν δείθηεο είλαη ν κέζνο φξνο ηεο ΕΕ - 24.500 επξψ
ή πεξίπνπ 200.000 ζνπεδηθέο θνξψλεο - ε ηνθρφικε βξίζθεηαη ζηελ 9ε
ζέζε κε 168%.
ην ίδην κήθνο θχκαηνο, ν Economist δεκνζίεπζε πξφζθαηα κηα Εηδηθή
Έθζεζε: Οη ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο, Φώηα ηνπ Βνξξά]1. Εθεί εμπκλνχζε ηελ
θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ιχζε πνπ πξνψζεζε ε ζνπεδηθή αζηηθή ηάμε ζε
ζχγθξηζε κε άιιεο δπηηθέο ρψξεο θαη ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ πήξε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ: «Οη
ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο αλαθαιύπηνπλ εθ λένπ ην θαπηηαιηζηηθό κνληέιν ηνπο ... Τν ηειηθό πξόθξηκα είλαη λα κάζνπκε από ην ζθαλδηλαβηθό παξάδεηγκα... ».
Όιε απηή ε ηζηνξία ζρεηηθά κε ην ζνπεδηθφ ζαχκα βξίζεη ζηα κέζα ελεκέξσζεο ζε παγθφζκην θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Φπζηθά, ε αζηηθή ηάμε
δηεζλψο ζέιεη λα δείμεη πεξίηξαλα πφζν εθηηκά ηελ επηηπρία ελφο κέινπο
ηεο νηθνγέλεηάο ηεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο επνρήο καο, δεδνκέλνπ φηη ε κεηαπνιεκηθή
πεξίνδνο αλαζπγθξφηεζεο πνπ δηαηήξεζε ηνλ θχθιν ζπζζψξεπζεο ηνπ
θεθαιαίνπ ηεξκαηίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970. Ο Economist ζπλνςίδεη
ην ζνπεδηθφ απηφ επίηεπγκα σο αθνινχζσο:
«Η Σνπεδία έρεη κεηώζεη ηηο δεκόζηεο δαπάλεο σο πνζνζηό ηνπ ΑΕΠ από
67% πνπ ήηαλ ην 1993 ζε 49% ζήκεξα. Σύληνκα ζα έρεη ιηγόηεξν θξάηνο
από ηε Βξεηαλία. Έρεη επίζεο κεηώζεη ηνλ αλώηαην θνξνινγηθό ζπληειεζηή
θαηά 27 πνζνζηηαίεο κνλάδεο από ην 1983, ζε 57%, θαη έρεη θαηαξγήζεη
θόξνπο επί ηεο ηδηνθηεζίαο, ηεο πεξηνπζίαο θαη ηεο θιεξνλνκηάο. Εληόο
ηνπ έηνπο ζα γίλεη κείσζε ηνπ εηαηξηθνύ θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή από
26,3% ζε 22%.
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“Special Report: The Nordic countries, Northern Lights”, The Economist, 2 Φεβξνπαξίνπ 2013.

Επηπιένλ, ε Σνπεδία πήξε πεξηνξηζηηθά κέηξα2 δεκνζηνλνκηθήο νξζνδνμίαο θαη δεζκεύηεθε λα δεκηνπξγήζεη δεκνζηνλνκηθό πιεόλαζκα. Τν δεκόζην
ρξένο ηεο κεηώζεθε από 70% ηνπ ΑΕΠ πνπ ήηαλ ην 1993 ζε 37% ην 2010
θαη ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο πέξαζε από έιιεηκκα ηεο ηάμεο ηνπ 11% ζε πιεόλαζκα ηεο ηάμεο ηνπ 0,3% θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Απηό επέηξεςε ζε κηα
ρώξα κε κηα κηθξή, αλνηθηή νηθνλνκία λα αλαθάκςεη γξήγνξα από ηελ νηθνλνκηθή ζύειια ηνπ 2007-8. Η Σνπεδία έζεζε επίζεο ην ζπληαμηνδνηηθό
ηεο ζύζηεκα ζε κηα πγηή βάζε, αληηθαζηζηώληαο ην ζύζηεκα πξνθαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ζε έλα ζύζηεκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ κε απηόκαηεο
αλαπξνζαξκνγέο κε βάζε ηελ επηκήθπλζε ηνπ πξνζδόθηκνπ δσήο ».3
Το ιζηορικό πλαίζιο
Η δπζθνιία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θφζκνπ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη
ηελ πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζε παγθφζκην επίπεδν απφ ηηο αξρέο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 εκθαλίζηεθε θπξίσο κε ηε κνξθή ηεο «νηθνλνκίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο». Ο Θαηζεξηζκφο θαη ν Ρεεγθαληζκφο, ηνπιάρηζηνλ ζην δπηηθφ θαπηηαιηζηηθφ θφζκν, σο έθθξαζε ηεο απειεπζέξσζεο
ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο, άξρηζαλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα πνιχ βαζηθά
πξνβιήκαηα ή ηηο πξνθιήζεηο ζην πιαίζην ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ
παξαγσγήο ζε δηεζλέο θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Καη απηφ έγηλε κέζσ ηεο
πξνζπάζεηαο λα δηαηεξήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία. Σν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο δηεμαγσγήο απηνχ ηνπ είδνπο κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο ε ηζηνξία έρεη απνδείμεη, νδήγεζε ζπλνιηθά ζε κείσζε
ηνπ κεγέζνπο θαη ζην θιείζηκν παξαδνζηαθψλ βηνκεραληψλ θαη ηνκέσλ
ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα.
Σν ζνπεδηθφ θεθάιαην, ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο θαη ηνλ ξφιν ηνπ
ζηε δηεζλή θαπηηαιηζηηθή αγνξά, έπξεπε λα αθνινπζήζεη ηε γεληθή ηάζε
κέζα ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ θφζκν, δει. ηελ απνβηνκεράληζε θαη ηνπο ιεγφκελνπο κεραληζκνχο ηεο "ειεχζεξεο αγνξάο" κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν.
Μεηά απφ ηξεηο δεθαεηίεο δηαδνρηθψλ πξνγξακκάησλ ιηηφηεηαο, ζπξξίθλσζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαζψο θαη άιισλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ
πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ηνπ ζνπεδηθνχ θεθαιαίνπ
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ην αγγιηθφ θείκελν ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο "golden straightjacket". Πξνέξρεηαη
απφ κία απφ ηηο ζέζεηο ηνπ Σφκαο Φξίληκαλ πνπ ήηαλ φηη ζην παγθνζκηνπνηεκέλν
πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο νη επηκέξνπο ρψξεο πξέπεη λα ζπζηάζνπλ θάπνην βαζκφ νηθνλνκηθήο θπξηαξρίαο ζηηο θεθαιαηαγνξέο θαη ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Μηα ηέηνηα
θαηάζηαζε νλνκάζηεθε «ρξπζφο δνπξινκαλδχαο». (.η.Μ.)
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θαη ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαιά
ζρεδηαζκέλεο αζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζπλεπεηψλ
ηεο είλαη αηζζεηά θπξίσο εθεί φπνπ βξίζθνληαη νξγαλσκέλα θαη δνκεκέλα ηα πην αδχλακα ηκήκαηα ηνπ πξνιεηαξηάηνπ δει. ζηελ θαξδηά ηεο
ζχγρξνλεο πφιεο ηεο ηνθρφικεο, ζηα πξνάζηηα. Φπζηθά φρη ζε φια ηα
πξνάζηηα, αιιά ζε απηά πνπ είραλ ζρεδηαζηεί σο πεξηνρέο θαηνηθίαο γηα
ηνκείο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο κε ρακεινχο κηζζνχο θαη κεηαλαζηεπηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Πξνάζηηα φπσο ην Υνχζκππ, Ρίλθελκπη, Σέλζηα θηι.
εληάρζεθαλ ζην «Πξφγξακκα Έλα Εθαηνκκχξην» [Million Program]. 4
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 εγθαηαιείθζεθαλ ηέηνηα ζηεγαζηηθά ζρέδηα
ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο θαζαξήο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο
ψζηε λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα δηαηεξεζεί ε θεξδνθνξία
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θεθαιαίνπ.
Καη έηζη, ηα απνηειέζκαηα δεθαεηηψλ παξαθκήο θαη ππνβάζκηζεο ηνπ
βηνηηθνχ επηπέδνπ πνπ νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο θηψρεηαο ζε απίζηεπην βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα ζνπεδηθά ζηάληαξλη θαηαδεηθλχνληαη σο αθνινχζσο:
 Τςειφ επίπεδν αλεξγίαο: Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ήηαλ κεηαμχ 2728% γηα ηα έηε 2011 - 2013, θαη απηφ πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή
αλεξγία ησλ λέσλ (15-24 εηψλ). Ωζηφζν, φηαλ πξφθεηηαη γηα λένπο
απφ νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ, θαη νη νπνίνη ζπλήζσο δνπλ ζε απηά
ηα πξνάζηηα, ην πνζνζηφ πξέπεη λα είλαη πνιχ πςειφηεξν ηνπ 28%
(δελ ππάξρνπλ εηδηθέο έξεπλεο γηα απηφλ ηνλ ηνκέα αλέξγσλ). 5
 Σν ζηεγαζηηθφ δήηεκα: Παξφκνηα ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα φπσο
ην Million program ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί ζηέγε ζηε λέα γεληά ησλ ρακειφκηζζσλ εξγαδνκέλσλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ απηά ηα πξνάζηηα δελ επαλαιήθζεθαλ. Επηπιένλ, ε θαθή ή κε ζπληήξεζε απηψλ ησλ πξναζηίσλ θαζψο θαη
κηα ζρεδφλ αλεμέιεγθηε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηνίθσλ απνηεινχλ άιινλ έλα βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ.
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Η έιιεηςε ζηέγεο απνηεινχζε θιέγνλ πνιηηηθφ δήηεκα ζηηο αξρέο ηνπ 1960. ηε
ηνθρφικε ε ιίζηα αλακνλήο αλεξρφηαλ ζε πάλσ απφ 100.000 θαη ε αλακνλή γηα έλα
ζπίηη κπνξνχζε λα είλαη έσο θαη δέθα ρξφληα. Σν 1965 ην Κνηλνβνχιην ελέθξηλε έλα
πξφγξακκα ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε ελφο εθαηνκκπξίνπ λέσλ θαηνηθηψλ κέζα ζε κηα δεθαεηία. Πεγή: Σν βηβιίν The Million Program in Stockholm. Βι. επίζεο en.wikipedia.org
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 Αλχπαξθηεο ή θαθήο πνηφηεηαο θνηλσληθέο ππεξεζίεο: νινέλα ππνβαζκηδφκελε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.6
Έηζη, ε πςειή αλεξγία γηα ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε απηά
ηα πξνάζηηα, θαζψο θαη ην δήηεκα ηεο ζηέγαζεο θαη ηεο ππνβαζκηζκέλεο
πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κεηέηξεςε ζηαδηαθά ηηο πεξηνρέο απηέο απφ ηε δεθαεηία ηνπ '80 ζε ζχγρξνλα γθέην.
Έηζη, δελ ζα πξέπεη λα εθπιήζζεηαη θαλείο φηαλ νη θάηνηθνη ηνπ Υνχζκππ ζπγθξίλνπλ ην κέξνο απηφ κε ην Αθγαληζηάλ7. Κάζε λένο κε άλεξγνπο γνλείο, θαθέο εθπαηδεπηηθέο επηδφζεηο θαη θαηαγσγή απφ απηά ηα πξνάζηηα8 γλσξίδεη πάξα πνιχ θαιά φηη θάζε δπλαηφηεηα λα εηζέιζεη ζηελ
αγνξά εξγαζίαο είλαη πνιχ δχζθνιε, αλ δελ είλαη αλχπαξθηε. ε κηα θαηαθεξκαηηζκέλε θνηλσλία εμαηηίαο ησλ άιπησλ αληηθάζεσλ ηνπ απνθιεηζκνχ, φπνπ ν δηαρσξηζκφο, ν ξαηζηζκφο θαη ν ηζιακηζκφο απνηεινχλ
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζην πιαίζην ηεο ππάξρνπζαο ηάμεο πξαγκάησλ, ην λα έρεηο κηα θπζηνινγηθή δσή, δει. λα θάλεηο κηα θαλνληθή δνπιεηά θαη λα δεηο αλζξψπηλα, απνηειεί έλα άπηαζην φλεηξν γηα ηε λεφηεξε
γεληά ησλ πξνιεηάξησλ, εηδηθά γηα φζνπο βξίζθνληαη παγηδεπκέλνη ζηα
ζχγρξνλα γθέην ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπσο
ζην Υνχζκπη, ην Ρίλθελκπη ή ην Ρφζελγθνξλη ζην Μάικε.9
Η ιζηορία δύο πόλεων
Αλάινγα κε ην πνηα νπηηθή επηιέγεη λα δεη θαλείο απφ ηελ «ηνθρφικε
ηελ πξσηεχνπζα ηεο θαλδηλαβίαο» («ηνθρφικε - Πεξηθεξεηαθή Επηρεηξεκαηηθή Αλάπηπμε»)10 νη εηθφλεο κπνξεί λα είλαη πνιχ ζπγθξνπζηαθέο.
Γηα ηελ αζηηθή ηάμε, ηα ηαξαρνπνηά πξνάζηηα –π.ρ. Υνχζκπη, Ρίλθελκπη,
Σέλζηα θηι. πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ θαπηηαιηζηηθφ πνιενδνκηθφ
ζρεδηαζκφ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970– δελ ζα έπξεπε λα ζεσ6

Dagens Nyheter: 26 Μαίνπ.
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Dagens Nyheter: 20 Μαίνπ 2013.
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SALSA Database: Σν SALSAV είλαη έλα ζηαηηζηηθφ κνληέιν πνπ ζπγθξίλεη απνηειέζκαηα βαζκνινγηψλ γηα ηνπο δήκνπο θαη ηα ζρνιεία.
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Husby, Rinkeby, Rosengård, Malmö. (.η.Μ.)
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Stockholm Business Region Development: Πξφθεηηαη γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ νδεγφ
ηεο ηνθρφικεο πνπ απεπζχλεηαη ζε επελδπηέο. (.η.Μ.)

ξνχληαη κέξνο ηεο ζαπκάζηαο ηνθρφικεο. Ή φπσο ην έζεζε έλαο νξγηζκέλνο έλνπινο αζηπλνκηθφο, νη λενιαηίζηηθεο εμεγέξζεηο είλαη κέξε γηα «αξνπξαίνπο, αιήηεο, αξάπεδεο ... ».11
Ωζηφζν, απηή είλαη ε ηζηνξία κηαο πφιεο απφ θαπηηαιηζηηθή ζθνπηά, φπνπ ε δεμηά θπβέξλεζε απφ ην 2006, θαη θπζηθά σο ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο αξηζηεξήο θπβέξλεζεο δει. ην SDP12, εηζήγαγε κηα ζεηξά θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ή εληαηηθνπνίεζε απηά πνπ είραλ
ήδε πξνβιεθζεί θαη αθνξνχζαλ ηε ζπξξίθλσζε ησλ δνκψλ πξφλνηαο,
πνπ ζεζπίζηεθαλ σο αληίκεηξα ηεο πηψζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο.
Απφ πξνιεηαξηαθή ζθνπηά κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θαζαξά ηελ ππάξρνπζα θνηλσληθή ηεξαξρία θαη κηα λέα βειηησκέλε έθδνζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηαμηθήο θνηλσλίαο απφ ηελ άπνςε ησλ αληαγσληζηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ, ή ησλ αληαγσληζηηθψλ πξνιεηαξηαθψλ θαη αζηηθψλ ηαμηθψλ δνκψλ.
ην πιαίζην απηφ, ε ηζηνξία ηεο ηνθρφικεο είλαη γηα ηελ ππάξρνπζα ηαμηθή θνηλσλία, κε ηελ εθηεηακέλε δπζηπρία θαη ηε θηψρεηα, ηνπιάρηζηνλ
θαζεκεξηλφηεηα απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηα ζρεδφλ
εγθαηαιειεηκκέλα πξνάζηηα, φπνπ ε έιιεηςε κειινληηθψλ πξννπηηθψλ
θαη βαζηά θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ κεηνλεθηεκάησλ δεκηνπξγνχλ ην ζθνηεηλφ πεξηβάιινλ ελφο ινχκπελ πξνιεηαξηάηνπ, κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα
θαη ηε βία λα απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηε δσή ζε απηά ηα κέξε.
Επηπιένλ, ιφγσ ηεο απνπζίαο κηαο πξνιεηαξηαθήο πξννπηηθήο θαη ηαμηθήο πάιεο, ην ηαμηθφ κίζνο θαη ε δπζαξέζθεηα ζηηο λεφηεξεο γεληέο ησλ
πξνιεηάξησλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ φια ηα είδε ησλ αληηπξνιεηαξηαθψλ ηδενινγηψλ, απφ ηα δεμηά κέρξη ηα αξηζηεξά ηεο άξρνπζαο ηάμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξαηζηζηηθψλ, αληη-ξαηζηζηηθψλ
θαη ηζιακηζηηθψλ…
Hamid Moradei
28 Μαΐνπ 2013

Πηγή: http://www.leftcom.org/
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Expressen, 22 Μαίνπ.
Swedish Social Democratic Party (νπεδηθφ νζηαιδεκνθξαηηθφ Κφκκα) (.η.Μ.)

