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�Bogata Pó³noc � biedne Po³udnie...� �
wiele wspó³czesnych analiz ekonomicznych,
socjologicznych i politologicznych zauwa¿a tê
dychotomiê charakteryzuj¹c¹ oblicze naszego
globu. W�ród �pó³nocnych liderów� znajdziemy
nie tylko najbogatsze i najbardziej wp³ywowe
pañstwa �wiata skupione w grupie G-8, ale tak¿e
stoj¹ce skromnie na uboczu �wiatowej polityki
kraje skandynawskie. Ju¿ od lat figuruj¹ one na
szczycie rankingu �najbardziej rozwiniêtych
pañstw�, bêd¹c ¿yw¹ ilustracj¹ �zrównowa¿one-
go rozwoju� (nota bene termin ten uku³a norwes-
ka pani premier Gro Harlem Brundtland). Obywa-
tele pañstw skandynawskich, �od ko³yski a¿ po
grób�, ¿yj¹ w �rajskiej� i bezpiecznej atmosferze
opiekuñczego pañstwa dobrobytu. W dodatku,
w my�l ewangelicznej sentencji �ka¿demu kto
ma, bêdzie mu dodane�, Norwegia w latach
siedemdziesi¹tych XX wieku sta³a siê posiada-
czem olbrzymich z³ó¿ naftowych. Jednak zanim
zacznie siê oceniaæ �Pó³nocny Raj� i dyskutowaæ
nad ideologicznymi za³o¿eniami pañstwa opie-
kuñczego warto przyjrzeæ siê tak historycznym,
jak i ekonomicznym uwarunkowaniom, w jakich
mog³o siê ono rozwin¹æ oraz spo³ecznym warto�-
ciom le¿¹cym u jego podstaw. Niniejszy artyku³
ma na celu przedstawienie rozwoju norweskiego
welfare-state, drogê do �Pó³nocnego Raju�1 .

1. �Trzy K...� czyli skandynawski
system polityczny

Czy mo¿na mówiæ o czym� takim, jak
specyficznie nordycki model polityki i rozwi¹zañ
systemowych? Nawi¹zuj¹c do rozwa¿añ D. Ar-
tera2  mo¿emy pokusiæ siê o wskazanie kilku
wspólnych elementów. Po pierwsze, kraje
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skandynawskie posiadaj¹ wzglêdnie ma³¹ popu-
lacjê, co u³atwia uzyskanie wiêkszej bezpo�red-
nio�ci w polityce. St¹d te¿ wystêpuje du¿y
stopieñ personalizacji kontaktów spo³eczeñstwa
z elit¹ polityczn¹ oraz niewielki dystans dziel¹cy
w³adzê i wyborców. Wszystkie kraje skandynaw-
skie cechuj¹ siê rozwiniêt¹, pluralistyczn¹
demokracj¹ opart¹ na systemie wielopartyjnym,
w którym dominuje socjaldemokracja (z wyj¹t-
kiem Islandii i Finlandii). Charakter dzia³añ poli-
tycznych mo¿na za� okre�liæ przez �3 K�:
konsensus, kooperacjê i kompromis. Partie
poszukuj¹ rozwi¹zañ akceptowanych przez
wszystkich, w tym celu odbywaj¹ siê liczne
konsultacje spo³eczne i wspó³praca z grupami
nacisku. Parlament w krajach skandynawskich
okre�la siê mianem �pracuj¹cego� a nie �dyskutu-
j¹cego� � poniewa¿ wiêkszy nacisk jest po³o¿ony
na pracê w komisjach ni¿ na debaty polityczne.
Odzwierciedla to, charakterystyczny dla nordyc-
kiego modelu, pragmatyzm polityczny. Kolejn¹
specyficzn¹ cech¹ jest korporacjonizm i znacze-
nie grup nacisku, jakimi s¹ m. in. silnie rozwiniête
zwi¹zki zawodowe. Na przyk³ad w Norwegii �
kraju licz¹cym 4 miliony mieszkañców � na
pocz¹tku lat 90. XX w. istnia³o 2 400 organizacji
zwi¹zkowych zrzeszaj¹cych 1,7 miliona cz³on-
ków3 . Wyrazem kompromisu pomiêdzy si³ami
kapita³u i pracy jest zcentralizowany system
zbiorowych negocjacji. Wa¿ne s¹ przy tym:
aktywna rola pañstwa w ekonomii, rozbudowana
ochrona praw obywateli oraz silna legitymizacja
w³adzy w spo³eczeñstwie i stopieñ zaufania
spo³ecznego.

Kraje skandynawskie zawdziêczaj¹, osi¹-
gniête mimo ró¿nych determinant historyczno-
kulturowych, podobieñstwo rozwi¹zañ syste-

1 Oczywi�cie kraje skandynawskie nie s¹ wolne od ró¿nych problemów spo³ecznych i ekonomicznych, nie mo¿na, rzecz
jasna, mówiæ o ustroju idealnym.
2 D. Arter, Scandinavian politics today, Manchester, 1999.

3 K. Heidar, Elites on Trial, Oxford 2000, s. 76
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mowych �cis³ej i niejako �oddolnej� wspó³pracy.
¯adne plany regionalnych sojuszy politycznych,
wojskowych czy ekonomicznych nie okaza³y siê
skuteczne, poniewa¿ ka¿de z pañstw nordyckich
wola³o raczej nale¿eæ do struktur szerszych
ani¿eli regionalne. Propozycje sojuszy obronnych
lub handlowych (jak np. NORDEK � unia konsu-
mentów) konsekwentnie upada³y. W takiej
sytuacji istotna jest sektorowa wspó³praca
regionalna w takich dziedzinach jak kultura,
edukacja czy transport. Zamiast budowania
politycznej utopii rozkwita³a wiêc w Skandynawii
pragmatyczna wspó³praca na gruncie spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego.

Je�li chodzi o ekonomie krajów skandy-
nawskich to s¹ one otwarte, nastawione na
eksport, postindustrialne, ponadto cechuj¹ siê
silnie rozwiniêtym sektorem us³ug. Stoj¹ one dzi�
na podobnym stopniu rozwoju (kiedy� by³y to
centra i peryferie). Jednak najbardziej charakte-
rystyczn¹ cech¹ jest rozwiniête �pañstwo opieku-
ñcze�, czyli welfare-state typu nordyckiego.

2. �Od ko³yski a¿ po grób� �
nordyckie pañstwo opiekuñcze

W polskiej literaturze przedmiotu szeroko
rozumiane pojêcie welfare-state  najpe³niej
odpowiada okre�leniu �polityka spo³eczna�.
Jednak w powszechnym odbiorze termin ów
rozumie siê w¹sko, wi¹¿¹c go z modelem polityki
spo³ecznej, który G. Esping-Andersen okre�la
mianem nordyckiego lub socjaldemokratyczne-
go. Owa niejednoznaczno�æ wywodzi siê z tego,
¿e angielskie pojêcie posiada kilka t³umaczeñ na
jêzyk polski, których znaczenia ró¿ni¹ siê od
siebie i narzucaj¹ odmienn¹ interpretacjê. Mamy
wiêc �pañstwo dobrobytu�, �pañstwo opiekuñcze�
oraz �pañstwo bezpieczeñstwa socjalnego�. Jak
zauwa¿a J. Wi�niewski:

wszystkie te okre�lenia odnosz¹ siê do
modelu pañstwa, które � akceptuj¹c pod-
stawow¹ strukturê gospodarki opartej na
prywatnych przedsiêbiorstwach i wolnym
rynku � aktywnie dzia³a na rzecz postêpu
spo³ecznego4.

Istot¹ rozumienia welfare-state  jako aktywnie
prowadzonych polityk spo³ecznych jest, dokony-
wane w ró¿nym stopniu, przejêcie przez pañstwo
odpowiedzialno�ci równie¿ za ekonomiczne
i spo³eczne bezpieczeñstwo obywatela.

Najbardziej kojarzony z pojêciem pañ-
stwa opiekuñczego jest niew¹tpliwie model
socjaldemokratyczny (nordycki, instucjonalny,
redystrybutywny), gdy¿ charakterystyczna dla
tego projektu ,,opiekuñczo�æ� wyra¿ana jest
w aktywnej i szeroko zakrojonej politce spo³ecz-
nej, realizowanej w g³ównej mierze przez
pañstwo. Prawo do opieki przys³uguje wszystkim
obywatelom niezale¿nie od ich sytuacji ekonomi-
cznej. Jej zakres jest szeroki, zarówno podmio-
towo, jak i przedmiotowo. Pañstwo aktywnie
d¹¿y do wyrównywania dochodów i zapewnienia
wszystkim jednostkom standardu ¿ycia porówny-
walnego ze �redni¹ krajow¹. Wynika to z soli-
darystycznej kultury i egalitarnych warto�ci �
d¹¿enia do wyrównywania nie tylko szans
jednostek, ale te¿ rezultatów jakie osi¹gaj¹.
Ponadto taka polityka obejmuje szerok¹ gamê
�wiadczeñ innych ni¿ tylko te podstawowe. Ich
finansowane opiera siê na powszechnym opo-
datkowaniu. U normatwnych korzeni nordyckiego
pañstwa opiekuñczego le¿y uniwersalizm �
socjalna opieka ze strony pañstwa jest prawem
jakie przys³uguje ka¿demu obywatelowi i nie
zale¿y od poziomu jego dochodów (z pewnymi
wyj¹tkami). Beneficjenci polityki socjalnej unikaj¹
w ten sposób stygmatu bycia �na ³asce pañstwa�.
Nastêpn¹ cech¹ wyró¿niajac¹ model nordcki jest
nacisk k³adziony przez pañstwo na redystrybucjê
dochodu i zmniejszanie ró¿nic w zarobkach,
a przez to na niwelowanie nierówno�ci spo³ecz-
nych. Owa spo³eczna równo�æ rozumiana zarów-
no jako równo�æ szans, jak i równo�æ rezultatów
jest sztandarow¹ norm¹ i celem socjaldemokra-
tycznego systemu.

Wojciech Nowiak wyró¿nia trzy etapy
rozwoju zabezpieczeñ spo³ecznych5 . Pierwszy
to tzw. represyjny indywidualizm, gdy za niedo-
statek jednostki odpowiada wy³¹cznie ona sama,
a jedyne zabezpieczenie ze strony pañstwa to
ustawodawstwo dla ubogich, maj¹ce likwidowaæ

4 J. Wi�niewski, Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki spo³ecznej w latach 1993-2003, Warszawa 2005, s.
18.
5 W. Nowiak, Folketrygden � �kamieñ wêgielny� norweskiego pañstwa dobrobytu, Poznañ 1995, s. 16-25.
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najbardziej drastyczne skutki biedy. Kolejnym
etapem (który J. Wi�niewski uznaje za pierwszy
moment kszta³towania siê welfare-state) � jest
�liberalny indywidualizm�. Powsta³ on pod wp³y-
wem do�wiadczeñ, jakie przynios³a ze sob¹
industrializacja i charakteryzowa³ siê gotowo�ci¹
przyznania, ¿e niektórzy ludzie mog¹ byæ ofiara-
mi wolnej gry rynkowej, a nie tylko w³asnej
niezaradno�ci ¿yciowej. Jest to okres tworzenia
pañstwowego systemu ubezpieczeñ, którego
prekursorem by³y Niemcy czasów Bismarcka.
Trzeci stopieñ to �kolektywizm�, który rozwija³ siê
po II wojnie �wiatowej, kiedy to znacz¹co wzros³o
poczucie narodowej solidarno�ci. Uznano,
¿e potrzebny jest system gwarantuj¹cy wszyst-
kim obywatelom �wolno�æ od niedostatku�.
Pierwszy taki narodowy plan wprowadzono
w Wielkiej Brytanii w 1942 r. jako tzw. Plan
Beveridge�a. Zdaniem J. Wi�niewskiego mo¿na
wyznaczyæ jeszcze dwa kolejne stadia: pierwsze
przypadaj¹ce na po³owê lat siedemdziesi¹tych
XX w., kiedy to pod wp³ywem kryzysu naftowego
i problemów strukturalnych zaczêto odchodziæ od
rozbudowanego welfare-state, a nastêpne
na po³owê lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wie-
ku, kiedy to w niektórych krajach (np. w Szwecji
czy Wielkiej Brytanii) rozpoczêto budowê �pañ-
stwa inwestycji spo³ecznych�, które mia³o byæ
prób¹ pogodzenia wra¿liwo�ci spo³ecznej i dys-
cypliny rynkowej.

3. Norweska gospodarka

Norwegia przesz³a d³ug¹ drogê w swoim
rozwoju ekonomicznym: od zapomnianej duñ-
skiej prowincji, do jednego z najbogatszych
pañstw Europy. Jeszcze w XIX i na pocz¹tku XX
wieku Norwegia charakteryzowa³a siê peryfe-
ryjn¹ gospodark¹ opart¹ g³ównie na rolnictwie,
rybo³ówstwie i przemy�le drzewnym. Geograficz-
na blisko�æ Wielkiej Brytanii sta³a siê silnym
impulsem rozwojowym i motorem industrializacji
� rozwoju przemys³u stoczniowego, papierni-
czego, w³ókienniczego oraz hydroelektrowni.
Momentem prze³omowym sta³o siê niew¹tpliwie,
dokonane na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych XX
w., odkrycie bogatych z³ó¿ ropy naftowej na
Morzu Pó³nocnym, które obecnie stanowi¹

g³ówne �ród³o dochodu Norwegi. Wiêkszo�æ
pozyskiwanych t¹ drog¹ pieniêdzy jest przecho-
wywana w specjalnym Funduszu Ropy, wcho-
dz¹cym w sk³ad Rz¹dowego Funduszu Emery-
talnego (którego warto�æ zbli¿a siê obecnie do
300 mld dolarów)6 . Mimo zaawansowanej
industrializacji Norwegia wykorzystuje zasoby
energii pochodz¹ce ze �róde³ odnawialnych:
wodospadów i lodowców. Ma³a gêsto�æ zaludnie-
nia, ok. 14 os/km, jest dla tego kraju korzystna
(odrêbn¹ i problematyczn¹ kwesti¹ jest postêpu-
j¹ce wyludnianie siê terenów pó³nocnych).
W po³¹czeniu z wysokim poziomem wykszta³ce-
nia ogó³u mieszkañców owocuje ona wzorco-
wym spo³eczeñstwem postindustrialnym, gdzie
us³ugi s¹ najbardziej rozwiniêtym sektorem
zatrudnienia. Mimo to Norwegia prowadzi polity-
kê chroni¹c¹ interesy rolników i rybaków (których
jest zaledwie 4%), co m.in. by³o przyczyn¹
odrzucenia planów akcesji do struktur europej-
skich. Co wa¿ne, istotny jest nie tylko dochód
realny mieszkañca, ale równie¿ ogólny poziom
dobrobytu spo³ecznego, do którego mo¿emy
zaliczaæ elementy komfortu takie jak: bezpie-
czeñstwo, czysto�æ �rodowiska naturalnego,
niski poziom bezrobocia, spójno�æ spo³eczna itp.
W efekcie Norwegia w ostatnich latach mia³a
najwy¿szy wska�nik HDI (human development
index)7 .

4. Kszta³towanie siê norweskiego
pañstwa opiekuñczego

Droga do �Pó³nocnego Raju�, w którym
pañstwo czuwa nad dobrobytem obywatela �od
ko³yski a¿ po grób�, by³a d³uga. To przecie¿
Norwegia jest krajem, gdzie toczy siê akcja
s³ynnej powie�ci Knuta Hamsuna, pod � jak¿e
wiele mówi¹cym � tytu³em G³ód.

W kilka tygodni potem znalaz³em siê wie-
czorem na ulicy. [...] By³em bardzo g³odny.
Owych dziesiêæ koron nie sta³o mi na d³ugo
i od trzech niemal dni i nocy nie mia³em nic
w ustach. Czu³em os³abienie, by³em znu¿o-
ny pisaniem, a w kieszeni prócz z³amanego
scyzoryka i pêczka kluczy nie mia³em nic,
ani ora...8

6 W. Anio³, Wikingowie katastrofy siê nie boj¹, �Tygodnik Powszechny�, 22 VI 2007.
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index#2006_report.
8 K. Hamsun, G³ód, Poznañ 1974, s. 47.
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mówi bohater przemierzaj¹cy ulice Christianii
(obecnie: Oslo) pod koniec dziewiêtnastego
wieku. Czy to obywatel tego samego pañstwa?
Przyjrzyjmy siê zatem w jaki sposób dosz³o
do tak znacz¹cej przemiany.

W. Nowiak widzi pocz¹tki norweskiej
polityki spo³ecznej ju¿ w �redniowiecznym
prawodawstwie królewskim, które zobowi¹zywa-
³o rodzinê do opieki nad swoimi cz³onkami,
co tworzy³o podstaw¹ ekonomicznego i spo³ecz-
nego zabezpieczenia. Dojrza³ym ju¿ dzieciom
grozi³y surowe kary za pozostawienie starych
rodziców bez opieki. £atwo zrozumieæ taki stan
rzeczy: w ciê¿kich warunkach klimatycznych,
jakimi charakteryzuje siê Norwegia pojedyncze-
mu cz³owiekowi bardzo trudno by³o byæ samowy-
starczalnym, zw³aszcza w spo³eczeñstwie przed-
przemys³owym, i utrzymywaæ siê z rolnictwa czy
rybo³ówstwa. Oparcie w grupie rodzinnej i wspó³-
praca lokalnej spo³eczno�ci by³y nierzadko
jedynym warunkiem prze¿ycia. A¿ do XVII w.
to w³a�nie rodzina ponosi³a obowi¹zek wspoma-
gania biednych krewnych. Mo¿na wiêc powie-
dzieæ, ¿e warunkiem zabezpieczenia by³a wspól-
nota krwi. W przypadku osób samotnych, pozba-
wionych mo¿liwo�ci utrzymania siê, prawodaw-
stwo nak³ada³o obowi¹zek opieki nad nimi na
gminy i w³a�cicieli wiêkszych farm. We wspó³-
czesnej administracji norweskiej gmina nadal
posiada bardzo siln¹ pozycjê i do jej kompetencji
nale¿y wiêkszo�æ kwestii zwi¹zanych z welfare-
state . Jest to kontynuacja solidarno�ci s¹siedz-
kiej, niezbêdnej wobec konieczno�ci stawiania
czo³a wrogim si³om natury. Nale¿y przy tym
podkre�liæ fakt, ¿e w krajach skandynawskich
nigdy nie rozwinê³y siê ubezw³asnowolniaj¹ce
ch³opów praktyki feudalizmu, co stanowi³o
podstawê dla rozwoju i realizacji modelu spo³e-
czeñstwa obywatelskiego oraz wykreowania
warto�ci solidarno�ci spo³ecznej.

Zwiêkszenie finansowych �rodków, jakimi
dysponowa³a lokalna spo³eczno�æ nast¹pi³o
w okresie reformacji, wraz ze zmian¹ systemu
podatkowego. W 1687 roku król na³o¿y³ obowi¹-
zek wspó³pracy w³adz lokalnych z Ko�cio³em
i utworzenia specjalnych komisji pomocy, finan-
sowanych ze specjalnie na ten cel przezna-
czonych podatków. Wiek XVIII przyniós³ silne
zaanga¿owanie Ko�cio³a w opiekê nad potrzebu-

j¹cymi, przez zorganizowane i regulowane
prawnie formy pomocy. Zaczê³y powstawaæ
domy dla ubogich, przytu³ki dla sierot, szpitale.

W roku 1845 roku powsta³y dwa akty
prawne zwane �Prawem Ubogich�(Poor Lav) �
jeden dla wsi, drugi dla miast. Zobowi¹zywa³y
w³adze lokalne do tworzenia komisji do spraw
pomocy ubogim, które finansowano z podatków
lokalnych, zwanych �Podatkiem Ubogich�, a wy-
nosz¹cych oko³o 1-6% dochodów. Rodzina
w dalszym ci¹gu pozostawa³a g³ównym �wiad-
czeniodawc¹ pomocy, ale, je�li jej dochód by³
niski, specjalna komisja bada³a sprawê indywidu-
alnie i przyznawa³a zapomogi osobom znajdu-
j¹cym siê w najtrudniejszej sytuacji.

Norwescy historycy wskazuj¹ na trzy
g³ówne etapy w kreowaniu welfare-state9 . Za
pierwszy uznaje siê lata 1894-1923 i pocz¹tki
systemu ubezpieczeñ spo³ecznych. Owa I faza
kszta³towania pañstwa dobrobytu by³a zarazem
w wielu pañstwach europejskich faz¹ ekspery-
mentaln¹. Industrializacja i zwi¹zane z ni¹
zagro¿enia spo³eczne, a tak¿e aktywna mobiliza-
cja robotników wymusi³y stworzenie pierwszych,
ograniczonych praw socjalnych. Postêpuj¹cy
rozwój przemys³u oraz zmiany demograficzne
wieku XIX spowodowa³y nasilenie siê zjawiska
skrajnego ubóstwa. Norwegia, obok Irlandii, by³a
krajem olbrzymiej emigracji, a to za przyczyn¹
nag³ego boomu demograficznego, któremu nie
mog³a sprostaæ ówczesna ekonomia pañstwa.
Druga po³owa XIX wieku sta³a siê dla Norwegii
czasem prze³omu. Od 1860 roku funkcjonowa³a
Ustawa Zdrowotna, która znacznie polepszy³a
warunki sanitarne, zw³aszcza ludno�ci miejskiej
i, wraz z wynalezieniem szczepionek przeciw
chorobom zaka�nym (a zw³aszcza przeciw
�wince), zaowocowa³a spadkiem �miertelno�ci
niemowl¹t oraz wyd³u¿eniem siê �redniej d³ugo�-
ci ¿ycia. Dotychczasowa gospodarka, oparta
w du¿ym stopniu na rolnictwie i rybo³ówstwie, nie
by³a w stanie zapewniæ utrzymania tak wielu
mieszkañcom. Rodziny stawa³y siê coraz liczniej-
sze, co przy braku ¿yznej ziemi wymusza³o
emigracjê ze wsi do miast, albo za granicê �
najczê�ciej do Stanów Zjednoczonych lub
Wielkiej Brytanii. Pomimo tego, czê�æ spo³e-
czeñstwa dotknê³o bezrobocie i, w konsekwencji,
ubóstwo, którym próbowano zaradziæ. Nasilaj¹-

9 R. Danielsen (et al), Norway: a history from the Vikings to Our Own Times, Oslo 1995, rozdz. 24.
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ca siê migracja do miast w poszukiwaniu pracy
spowodowa³a, ¿e tradycyjny, oparty na wielopo-
koleniowej rodzinie model opieki przesta³ pe³niæ
dotychczasow¹ funkcjê. Powsta³a klasa robotni-
ków przemys³owych, którzy nie posiadali ¿adnej
w³asno�ci prócz r¹k do pracy. Ponadto, industria-
lizacja przynios³a nowe zagro¿enia takie, jak
choroby zawodowe, wypadki przy pracy i inwali-
dztwo, czy te¿ masowe zwolnienia, które nie
wynika³y z nieudolno�ci poszczególnych pracow-
ników, ale by³y motywowane potrzeb¹ zwiêksza-
nia efektywno�ci przedsiêbiorstw. W tej sytuacji
robotnicy zaczêli domagaæ siê ochrony socjalnej.
W Europie pierwsze ubezpieczenia by³y najczê�-
ciej zwi¹zane z nastêpstwami nieszczê�liwych
wypadków. Podobnie by³o w Norwegii � pierwsze
takie ubezpieczenie wprowadzono w 1894 r.
Obejmowa³o ono g³ównie robotników przemys³o-
wych i by³o op³acane przez ich pracodawców.
Wynika³o to z wiêkszej si³y nacisku i zorganizo-
wania pracowników fabryk. Robotników le�nych
i rybaków pozbawiono za� takiej ochrony, choæ
to im przydarza³o siê najwiêcej wypadków.
W 1906 r. wprowadzono ubezpieczenia na wy-
padek bezrobocia. By³y one nieobowi¹zkowe
i sk³ada³y siê na nie zarówno publiczne subsydia,
jak i sk³adki zwi¹zków zawodowych. W 1909 r.
ustanowiono obowi¹zkowe Ubezpieczenia Cho-
robowe, na które sk³adka w 1/4 pochodzi³a
z funduszy publicznych, a resztê pokrywano
indywidualnie. Jak zauwa¿a W. Nowiak, charak-
terystyczne dla tego okresu jest po³¹czenie
ubezpieczeñ z zatrudnieniem, co czyni tê konce-
pcjê polityki spo³ecznej blisk¹ liberalnej. Je�li
chodzi o biednych, to a¿ do lat sze�ædziesi¹tych
XX wieku funkcjonowa³o �prawodawstwo ubo-
gich�, co wyznacza³o granicê pomiêdzy ochron¹
produktywnej i nieproduktywnej czê�ci spo³e-
czeñstwa.

W 1919 wprowadzono o�miogodzinny
czas pracy, który wcze�niej wynosi³ nawet do 95
godzin tygodniowo. Osobnym problemem by³a
praca dzieci. Opowie�æ o biednej �dziewczynce
z zapa³kami� zrodzi³a siê bowiem w wyobra�ni
Andersena nie bez przyczyny. Szacuje siê, ¿e
w XIX w. w przemy�le zapa³czanym i papieroso-
wym oko³o 33% zatrudnionych stanowi³y dzieci
poni¿ej piêtnastego roku ¿ycia, pracuj¹ce
nierzadko po 10-12 godzin na dobê10 . Dlatego

objêto je opiek¹ ju¿ w 1892 roku w specjalnej
ustawie ochrony pracy, zakazuj¹cej zatrudniania
dzieci na nocne zmiany i na d³u¿ej ni¿ 6 godzin
dziennie.

Prze³omem w my�leniu o opiece spo³ecz-
nej okaza³y siê w ca³ej Europie czasy Wielkiego
Kryzysu z lat trzydziestych XX w. Nadprodukcja
i masowa skala bezrobocia u�wiadomi³y polity-
kom, ¿e ubóstwo � dotychczas kojarzone
z niezaradno�ci¹ ¿yciow¹ jednostek � mo¿e
mieæ g³êbokie przyczyny systemowe i dotkn¹æ
wiêkszo�ci spo³eczeñstwa. Prowadzi³o to do
wniosku, ¿e bez interwencji pañstwa ludzie nie
poradz¹ sobie sami. W Norwegii recesja zaczê³a
siê wcze�niej � niezwykle silny kryzys przypada
ju¿ na lata dwudzieste. Lata 1918-35 charaktery-
zowa³ zastój w programowej realizacji postula-
tów pañstwa opiekuñczego, który wywo³a³y
reperkusje I wojny �wiatowej i ekonomiczna
depresja. Prowadzono w tym czasie wiêcej
dyskusji ni¿ konkretnych dzia³añ legislacyjnych.
Silnie zaostrzy³ siê wtedy konflikt klasowy,
zmuszaj¹cy partie polityczne do szukania wspól-
nych rozwi¹zañ w celu unikniêcia niepokojów
spo³ecznych, co zaowocowa³o szukaniem kom-
promisu miêdzy koncepcjami liberalnymi i socja-
listycznymi.

Koniec lat trzydziestych przyniós³ nag³e
o¿ywienie gospodarki: rozbudowano flotê (budo-
wa statków i transport morski), rozwiniêto prze-
mys³ drzewny, papierniczy i w³ókienniczy. Dzia³a-
nia te otworzy³y drogê do drugiego etapu budowy
welfare-state. W tym czasie do w³adzy dosz³a
Partia Pracy, która zdefiniowa³a g³ówne za³o¿e-
nia polityki spo³ecznej. Uznano potrzebê silniej-
szego zaanga¿owania pañstwa i zmianê jego
funkcji z udzia³u w redystrybucji dochodu narodo-
wego na podnoszenie standardu ¿ycia obywateli
i wspomaganie wzrostu gospodarczego. Zmia-
nom przy�wieca³o has³o: �bogactwo najpierw
musi byæ stworzone zanim zostanie podzielone�.

Rz¹dz¹ca wówczas Partia Pracy dyspo-
nowa³a jednak niewystarczaj¹c¹ do wprowadze-
nia legislacji dotycz¹cej bezrobocia ilo�ci¹
g³osów w parlamencie i musia³a zawrzeæ kom-
promis z Parti¹ Agrarn¹ (tzw. Czerwono-Zielona
Koalicja). Przeciwdzia³aniu nadprodukcji i bank-
ructwom s³u¿y³o ustanowienie protekcyjnych ce³
dla ochrony interesów rolników, subsydiowanie

10 W. Nowiak, dz. cyt., s. 19.
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produktów rolnych oraz regulowanie rynku
rolnego. Dziêki temu �kontraktowi klasowemu�
uzyskano spo³eczn¹ zgodê na tworzenie nowych
miejsc pracy w sektorze publicznym oraz na
wzrost podatków, które sta³y siê g³ównym
�ród³em finansowania wprowadzonego w 1938
roku obowi¹zkowego ubezpieczenia od bezro-
bocia. Zgodnie z now¹ strategi¹ to pañstwo
powinno byæ odpowiedzialne za tworzenie
nowych miejsc pracy i ochronê bezrobotnych.
Kompromis pomiêdzy si³ami kapita³u i pracy
zaowocowa³ porozumieniem zawartym w 1935
r. pomiêdzy Konfederacj¹ Norweskich Praco-
dawców Przemys³owych (NAF) a Narodow¹
Federacj¹ Pracowników (AFL).

W krajach nordyckich ubezpieczenia
emerytalne wprowadzono stosunkowo pó�no, co
umo¿liwi³o ustanowienie ich na zasadzie uniwer-
salnej. Jednak ju¿ wcze�niej uregulowano
w Norwegii tê kwestiê na szczeblu lokalnym.
Przez d³ugi czas funkcjonowa³y prywatne formy
ubezpieczeñ emerytalnych, za którymi optowa³a
prawica. Dyskusja na ten temat by³a przedmio-
tem za¿artych sporów w norweskim parlamen-
cie. Socjali�ci walczyli o wariant podatkowy
finansowania systemu, a przedstawiciele pozo-
sta³ych partii o sk³adkowy. W koñcu osi¹gniêto
kompromis i w 1936 r. emerytury w 50% by³y
finansowane z podatków, a w po³owie ze sk³adek
indywidualnych. Ponadto w 1936 r. wprowadzo-
no specjalny system �wiadczeñ dla niepe³no-
sprawnych.

Po II wojnie �wiatowej, nast¹pi³ wzrost
solidaryzmu spo³ecznego wskutek konsolidacji
narodu przez walkê ze wspólnym wrogiem
w czasie okupacji. Dziêki temu mo¿liwe sta³o siê
powi¹zanie kwestii opieki i ubezpieczeñ spo³ecz-
nych z obywatelstwem, a nie tylko z zatrudnie-
niem. Ponadto zniszczenia wojenne i potrzeba
odbudowy spowodowa³y, ¿e pañstwu ³atwiej by³o
uzyskaæ konsensus spo³eczny i narzuciæ pewne
rozwi¹zania, nawet te, które w innym przypadku
mog³yby byæ odrzucone. Gotowo�æ do wspó³pra-
cy na rzecz wspólnego dobra znalaz³a wyraz
w proklamowanym w 1945 r. �wspólnym progra-
mie partii politycznych dla ekonomicznego
i socjalnego dobrobytu�. Odzwierciedla to tak¿e
konsensualny charakter prowadzenia polityki
w Norwegii. Podstaw¹ programu by³o zapewnie-
nie pe³nego zatrudnienia i wzrostu ekonomiczne-

go, które mia³y usun¹æ widmo bezrobocia
z czasów Wielkiego Kryzysu, wyeliminowaæ
konieczno�æ pomocy spo³ecznej i zapewniæ
mieszkañcom samowystarczalno�æ. Stopniowo
pañstwo stawa³o siê g³ównym pracodawc¹ oraz
narzuca³o standardy i regulacje prywatnym
pracodawcom. Generuj¹ca potrzebê r¹k do
pracy powojenna odbudowa kraju sprzyja³a
wzrostowi zatrudnienia. Bardzo szybko, bo ju¿
w latach czterdziestych XX w., osi¹gniêto wzrost
i produkcjê z okresu przedwojennego. Lata
1945-1973 to dla Norwegii okres nieustannego
wzrostu gospodarczego. W pocz¹tkowej fazie
dominowa³y za³o¿enia gospodarki planowej,
które potem zarzucono, sprowadzaj¹c rolê
pañstwa do stymulowania wzrostu gospodar-
czego. Kolejnym punktem programu by³o za-
gwarantowanie podstawowego poziomu docho-
dów dla wszystkich obywateli i zmniejszenie
nierówno�ci. D¹¿ono te¿ do stworzenia jednoli-
tego systemu ubezpieczeñ spo³ecznych o rów-
nym poziomie �wiadczeñ. Do 1959 r. system
opiera³ siê na zasadzie uznaniowej, jednak¿e
potem za g³ówn¹ zasadê uznano pryncypia
uniwersalistyczne. Powojenne inicjatywy polity-
czne zderza³y siê czêsto z przeciwstawnymi
tendencjami: regionalna industrializacja powodo-
wa³a depopulacjê regionów wiejskich, d¹¿enie
do efektywno�ci i szybkiego wzrostu gospodar-
czego � wzrost nierówno�ci, za� idea uniwersal-
no�ci k³óci³a siê z kwesti¹ selektywnej pomocy
publicznej.

Je�li chodzi o równowa¿enie dochodów,
to ró¿nica stopniowo siê zmniejsza³a. I tak, gdy
w 1950 r. �redni dochód realny pracownika
umys³owego by³ o oko³o 80% wy¿szy ni¿ robotni-
ka, to w 1975 r. górowa³ ju¿ tylko o 60%. D¹¿ono
te¿ do wyrównania p³ac w sektorze rolnictwa
i rybo³ówstwa, tak aby by³y porównywalne z tymi
z sektora przemys³owego. Najszybciej ros³y
dochody rolników, ale ju¿ w 1960 r. rybacy
zarabiali wiêcej ni¿ robotnicy przemys³owi.
Podobnie zmniejszy³a siê istniej¹ca dysproporcja
pomiêdzy zarobkami kobiet i mê¿czyzn.
W latach piêædziesi¹tych kobiety zarabia³y 60%
tego co mê¿czy�ni, a w 1975 r. ju¿ 75%. Starano
siê te¿ równowa¿yæ dochody emerytów i pracuj¹-
cych. W latach sze�ædziesi¹tych emerytura
wynosi³a 30% �redniego wynagrodzenia robotni-
ka, a w 1975 r. ju¿ 45%.11

11 Dane za: R. Danielsen (et al), dz. cyt., rozdz. 24.
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Inn¹, niezwykle istotn¹ sferê polityki
spo³ecznej tworzy³a edukacja. Po wojnie odnoto-
wano znacz¹cy wzrost wydatków publicznych
przeznaczonych na szkolnictwo. W latach
siedemdziesi¹tych nast¹pi³a wrêcz �edukacyjna
eksplozja�. Je�li 1962 r. uczêszcza³o do szkó³
zaledwie 2/3 piêtnastolatków, to w nastêpnym
dziesiêcioleciu ju¿ niemal wszyscy przedstawi-
ciele tej kategorii wiekowej, co by³o efektem
wprowadzenia obowi¹zku jedenastoletnej nauki.
Lawinowo ros³a tak¿e liczba studentów: przed
wojn¹ by³o ich piêæ, a w latach siedemdziesi¹tych
a¿ trzydzie�ci tysiêcy! Zniesiono op³aty za
edukacjê i ju¿ w 1947 r. wprowadzono bardzo
tanie kredyty dla studentów i uczniów. Co za tym
idzie wzros³y te¿ specjalizacja zawodowa oraz
mobilno�æ spo³eczna. Ujednolicenie programu
nauczania i typów szkó³ przyczyni³o siê do wzro-
stu egalitaryzmu spo³ecznego � zarówno w sen-
sie kulturalnym, jak i ekonomicznym. Co wa¿ne,
Norwegia ma jeden z najbardziej zdecentra-
lizowanych systemów szkolnictwa wy¿szego:
uniwersytety w Oslo, Bergen, Tromso czy
Trondheim ró¿ni specjalizacja (np. Trondheim �
in¿ynieria, Bergen � humanistyka), a nie jako�æ
nauczania czy poziom dofinansowania.

 Lata powojenne to równie¿ czas eksplozji
ró¿nego rodzaju ustaw zapewniaj¹cych ochronê
socjaln¹ poszczególnym grupom spo³ecznym.
Ci¹gle jednak d¹¿ono do ujednolicenia prawa
i stworzenia wiod¹cej formy instytucjonalnej
zajmuj¹cej siê dystrybucj¹ �wiadczeñ. Ostatecz-
nie 17 VI 1966 r. parlament norweski przyj¹³
ustawê o Narodowym Systemie Ubezpiecze-
niowym (Lov om folketrygd)12 , która sta³a siê
podstaw¹ prawno-organizacyjn¹ opartego na
kolektywnych rozwi¹zaniach, w pe³ni rozwiniête-
go pañstwa opiekuñczego. Zdaniem W. Nowiaka
g³ówne za³o¿enia tego systemu to: �dostarczenie
podstawowego, ekonomicznego bezpieczeñ-
stwa ca³emu spo³eczeñstwu oraz zapobieganie
ubóstwu�. �wiadczenia przys³uguj¹ w przypadku:
staro�ci, choroby i inwalidztwa z ni¹ zwi¹zanego,
ci¹¿y i urodzenia dziecka, bezrobocia, �mierci
i utraty opiekuna, samotnego rodzicielstwa.
Ponadto system ten wp³ywa stabilizuj¹co na
gospodarkê, pobudzaj¹c konsumpcjê, oszczê-
dzanie i inwestowanie. Jest tak¿e form¹ promo-
wania istotnych warto�ci spo³ecznych. Za pomo-

c¹ uzale¿nienia wysoko�ci �wiadczeñ od d³ugo�-
ci czasu pracy i wysoko�ci poprzednich zarob-
ków, ma pobudzaæ, a nie t³umiæ indywidualn¹
inicjatywê i zapobiegliwo�æ. Istotnym celem jest
w³¹czanie osób niepe³nosprawnych do pracy
zawodowej i pomoc osobom bezrobotnym
w przekwalifikowaniu siê i jak najszybszym
powrocie na rynek pracy.

Wed³ug A. Steena, prze³om lat siedem-
dziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX w. to kolejny
etap przemian welfare-state w krajach nordyc-
kich. Recesja ekonomiczna powsta³a wskutek
kryzysów naftowych lat siedemdziesi¹tych
spowodowa³a odczuwalny wzrost bezrobocia
i wywo³a³a dyskusjê na temat efektywno�ci tak
rozbudowanego systemu. W³a�nie w tych latach
powsta³y partie prawicowe przeciwne dotychcza-
sowym rozwi¹zaniom. Problemy ekonomiczne
spowodowa³y du¿e ciêcia w wydatkach na
politykê spo³eczn¹ � szczególnie w Finlandii.
Norwegia, dziêki zasobom pochodz¹cym z nie-
dawno odkrytych z³ó¿ ropy, nie musia³a czyniæ a¿
tak drastycznych kroków. Co istotne, fundusze
pochodz¹ce z wydobycia nie by³y przeznaczane
bezpo�rednio na konsumpcjê dóbr socjalnych,
ale inwestowano je w politykê regionaln¹ i prze-
mys³ow¹. �wiadomie prowadzona polityka
ekonomiczna spowodowa³a, ¿e w latach osiem-
dziesi¹tych Norwegia mia³a najni¿szy wska�nik
bezrobocia spo�ród krajów rozwiniêtych. Mimo
prognoz wielu ekonomistów o nadchodz¹cym
koñcu welfare-state, norweski system wydaje siê
mieæ ugruntowan¹ pozycjê, du¿¹ efektywno�æ
i wysoki stopieñ legitymizacji spo³ecznej.

Jednak¿e perspektywy na przysz³o�æ nie
do koñca s¹ tak jednoznacznie optymistyczne.
Wyzwania dla welfare-state  s¹ dwojakiego
charakteru: wewnêtrznego i zewnêtrznego.
W�ród pierwszych najtrudniejszym dla systemu
jest problem demograficzny. System emerytalny
oparty na zawartym miêdzy pracuj¹ca czê�ci¹
populacji, a osobami starszymi kontrakcie
pokoleniowym napotyka, w zwi¹zku z wyd³u-
¿aj¹cym siê wiekiem ludzkim i niekorzystn¹
dysproporcj¹ miêdzy odsetkiem ludzi w wieku
produktywnym i poproduktywnym, na coraz
wiêksze przeszkody. W Norwegii proporcja
podatników do emerytów wynosi³a: w roku 1967
3,9 :1; w roku 2003 2,6 :1; a wed³ug prognoz

12 W. Nowiak, dz. cyt., s. 30.
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w roku 2050 bêdzie to ju¿ tylko 1,6 :1. Przy tak
rosn¹cych dysproporcjach nawet bogata Norwe-
gia bêdzie musia³a stan¹æ w obliczu finansowego
kryzysu. Bogactwo pochodz¹ce z ropy naftowej
tylko przesunie ten problem w czasie, poniewa¿
ju¿ wkrótce koszty emerytur przekrocz¹ dochody
p³yn¹ce z wydobycia surowców energetycznych.
Ten problem norweskie ministerstwo finansów
okre�la malowniczo jako �szczêki rekina�.

Kolejne wyzwanie stanowi eskalacja
oczekiwañ i ¿¹dañ wzglêdem pañstwa odczuwa-
na przy spadku produktywno�ci spo³eczeñstwa.
Przeciwnicy welfare-state  twierdz¹, ¿e system
ten wp³ywa demoralizuj¹co na obywateli, którzy
zaczynaj¹ unikaæ odpowiedzialno�ci, staj¹c siê
coraz mniej samodzielni i przedsiêbiorczy. Nawet
w krajach szczyc¹cych siê wysokim etosem
pracy (przyk³ad Szwecji) ro�nie odsetek ludzi
staraj¹cych siê ¿yæ na koszt pañstwa. Opiekuñ-
cza nadgorliwo�æ pañstw skandynawskich mo¿e
dochodziæ czasem do granic absurdu: ostatnio
w Szwecji za przyczynê uniemo¿liwiaj¹c¹ podjê-
cie pracy, a przez to zobowi¹zuj¹c¹ pañstwo do
wyp³acania renty, uznano uzale¿nienie jednego
z mieszkañców od... muzyki heavy metalowej13 .
Ponadto kryzys ekonomiczny w Szwecji z po-
cz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych postawi³ pod
znakiem zapytania postulat �pe³nego zatrudnie-
nia�. Pañstwo dobrobytu to twór bardzo kosztow-
nym, a ingerencja pañstwa w wiele dziedzin
¿ycia, w tym � bardzo silnie � w kwestie ekonomi-
czne, jest coraz czê�ciej krytykowana.

Nie bez znaczenia pozostaje te¿ tenden-
cja do coraz wiêkszej prywatyzacji przedsiê-
biorstw, w tym tak¿e zmonopolizowanych dot¹d
przez pañstwo us³ug socjalnych. Przeciwnicy
pañstwowego sterowania zarzucaj¹, i¿ system
taki jest nieefektywny i zbyt zbiurokratyzowany.
W Skandynawii trwaj¹ dyskusje nad mo¿liwo�ci¹
sprywatyzowania przynajmniej czê�ci us³ug lub
zwiêkszenia udzia³u sektora prywatnego na wzór
liberalnego modelu welfare-state. Jak zauwa¿a
S. Golinowska14  próba odbiurokratyzowania
i uefektywnienia welfare-state przybiera w pañs-
twach skandynawskich raczej formê decentrali-
zacji (�mniej pañstwa a wiêcej spo³eczeñstwa
obywatelskiego�) ni¿ prywatyzacji (�mniej pañ-
stwa, wiêcej rynku�).

Zewnêtrznymi czynnikami maj¹cymi
wp³yw na pañstwo dobrobytu jest bez w¹tpienia
narastaj¹ca skala globalizacji i coraz wiêkszej
wspó³zale¿no�ci narodowych gospodarek. Libe-
ralizacja przep³ywu si³y roboczej, zw³aszcza
w obrêbie Unii Europejskiej, wp³ywa tak¿e na
kszta³t wewnêtrznej polityki spo³ecznej. Co
wiêcej, autonomia decyzyjna pañstw cz³onkow-
skich jest ograniczana (nawet w obrêbie polityki
spo³ecznej) odgórnymi instrukcjami Unii dotycz¹-
cymi na przyk³ad przep³ywu pracowników.
Proces ten dotyczy tak¿e Norwegii i Islandii,
które, choæ formalnie nie nale¿¹ do Unii, s¹
zwi¹zane z ni¹ wieloma porozumieniami w ra-
mach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nie nale¿y tak¿e lekcewa¿yæ kwestii
narastaj¹cej fali imigrantów spoza krajów euro-
pejskich. Niechêæ do dzielenia siê �swoim dobro-
bytem� z �obcymi� oraz rosn¹ce zagro¿enie
miêdzynarodowym terroryzmem powoduje
czêsto ksenofobiczne nastroje w�ród rdzennych
mieszkañców krajów skandynawskich, na co
wskazuje chocia¿by wzrost popularno�ci partii
nacjonalistycznych. Odmienno�æ kulturowa
stwarza czêsto konflikt pomiêdzy paradygmatem
poszanowania praw mniejszo�ci, a wysokimi
standardami ochrony praw jednostki. Euro-
pejskie pañstwa dobrobytu s¹ poniek¹d boga-
tymi twierdzami wype³niaj¹cymi siê coraz star-
szym i coraz bardziej wymagaj¹cym spo³eczeñ-
stwem. Czy i w jaki sposób bêdzie siê je da³o
utrzymaæ jest pytaniem, które domaga siê
odpowiedzi.

5. Warto�ci spo³eczne � wzajemne
relacje systemu politycznego
i spo³eczeñstwa

Nasuwa siê pytanie: jak to siê sta³o, ¿e to
w³a�nie w pañstwach nordyckich ugruntowa³ siê
system welfare-state? Co sprawi³o, ¿e wprowa-
dzono wiele rozwi¹zañ, które by³yby nie do
pomy�lenia w innych krajach i zyska³y one
uznanie w spo³eczeñstwie? Jakie warto�ci
cenione przez Skandynawów przyczyni³y siê do
zaakceptowania takich rozwi¹zañ systemo-
wych? Odpowied� na te pytania nale¿y poprze-
dziæ krótkimi rozwa¿aniami natury teoretycznej.

13 http://www.gazetawyborcza.pl/1,76842,4251131.html z dn. 26 VI 2007.
14 S. Golinowska, Polityka spo³eczna. Koncepcje � instytucje � koszty, Warszawa 2000, s. 14.
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W funkcjonowaniu systemu politycz-
nego istotn¹ kwesti¹ jest ³¹czenie dwóch czynni-
ków: z jednej strony modelu teoretycznego i po-
stulatów ideologicznych z nim zwi¹zanych,
a z drugiej konkretnych rozwi¹zañ spo³ecznych,
prowadzonej polityki oraz dzia³aj¹cych instytucji.
Co sprawia, ¿e dany model funkcjonuje w kon-
kretnej spo³eczno�ci i jest legitymizowany przez
obywateli danego pañstwa? Oczywi�cie zak³ada-
my, ¿e mówimy o pañstwie demokratycznym,
a nie o dyktaturze.

Mo¿na polemizowaæ z zasadno�ci¹
u¿ywania pojêcia �charakter narodowy�, wskazu-
j¹c na dynamiczne zmiany id¹ce w �lad za
globalizacj¹, tworzenie siê �neoplemion� oraz
indywidualizacjê ¿ycia spo³ecznego. Jednak
wydaje siê, ¿e � mimo du¿ego tempa zmian,
przemieszania siê systemów warto�ci niezale¿-
nie od granic spo³ecznych oraz dowolno�ci
w wyborze pewnych kulturowych idei, któr¹
M. Gordon nazywa �supermarketem kultury�15  �
pewne warto�ci s¹ podzielane przez wiêkszo�æ
danego spo³eczeñstwa. Zjawisko to kszta³tuje
warunki sprzyjaj¹ce dla przyjêcia siê konkretnych
rozwi¹zañ politycznych, ustrojowych oraz instytu-
cjonalnych. Jak zauwa¿a filozof polityki A. Sen
warunkiem sprawnego funkcjonowania rozwi¹-
zañ systemowych jest zakorzenienie ich w insty-
tucjach i podzielanych przez spo³eczeñstwo
warto�ciach:

konieczno�æ przekszta³ceñ instytucjonal-
nych pozostaje w �cis³ym zwi¹zku z kodek-
sami zachowañ, instytucje bowiem funkcjo-
nuj¹ nie tylko na mocy swoich statutów, ale
tak¿e zbie¿nych norm ocen i postêpowania
oraz wzajemnego zaufania. Wystêpowanie
tych czynników nader czêsto w ogóle nie
jest eksponowane i dlatego nie tak trudno
jest w ogóle przeoczyæ ich obecno�æ. Tam
jednak gdzie przestaj¹ byæ one oczywiste,
ich lekcewa¿enie mo¿e mieæ katastrofalne
skutki16 .

Mo¿na, rzecz jasna, badaæ zale¿no�ci
miêdzy przyjêtymi rozwi¹zaniami spo³ecznymi a
mentalno�ci¹ i wspólnymi warto�ciami. Ich
oddzia³ywanie jest wzajemne, poniewa¿ istniej¹-

ce instytucje kszta³tuj¹ sposób rozumienia �wiata
obywateli i wp³ywaj¹ na ich preferencje �wiatopo-
gl¹dowe. Bez w¹tpienia in¿ynieria spo³eczna
wraz z mediami i spo³ecznymi ekspertami bior¹
udzia³ w kszta³towaniu mentalno�ci mieszkañ-
ców Pó³nocy i wp³ywaj¹ na utrwalanie pewnych
warto�ci. Jednak etyka spo³eczna nie powinna
byæ rozumiana przez rz¹dz¹cych w sposób
wy³¹cznie instrumentalny. A. Sen argumentuje to
w sposób nastêpuj¹cy:

Politycy mog¹ mieæ dwa � powi¹zane ze
sob¹ � powody, aby uwzglêdniaæ warto�ci
spo³ecznej sprawiedliwo�ci. Pierwszym jest
to, ¿e sprawiedliwo�æ spo³eczna jest pod-
stawowym pojêciem, je�li chodzi o okre�la-
nie celów polityki spo³ecznej, a tak¿e wybór
narzêdzi do osi¹gania wybranych celów.
[...] Drugim powodem jest to, ¿e ostatecznie
wszystkie poczynania w sferze polityki
spo³ecznej zale¿ne s¹ od zachowania
jednostek i grup, a na te zachowania maj¹
wp³yw tak¿e rozumienie i interpretacja
wymogów etyki spo³ecznej. Dla prowadze-
nia tej polityki wa¿na jest nie tylko ocena,
w jakim stopniu uznawane przez decyden-
tów warto�ci mog¹ byæ elementem prakty-
cznych poczynañ, ale tak¿e ogólna wra¿li-
wo�æ na powszechne poczucie sprawied-
liwo�ci17.

O skandynawskich spo³eczeñstwach
mo¿na powiedzieæ, ¿e przesz³y przemianê od
�dzikich wikingów po ekologów czyni¹cych
pokój�. Mimo tak radykalnej zmiany zewnêtrz-
nego wizerunku istniej¹ takie warto�ci, które s¹
g³êboko zakorzenione w zbiorowej mentalno�ci.
Przy podejmowaniu prób ich analizy trzeba
pamiêtaæ, ¿e wszelkie interpretowanie �kultury
narodowej� niesie ze sob¹ ryzyko upraszczaj¹cej
rzeczywisto�æ stereotypizacji.

Mówi¹c o genezie wspó³czesnego pañ-
stwa dobrobytu w Norwegii nale¿y wzi¹æ pod
uwagê kilka podstawowych czynników. Pierwszy
stanowi element polityczny, czyli rz¹dy socjalde-
mokracji w powi¹zaniu z si³¹ zwi¹zków zawodo-
wych. Drugim jest niew¹tpliwie czynnik ekonomi-
czny. Budowa welfare-state  nast¹pi³a przecie¿

15 G. Mathews, Supermarket kultury.Globalna kultura � jednostkowa to¿samo�æ, Warszawa 2005.
16 A. Sen, Wybór spo³eczny a jednostkowe dzia³ania, [w:] Rozwój i wolno�æ, prze³. J. £oziñski, Poznañ 2002, s. 280.
17 Tam¿e, s. 291.
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w okresie powojennej koniunktury gospodarczej.
Je�li chodzi o Norwegiê, to odkrycie ropy na
Morzu Pó³nocnym uczyni³o j¹ regionalnym
potentatem, pozwalaj¹c jej z dnia na dzieñ
znale�æ siê w�ród najbogatszych krajów �wiata.
Korzystna sytuacja ekonomiczna wspomog³a
kszta³towanie siê okre�lonej polityki spo³ecznej,
ale nie by³a jedynym warunkiem jej powstania.
Pierwszych bowiem reform id¹cych w tym
kierunku dokonano, jak pamiêtamy, w obliczu
Wielkiego Kryzysu, czyli jeszcze przed II wojn¹
�wiatow¹. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o nie mniej
wa¿nych czynnikach spo³ecznych oraz ideolo-
giczno-kulturowych, takich, jak bardzo dobrze
zorganizowane, maj¹ce du¿e zaufanie do rz¹du
spo³eczeñstwo obywatelskie, unikalny splot
warto�ci indywidualistycznych i kolektywnych,
tendencje egalitarne, solidaryzm i odpowiedzial-
no�æ spo³eczna, czy te¿ protestancki etos pracy.

Kolejnym istotn¹ czynnikiem by³a du¿a
jednorodno�æ etniczna i wyznaniowa krajów
skandynawskich, która sprzyja³a wyznawaniu
solidarystycznych warto�ci. Dzi�, wraz z nap³y-
wem imigrantów do krajów skandynawskich,
spada spo³eczne poparcie dla rozbudowanego
welfare-state. Korelacjê t¹ mo¿na zauwa¿yæ
w programach populistycznych partii takich, jak
norweska Partia Postêpu (Fremskrittspartiet),
która ³¹czy has³a obni¿enia podatków i wycofania
siê pañstwa z tak silnej �opiekuñczo�ci� z tre�cia-
mi antyimigracyjnymi. Ponadto, mo¿na szukaæ
za M. Weberem korelacji pomiêdzy etosem
pracy i religi¹ protestanck¹. Istotne s¹ tak¿e
elementy demograficzne: Skandynawia posiada
wzglêdnie ma³¹ populacjê, co � w my�l zasady:
³atwiej jest dzieliæ i rozdawaæ, gdy posiada siê
wiele, a beneficjentów jest niewielu � u³atwia
realizacjê tak rozbudowanej polityki socjalnej.

Warto przyjrzeæ siê jeszcze z bliska
�narodowemu charakterowi Skandynawów�.
Holenderski badacz G. Hofstede klasyfikuje (na
podstawie przeprowadzanych w ró¿nych krajach
socjologicznych badañ porównawczych) narody
wed³ug kilku kategorii, ustalaj¹c ich wewnêtrzne
wzorce normatywne. Pierwszym miernikiem jest
dystans wobec w³adzy (odczuwany w rodzinie,
szkole, miejscu pracy, instytucjach pañstwo-
wych) i egalitaryzm. Wed³ug Hofstede kraje

skandynawskie cechuje niewielki, jeden z najni¿-
szych w�ród badanych krajów, stopieñ dystansu
wobec w³adzy18 , a egalitaryzm to has³o sztanda-
rowe. Przejawia³o siê to w historycznym uk³adzie
spo³ecznym: tamtejsi ch³opi nigdy nie utracili
wolno�ci osobistej, klasa �rednia zawsze mia³a
siln¹ pozycjê, arystokracja za� � zw³aszcza
w Norwegii � stanowi³a nieliczn¹ grupê. Oddale-
nie przestrzenne osiedli ludzkich zmusza³o do
samowystarczalno�ci i prowadzenia lokalnej
samopomocy bez ogl¹dania siê na odgórne
ustalenia administracyjne. Do dzi� zauwa¿alny
jest silny antyelitaryzm: epatowanie w³adz¹
i luksusem jest �le przyjête, politycy staraj¹ siê
wie�æ �normalne ¿ycie�, a �premiera mo¿na
spotkaæ w supermarkecie�. Przek³ada siê to
tak¿e na równo�æ w spo³ecznych interakcjach,
której efektem jest ma³y s³abe zhierarchizowanie
takich instytucji jak miejsca pracy czy te¿ szko³y.

Druga kategoria ustalona przez Hofstede
to poziom indywidualizmu, który jest najczê�ciej
negatywnie skorelowany ze stopniem dystansu
w³adzy. Dlatego, zdaniem autora badañ, region
nordycki jest typowo indywidualistyczn¹ kultu-
r¹19 . Inne przekonanie wyra¿a norweska bada-
czka, H. Hernes, która twierdzi, ¿e Skandynawia
charakteryzuje siê takimi kulturowymi w³a�ciwo�-
ciami i instytucjami, które sprawiaj¹, ¿e � czêste
w innych krajach � napiêcia miêdzy �prywatnym
i publicznym� oraz miêdzy �osobistym i kolekty-
wnym aspektem ¿ycia� s¹ mniej drastycz-
ne20. Krajom skandynawskim daleko jest jednak
do indywidualizmu kultury anglosaskiej. Indywi-
dualizm nordycki odnosi siê znacznie bardziej do
sfery osobistej i stylu ¿ycia ni¿ do rozwi¹zañ
ekonomicznych i spo³ecznych, na które znacz¹cy
wp³yw ma idea solidarno�ci. Co wiêcej, ¿ycie
spo³eczne znajduje najczê�ciej wyraz w sfor-
malizowanych grupach i zwi¹zkach. Norwegia
ma bodaj¿e najwiêcej zorganizowanych grup
interesu przypadaj¹cych na obywatela, co
�wiadczy o tym, ¿e mimo ca³ego indywidualizmu
istotn¹ rolê odgrywaj¹ struktury kolektywne.
Niemniej jednak nie zmienia to sytuacji, ¿e dla
Skandynawów szczególne znaczenie ma wol-
no�æ ekspresji jednostki oraz mo¿liwo�æ wyboru
w³asnego stylu ¿ycia.

18 Norwegia i Szwecja na 47/48 miejscu, Dania na 51 na 53 kraje.
19 Norwegia na 13 miejscu, Szwecja na 10 na 53 kraje (USA na pierwszym).
20 K. Heidar, dz. cyt., s. 128.
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Trzeci¹ kategoriê okre�la Hofstede jako
�unikanie niepewno�ci�, z czego wyp³ywaæ ma
innowacyjno�æ, otwarto�æ na inno�æ i nowo�æ,
czy te¿ brak potrzeby stosowania formalnych
przepisów. Wed³ug tej klasyfikacji21  kraje skan-
dynawskie cechuj¹ siê niskim stopniem �unikania
niepewno�ci� (aczkolwiek Szwecja i Dania
znacznie ni¿szym ni¿ Norwegia), czyli s¹ raczej
otwarte na nowe zdarzenia i idee, co mog³oby
te¿ prowadziæ do wiêkszej tolerancji. Trudno
jednak dopatrzyæ siê w tych krajach ma³ego
stopnia sformalizowania. Wrêcz przeciwnie �
kraje te maj¹ rozbudowan¹ biurokracjê, wiele
dziedzin ¿ycia uleg³o regulacji, a spo³eczeñstwa
ceni¹ sobie formaln¹ przynale¿no�æ i jasno�æ
przepisów.

W czwartej kategorii mie�ci siê podzia³
na spo³eczeñstwa �kobiece� i �mêskie� co, moim
zdaniem, mo¿e stanowiæ klucz interpretacyjny do
dalszych rozwa¿añ. Autor definiuje je nastêpu-
j¹co:

Mêsko�æ to cecha spo³eczeñstw, w których
role spo³eczne zwi¹zane z p³ci¹ s¹ klarow-
nie okre�lone, to znaczy od mê¿czyzn
oczekuje siê asertywno�ci, twardo�ci
i nakierowania na sukces materialny, nato-
miast od kobiet skromno�ci, czu³o�ci i trosk-
liwo�ci o jako�æ ¿ycia. Kobieco�æ charakte-
ryzuje te spo³eczeñstwa, w których role
spo³eczne obu p³ci wzajemnie siê przenika-
j¹, to znaczy zarówno od mê¿czyzn i od
kobiet oczekuje siê skromno�ci, czu³o�ci
i troski o jako�æ ¿ycia22.

Hofstede stwierdza, ¿e cztery najbardziej
�kobiece� kraje to Szwecja, Norwegia, Holandia
i Dania23 . Ponadto cechuj¹ siê one ma³ym
dystansem w³adzy, co bezpo�rednio przek³ada
siê na podzia³ ról w rodzinie, a co za tym idzie na
wysoki stopieñ androgynii spo³ecznej. W spo³e-
czeñstwach �kobiecych� przedstawiciele obu p³ci
od wczesnych lat uczeni s¹ skromno�ci i niewy-
noszenia siê nad innych. Tego typu tendencje
wzmacniaj¹ idee egalitarne. Ma to tak¿e wyraz

w kulturze masowej � w �kobiecych� pañstwach
kultowymi, wzbudzaj¹cymi sympatiê postaciami
s¹ czêsto nieudacznicy i antybohaterowie. Owa,
podkre�lona przez Hofstede �sympatia dla
s³abych� ma �cis³y zwi¹zek z funkcjonowaniem
pañstwa opiekuñczego. Obywatele znajduj¹cy
siê w gorszej sytuacji ¿yciowej nie s¹ potêpiani
jako nieudolne jednostki, które zas³u¿y³y na swój
los, a pomoc im i solidarno�æ z nimi uwa¿a siê za
moralny obowi¹zek spo³eczeñstwa. Niepowo-
dzenie nie jest tak napiêtnowane spo³ecznie jak
w �mêskich pañstwach�, w których niespe³nienie
ambicji uznawane jest za ¿yciow¹ klêskê.

Podstawow¹ ró¿nic¹ aksjologiczn¹ miê-
dzy krajami �mêskimi� a �kobiecymi� jest pod-
kre�lanie, w przypadku pierwszych, znaczenia
�sukcesu� i osi¹gniêæ (mierzonych szczególnie
w kategoriach ilo�ciowych), albo, w przypadku
drugich, jako�ci ¿ycia i �szczê�cia� (rozumianego
szczególnie w kontek�cie relacji miêdzyludz-
kich). St¹d te¿, jak pisze Hofstede: �Kraje
o kulturze mêskiej d¹¿¹ do spo³eczeñstwa
osi¹gniêæ, kraje za� o kulturze kobiecej zabie-
gaj¹ o spo³eczeñstwo dobrobytu.�24  Widaæ to tak
na poziomie jednostkowym, jak i ogólnym.
W prowadzonej polityce pañstwa widaæ przesu-
niêcie priorytetów ku �warto�ciom postma-
terialnym�, takim jak ochrona �rodowiska,
bezpieczeñstwo czy stabilno�æ spo³eczna.
Odchodzi siê za� od warto�ci okre�lanych przez
Giddensa jako warto�ci spo³eczeñstwa niedo-
boru25 , a których g³ówn¹ podstaw¹ by³o kryte-
rium ekonomiczne i szybki wzrost gospodarczy.
Pojêciem pokrewnym �warto�ciom postmaterial-
nym� jest idea �zrównowa¿onego rozwoju�,
popierana w Unii Europejskiej dziêki pañstwom
skandynawskim, w których kwestie ekologiczne
s¹ sprawami pierwszorzêdnymi, uwzglêdnianymi
w programach wszystkich partii politycznych.
Kraje �mêskie�, w przeciwieñstwie do pañstw
�kobiecych�, skupiaj¹ siê na gospodarczej
efektywno�ci, a w przypadku zaistnienia konfliktu
czê�ciej wybieraj¹ rozwi¹zania si³owe ni¿ kom-
promis. W kontek�cie ustaleñ Hofstede mo¿na

21 Norwegia 38 miejsce, Szewcja 50, Dania 51 na 53 kraje.
22 G. Hofstede, dz. cyt., s. 140.
23 Zajmujace w rankingu mêsko�ci kolejno pozycje od 53 do 50 na 53 pañstwa. W Szwecji wska�nik mêsko�ci wynosi 5,
podczas gdy w znajdujacej sie na czele listy Japonii 95.
24 Tam¿e, s. 159.
25  A .Giddens, Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Warszawa 1999, s. 25.
26 H. Hernes, Obywatelstwo kobiet, [w:] Nordycki model demokracji i pañstwa dobrobytu, pr. zbior. pod red. T. S. Edvardsen,
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stwierdziæ, ¿e idee le¿¹ce u �róde³ pañstwa
dobrobytu ³¹cz¹ siê bezpo�rednio z uznaniem
i podzielaniem w nordyckich spo³eczeñstwach,
tak przez kobiety jak i mê¿czyzn, �miêkkich�,
�kobiecych� warto�ci.

Podsumowuj¹c analizê zjawiska ustrojo-
wego okre�lanego mianem �pañstwa opiekuñ-
czego� trudno jednoznacznie stwierdziæ, co jest
jego przyczyn¹, a co skutkiem. Czy to mental-
no�æ spo³eczna warunkuje powstanie danego
ustroju, czy te¿ pewne rozwi¹zania systemowe
kszta³tuj¹ postawy i system warto�ci obywateli?
Niew¹tpliwie splot czynników zewnêtrznych
i wewnêtrznych uwarunkowañ oraz �wiadomie
prowadzona polityka spo³eczna przekszta³ci³y
Norwegiê z ubogiego kraju emigrantów w pó³-
nocn¹ oazê dobrobytu�. H. Hernes, podsumo-
wuje to nastêpuj¹co:

B. Hagtyen, prze³. A. Bereza-Jarociñski, Warszawa 1994, s. 85.

Mo¿na wysun¹æ hipotezê, ¿e jak dot¹d
stabilno�æ systemu skandynawskiego
chroni g³êbokie poczucie wspólnoty oraz
sk³onno�æ serca � je�li siê mo¿na tak
wyraziæ. Skandynawowie tworz¹ �wspól-
notê materialn¹� w sensie roszczeñ, praw
i uprawnieñ, a tak¿e ustalonych zasad
sprawiedliwej dystrybucji. [...] Tworz¹
równie¿ �wspólnotê etyczn¹� � podzie-
lanych znaczeñ, to¿samo�ci i symboli. [...]
Impuls altruistyczny, który Erik Allardt
okre�la jako �posiadanie, kochanie i by-
cie�, mo¿e byæ równie silny, jak impuls
rywalizacji, zysku, walki i transakcji26.


