سوئد :واقعيت نئوليبراليسم سوئدي
پِر اولسون
ترجمهي :محمد غزنويان

بهمن 1397

1

زماني سوئد با خدمات عمومي و حمايتهاي اجتماعي فراگير به عنوان »مدل سوسيال دموكراتيك« مشهور بود .اما تمام اين
خدمات و حمايتها طي دو دهه تهاجم كه مجلهي اكونوميست »انقﻼب خاموش« مينامدش ،برچيده شدهاند.
سوئد به سﻼمت از بحران عبور كرده و وضعيت كشور مويد آن است كه كاهش خدمات رفاهي ،پايين آوردن مالياتها و
تعيين سقف هزينههاي دولتي ،جواب داده است .اين پيامي است كه مطبوعات سرمايهداري ،اتاق فكرها و دولتهاي راستگرا در
سراسر جهان مخابره ميكنند .مجلهي تايمز مالي حتي »آندرس بورگ« ،وزير دارائي سوئد ،را بهترين وزير ماليهي اروپا معرفي
كرد .اما سوئد از قاعده مستثني نيست؛ سالها رياضت اقتصادي و سياستهاي راستگرايانه ،بافت اجتماعي جامعه را بهشدت
تضعيف كرده است ،درحاليكه سرمايهداريِ سوئد بيش از پيش ناپايدار و نامتوازن شده است.
حال مدل قديمي سوئد ديگر وجود ندارد .برعكس ،سوئد به مدلي از نئوليبراليسم بدل شده است .آزادسازي اقتصادي در قالب
خصوصيسازي و مقرراتزدايي از بازار ،سريعتر از هر اقتصاد پيشرفتهي ديگر در جريان است .اين نتيجهاي است كه بنياد
هريتيج ،اتاق فكر آمريكايي،گرفته است.
اخيرا نشريهي بشدت محافظهكار اكونوميست پژوهشي را با عنوان »كشورهاي اسكانديناوي؛ ابرمدلهاي آينده« منتشر
كرد و به طور اخص با برجستهكردن سوئد نوشت» :گردش به چپ معكوس شده است؛ اسكانديناوياييها بهجاي بسط دولت به
بازار ،بازار را به دولت بسط ميدهند «.مقالهي مذكور فاتحانه اين فرايند را يك »انقﻼب خاموش« وصف كرده است كه طي آن
دولت رفاه از حيز انتفاع ساقط شده ،ادارهي مدارس ،خانههاي سالمندان و مهدكودكها به چنگ شركتهاي خصوصي افتاده و
مقررات دست و پاگير از سر راه بخش حمل و نقل برچيده شده است.
»امروزه سوئد ،نسبت هزينههاي عمومي به توليد ناخالص را از  ٦٧درصد در سال  ١٩٩٣امروز به  ٤٩درصد رسانده است.
سوئد به زودي ميتواند دولتي كوچكتر از بريتانيا داشته باشد .عﻼوه بر اين ،نرخ باﻻي ماليات نهايي را با  ٢٧درصد
كاهش از سال  ١٩٨٣به  ٥٧درصد رسانده و آشفته بازار ماليات بر امﻼك ،هدايا ،ثروت و ارث را فسخ كرده است .امسال
سوئد نرخ ماليات بر شركتها از  ٢٦.٣درصد به  ٢٢درصد كاهش ميدهد) «.اكونوميست ١ ،فوريهي (٢٠١٣
اين »انقﻼب خاموش« ،سوئد را چنان متحول ساخته كه مجلهي اكونوميست نتيجه ميگيرد» :ميلتون فريدمن در استكهلم
]پايتخت[ بيش از واشنگتن احساسِ در خانه بودن خواهد كرد« .تغييرات عميقي كه طي  ٢٥سال اخير در سوئد رخ دادهاند ،به
عنوان يك ضدانقﻼب عليه تمامي دستاوردهاي اجتماعي گذشته توصيف مي شود.
آنچه كه امروز در سوئد به »تغيير سيستم« شناخته ميشود ،توسط حكومت سوسيال دموكرات در اواخر دههي  ٨٠آغاز شد.
از آن زمان تاكنون ،فارغ از اين كه كدام حزب يا احزاب قدرت را در دست داشته باشند ،تهاجم وسيع به حوزهي عمومي با
مقررات زدايي و خصوصيسازي صورت گرفته است؛ همان اصﻼحات كذايي بازارمدار.
تهاجم به رفاه و اتحاديهها
سوئد برخﻼف اغلب كشورهاي اروپايي ،پس از  ٢٠٠٩بهبود اقتصادي را تجربه كرد كه در پس آنْ رشد ساﻻنهي توليد ناخالص
داخلي واقعي به 6/1درصد در سال  ٢٠١٠و  ٤درصد در سال  ٢٠١١رسيد .گرچه اين بهبود درپي بزرگترين سقوط توليد در
دورهي كنوني بود ،يعني زماني كه توليد ناخالص داخلي در سال  5/5 ،٢٠٠٩درصد كاهش پيدا كرد .بيكاري كماكان بسيار باﻻ
است ) 7/5درصد( و بيكاري بلندمدت ،به  ٣٠درصد كليهي افراد بيكار افزايش يافته و اين رقم به مراتب باﻻتر از سال هاي
 ٢٠٠٨-٢٠٠٦است .سال گذشته ،كارگران شاهد كاهش  0/4درصدي دستمزدهاي واقعي خود بودند.
بحران  ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ضربهي سختي به سوئد وارد كرد ،اما به دﻻيل متعدد اين ضربهاي نسبتاً مقطعي ،زودگذر و محدود به
بخش صنعت بود كه شديدا به سرمايهگذاري و تجارت جهاني وابسته است .در سال  ،٢٠٠٩توليد صنعتي  ٢٠درصد و سرمايه
گذاري  ٢٣درصد سقوط كردند و دهها هزار كارگر صنعتي مشاغل خود را از دست دادند .بخش خدماتي از دولتيِ سر هزينهي
خانوارها ــ كه خود به دليل كاهش مالياتي براي افراد شاغل و تداوم رونق اعتباري جان گرفته بود ــ كمتر تحتتاثير قرار
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گرفت .با اين حال ،در مسيرِ بحرانْ بدهي خانوارها نيز فزوني گرفت و در پي افزايش  ٧درصدي بهاي مسكن در سال ،٢٠٠٩
مردم آماده بودند تا براي خريد خانه يا آپارتمان وام دريافت كنند.
از سال  ٢٠٠٦تا  ،٢٠٠٩حكومتي راستگرا ــ حاصل ائتﻼف چهار حزب بورژوايي سنتي به رهبري »ميانهرو«ها )مشابه با
»محافظهكاران« بريتانيا( ــ ماليات بر دستمزدها را چهار برابر كاهش داد )يعني به ميزان تقريباً  ٧ميليارد يورو يا  2/4درصد از
توليد ناخالص داخلي( .همچنين ماليات بر شركتها ،حقوق و مزاياي كاركنان را هم كاسته ،ماليات بر امﻼك را كاهش داده و
ماليات بر ثروت و ارث را لغو كرده است .اين كاهش مالياتها بيش از هر كسي كامِ ثروتمندان را شيرين كرده است.
با اين وجود ،اين اقدامات همچون محركي اقتصادي پيامدهاي بحران سرمايهداري جهاني سالهاي  ٢٠٠٩-٢٠٠٧را تعديل
ميكنند .اما مقصود حكومت از اين اقدامات ،چيزي نبود جز جلب حمايت مردمي ،ايجاد شكاف درون طبقهي كارگر و مجاب
كردن بيكاران به پذيرش دستمزدهاي پايين و مشاغل ناامن .كاهشهاي مالياتي براي ﻻيههاي مرفه ،همراه شد با كاهش
افسارگسيخته مزاياي بيكاري و مزاياي دوران بيماري ،و سوئد به يكي از معدود كشورهايي تبديل شد كه از حقوق بازنشستگي با
نرخي باﻻتر از دستمزدها ماليات اخذ ميكند.
در پسِ پشت اين سياست انگيزهي مهمي بود؛ تضعيف اتحاديههاي كارگري .نخستين تصميم حكومت پس از روي كار آمدن
در پاييز  ،٢٠٠٦اين بود كه به شدت در صندوقهاي مزاياي بيكاري كه تحت كنترل اتحاديههاي سوئد هستند ،تغييراتي را اعمال
كند .از اول ژانوية  ،٢٠٠٧سهم پرداختي به اين صندوقها افزايش چشمگيري يافتند و تخفيف مالياتي براي پرداختهاي صندوق
مزاياي بيكاري و عضويت اتحاديه ،لغو شد .متعاقبا ،تصميمات ديگري اتخاذ شدند كه معناي آن چيزي نبود جز اختﻼف به مراتب
بيشتر در سهمهاي مختلف پرداختي به صندوق .بدين معني كه هرچه آمار بيكاري در بين اعضاي يك اتحاديه بيشتر باشد،
سهم پرداختي نيز افزايش خواهد يافت.
هدف حاكميت از پرهزينه كردنِ عضويت در اتحاديهي كارگري اين بود كه رابطهي ميان عضويت در اتحاديه و بيمهي
بيكاري را تا سرحد درهم شكسته شدن تضعيف كند .اين از جمله دﻻيلِ ناظر بر كاهش اعضاي اتحاديههاي اتحاديههاي
كارگري سوئد است؛ اين اتحاديهها در سالهاي  ٢٠٠٧و  ٢٧٣ ،٢٠١١هزار عضو را از دست دادند و سطح تشكل آنها در قياس
با نرخ  ٨٥درصد در سال  ،١٩٩٣به  ٧٠درصد كاهش يافت.
اين سياست هاي نئوليبرالي ترجمانِ اضمحﻼل شتابان خدمات رفاه بود» .در سال  ،٢٠٠٥سوئد طرح بيمهي بيكاري داشت
كه از حيث سخاوتمندي دومين رده در جهان محسوب ميشد ،اما بنا به گزارشي جديد ،مزاياي جايگزين درآمد براي بيكاران
سوئدي در رتبهاي پايينتر از متوسط سازمان همكاري و توسعة اقتصادي قرار دارد و براي نخستين بار از سال  ،١٩٥٢مدت زمان
مزاياي بيمهي بيكاري در سوئد ٥٢ ،هفته ،پايينتر از متوسط سازمان همكاري و توسعة اقتصادي است) «.روزنامة لوكال ١٢ ،مه
(٢٠١٢
هزينه كردن براي مزاياي رفاهي ،از جمله حقوق بازنشستگي ،بيكاري و كمك به معلوﻻن ،تقريباً از اوايل دهة  ١٩٩٠به اين
سو به ميزان يكسوم كاهش يافته و به  ١٣درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است ،كه همين امر رتبهي سوئد را تنها به كمي
باﻻتر از متوسط سازمان همكاري و توسعة اقتصادي ميرساند .طي چند سال اخير ،حفرههاي روي شبكهي امنيت )امنيت به
معناي سازوكارهايي كه دولت براي دفاع از حقوق شهروندان و جلوگيري از بازتوليد شكاف طبقاتي به كار ميبندد نه از نقطه نظر
نظامي ـ دفاعي .مترجم( اجتماعي بزرگتر شده و افزايشي بيسابقه در نابرابري ديده ميشود» .سوئد شاهد سريعترين افزايش
نابرابري در طول  ١٥سال گذشته در بين  ٣٤كشور عضو سازمان همكاري و توسعة اقتصادي بوده ،و تبعيض فاحش با نرخ چهار
برابر اياﻻت متحده در حال افزايش بوده است«.
ناهمترازيهاي اقتصادي
بهبود پس از  ،٢٠٠٩عمدتا بهدليل افزايش صادرات بود؛ چرا كه تقاضاي جهاني بهويژه براي كاﻻهاي سرمايهاي ــ محصوﻻت
فني مهندسي ،بيش از نيمي از صادرت سوئد را در برمي گيرد ــ و همين طور براي كاﻻهايي نظير آهن و فوﻻد ،مجدداً رو به
رشد گذاشته بود .بخش عمدهي صادرات سوئد روانهي آلمان و نروژ ميشود ،دو كشوري كه طي سالهاي اخير از رشد مناسبي
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برخوردار بودهاند .سرمايهداري سوئد همچنين از رونق اقتصادي چين و ساير كشورهاي آسيايي منتفع شد :آسيا اكنون مقصد ١٣
درصد صادرات سوئد است .اما اروپا همچنان بزرگترين بازار به شمار ميرود ،چرا كه كشورهاي اروپايي مقصد بيش از  ٧٠درصد
صادرات سوئد است.
در سه ماههي آخر سال  ،٢٠١١عﻼئمي از آهستهتر شدن ضربآهنگ رشد در سوئد به چشم ميخورد ،چرا كه بحران اروپا
وخيمتر و سرعت بهبود شرايط جهاني اقتصاد در حال كندشدن است» .پس از دو سال بهرمندي از فوايد بازار ،ما اكنون به دليل
تركيب دو عامل افول تقاضا و نامساعدبودن شرايط رقابتپذيري ،پيشبيني ميكنيم كه سهم بازار در سال  ٢٠١٣-٢٠١٢همراه
با زياندهي باشد« )پيشبيني اقتصادي بانك سوئد ٢٤ ،آوريل (٢٠١٢
از آن زمان تاكنون ،اقتصاد وارد ركود شده ،بيكاري رو به رشد است و در ماه ژانوية امسال به  ٨درصد ميرسد .بيكاري
جوانان به مراتب باﻻتر است .به گفتة مركز اطﻼعات منطقهاي سازمان ملل متحد در ماه مارس ،سوئد »باﻻترين نسبت بيكاري
جوانان به كل رقم بيكاري را در سازمان همكاري و توسعة اقتصادي دارد .بيكاري در ميان افراد  ٢٤ساله و كمتر در سوئد،
 24/2درصد يا چهار برابر متوسط نرخ بيكاري است«.
سرمايهداري سوئد شديداً به تعداد محدودي از محصوﻻت وابسته شده است ،در حالي كه وابستگي به تقاضاي جهاني ،اقتصاد
اين كشور را بيش از پيش نامتوازن و وابسته به رويدادهاي كوتاهمدت كرده است .به دليل وابستگي صنعت به بازارهاي جهاني،
ﻻجرم مشكﻼت خاص اروپا بر صادرات سوئد تاثير خواهد گذاشت .امسال ،سوئد به رشد آهسته باز خواهد گشت ،و ساخت و ساز
تقريباً به همان شرايط دشواري كه در سال وقوع بحران ) (٢٠٠٨داشت ،بازمي گردد.
مصارف خصوصي و گسترش بخش خدمات خصوصي ،مانند گذشته همان رونق پيشين را به تقاضا و رشد نميبخشد و اين
دﻻيل متعددي دارد؛ نخست ،افزايش بيكاري و نابرابري؛ طي  ١٨ماه گذشته ،شمار نيروي كار مازاد اخراج شده به دو برابر رسيده
است .كاهش هرچه بيشتر هزينههاي اجتماعي ،به معناي ازميان رفتن بيشتر مشاغل از جمله در بخش بهداشت و درمان و
آموزش است و بحراني مشابه در بخش خردهفروشي نيز روبه افزايش است .افزون بر اين ،كاهش امنيت شغلي ،افزايش شمار
افراد در مشاغل ناامن ،امكان اخراج كارگران به دست كارفرمايان را آسانتر و ارزانتر كرده است.
ورد جادويي انضباط مالي
انضباط مالي حاصل سياستهاي راست و تداركات رياضتيِ است .حكومت فعلي سوئد را بايد يكي از نئوليبراليترين و هارترين
كشورهاي اتحادية اروپا دانست» .انضباط مالي« در اين كشور به قانوني بدل شده كه مستلزم مازاد بودجهاي معادل با  ١درصد
توليد ناخالص داخلي به طور متوسط در طول يك چرخهي تجاري است ،همراه با نظامي از محدوديتها در برابر مخارج ساليانه.
هزينههاي دولتي ،نسبت به توليد ناخالص داخلي ،چندين سال رو به كاهش بوده )طي حكومت فعلي ،از  52/9درصد در
سال  ٢٠٠٦به  51/8درصد در سال  ٢٠١١سقوط كرده است( ،در حالي كه زيرساختها از فرسودگي رنج ميبرند .طي  ٢٥سال
گذشته ،سوئد كمتر از متوسط اروپا ،براي عمليات تعمير و نگهداريِ سرمايهگذاري در زيرساختها هزينه كرده است .به عنوان
مثال هزينه براي تعمير راه آهن به مراتب كمتر از متوسط اتحاديهي اروپا بوده است .حتي بودجة كمونهاي محلي نيز بايد
متوازن ،يعني مشمول كاهش ساليانه باشد.
اين سياستهاي هار ،بازار داخلي را تضعيف و ميل به تشديد نابرابري را تقويت مي كند .رويترز )به تاريخ  ٢١مارس (٢٠١٢
در مقالهاي با عنوان »با ثروتمندتر شدن ثروتمندان ،برابري سوئد محو ميشود« نوشت»:مركز آمار اروپا اخيراً اعﻼم كرد كه پس
از بلغارستان ،سوئد دومين كشوري است كه درصدي بزرگ از جمعيت خود را به آستانة خطر فقر كشانده است«.
روي ديگر سكه اين است كه تعداد ميليونرها )بر حسب دﻻر آمريكا( در سوئد ،سال گذشته ركورد زد ٦١ :هزار نفر .در فهرست
»ثروتمندترين مردم جهان «٢٠١٢ :در نشرية فوربس ،نام  ١٠سوئدي به چشم ميخورد در حالي كه سوئد تنها  ٩.٥ميليون نفر
جمعيت دارد .در سال  ،٢٠١٢مجموع ثروت  ١١٩نفر از ثروتمندترين افراد سوئد معادل بود با  ٤٠درصد توليد ناخالص داخلي.
شكاف ميان ثروتمندان و فقرا ،هرگز تا به اين پايه مهيب نبوده است.
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درآمد مصرفي خانوارها در بهترين حالت ،از رشدي متوسط برخوردار خواهد بود ،در حالي كه خبري از رشد دستمزدها نيست.
اين كه حكومت باز هم به كاهش بيشتر مالياتها دست بزند ،محتمل نيست )البته به استثناي كاهش ماليات بر شركتها(.
بدهي خصوصي و خانوار به سطحي هشداردهنده رسيده است .سال گذشته بدهي خانوار به سطح  ١٧٠درصد درآمدهاي مصرفي
شتاب گرفت ،حال آنكه همين رقم در سال  ٩٠ ،١٩٩٦درصد بود .به گفتة سازمان همكاري و توسعة اقتصادي ،سطح بهاي
منازل در سوئد ،در قياس با درآمد ٣٠ ،درصد بيشتر از ارزش واقعي هستند .زماني كه بيكاري افزايش مييابد و درآمد كاسته
ميشود ،خانوارها با مشكﻼت بيشتري براي تسويه وامها مواجه خواهند شد و هر آينه بايد منتظر تركيدن حباب مسكن باشند.
افزون بر اين ،حكومت در يك بنبست قرار دارد .سياست به اصطﻼح »ترفيع شغلي« شكستي تمامعيار بود :بيكاري اكنون به
مراتب باﻻتر از سال  ٢٠٠٦است و نرخ اشتغال پايينتر .تنها يك سوم بيكاران به مزاياي بيكاري دسترسي دارند و بقيه مجبورند
با كمك نهادهاي اجتماعي ،خانواده يا دوستان زندگي كنند .در سال  ،٢٠٠٦اكثر افراد بيكار از نظام بيمهي بيكاري كه مرتبط با
اتحاديههاي كارگري بود ،مزايا دريافت ميكردند .بهقول »راينفلت« )نخستوزير سوئد( سياست ترفيع شغلي ،به سياست ايجاد
»مشاغل ساده براي افراد غيرماهر« تقليل پيدا كرده؛ به عبارت ديگر ،يعني اشتغال موقت و دستمزد پايين.
فراتر از اينها ،تركيدن حباب كنوني مسكنْ دير و زود دارد ولي سوخت و سوز ندارد .سوئد كشوري در جهان است كه بازار
مسكن آن بسيار بيش از ارزش واقعي خود ارزشگذاري ميشود .به طوري كه بهاي مسكن به طور تخميني  ٢٥تا  ٣٠درصد
بيشتر تعيين شده است .سوئد در مسير بحراني جديد است ،در حالي كه سياستهاي راست و نئوليبراليسم بيش از پيش منفور
ميشوند.
فضاي جامعه عليه خصوصيسازي و غارت خدمات عمومي به دست شركتهاي »سرمايهگذاري مخاطرهپذير« ،چرخش كرده
است .ائتﻼف حاكم موقعيت خود را از دست ميدهد و اگر انتخابات امروز برگزار ميشد ،حكومت راي نميآورد .اما نارضايتي از
حكومت به حمايت عظيم از سوسيالدموكراتها ) -SAPحزب كارگران سوسيال دمكرات سوئد( تبديل نشده است .با وجود جو
ضد حكومتي ،اين حزب تنها از حمايت  31/9آرا برخوردار است ،كه اين افزايشي ناچيز نسبت به انتخابات اخير سال  ٢٠١٠را
نشان ميدهد كه طي آن  30/6درصد آرا ــ يعني پايينترين آرااز سال  ١٩١١به اين سوــ را به خود اختصاص داد.
فقدان يك بديل واقعي چپ و سطح نازل مبارزه و آگاهي نسبت به وضع موجود ،به حزب »دموكراتهاي سوئد« ،كه حزبي
به شدت راست و نژادگرا است ،فرصتي مغتنم براي ماهي گرفتن از آب گلآلود نارضايتي عمومي بخشيده است .حمايت از اين
حزب تا  ١٠درصد افزايش يافته و آنرا به سومين حزب بزرگ سوئد تبديل كرده است .احزاب راست نژادگرا و عوامفريب در تمام
كشورهاي حوزهي اسكانديناوي پا به عرصهي ميدان نهادهاند .از اين حيث ،اسكانديناوي هشداري است از آن چه در فقدان يك
جنبش كارگري رزمنده و متشكل عليه سياستهاي بازارمحور ميتواند رخ دهد .
چپاول نظام درماني
قريب به  ٨٠درصد به نحو چشمگيري در نظرسنجيهاي عمومي خواستار اعمال ممنوعيت بر سودمحوري در بخش رفاهي
هستند .اين چرخش در افكار عمومي به دنبال مجموعهاي از رسواييهاي حيرتانگيز در بخش خصوصي نگهداري از سالمندان
روي داد )يكپنجم سرپرستي سالمندان ،مراقبت در منزل يا آسايشگاه ،در دست شركتهاي خصوصي است( .گرچه رسواييهاي
بسياري افشا شدهاند ،وليكن هيچ موردي منزجركنندهتر از شركتي نبود كه نگهداري از سالمندان را به پوششي براي مخفيسازي
سود در بهشتهاي مالياتي تبديل كرده بود.
گزارشي در سايت اخبار استكهلم ) ١١نوامبر  (٢٠١٢آشكار ميكرد» :يكي از بيماران به دليل عفونت ناشي از رسيدگي
نامطلوب به جراحات درگذشته است .برخي بيماران بهشدت از سوءتغذيه رنج ميبرند .در مواردي قطع عضو بدن ،ﻻزم نبوده
است .فقدان عرضهي داروهاي پزشكي ،بروز مكرر سوانح ،فقدان تجربه و نبود پرسنل متخصص ،همگي از جمله سوء
رفتارهايياند كه يكي از پزشكان مراكز مراقبت از سالمندان واقع در استكهلم كه توسط شركت خصوصي كارما اداره ميشد،
گزارش كرده است.
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شرايط شرمآور مشابهي در ساير خانههاي تحت ادارة شركت »كارما« و ساير شركتهاي خصوصي افشا شد ،كه كامﻼً تاييد
ميكرد نيات آنها نه ارائهي خدمات مراقبتي ،بلكه انتفاع و كسب سود است .كارمندان شركت كارما گفتند »دغدغهشان در همه
چيز فقط صرفهجويي است و صرفهجويي« .پژوهشها نيز تاييد ميكنند كه سطح استخدام كارمندان در آسايشگاههاي خصوصي
پايينتر از بخش دولتي است .شركتهاي خصوصي فعال در بخش عمومي ،همچون راهزنان رفتار ميكنند و اين مالياتدهندگان
هستند كه براي ادارهي مدارس ،بيمارستانها و مراكز مراقبت از سالمندان هزينه ميپردازند ،گرچه پولهاي آنها سر از بهشت
مالياتي درآورده و در بين سهامداران تقسيم ميشود .سوئد خدمات عمومي خود را خصوصي كرده است ،اما تأمين مالي عمومي
اين خدمات به طور كلي حفظ شده حال آنكه مديريت آن مشمول برونسپاري شده است.
چاپيدن از حوزهي آموزش
آموزش حوزهي ديگري است كه از اثرات مخرب خصوصيسازي مصون نمانده ،به گونهاي كه نظام آموزشي نيز به بحران دچار
شده است .اصﻼحات در بازار ،به رشد نجومي تعداد »مدارس آزاد« خصوصي انجاميده است ،به نحوي كه حكومت در تﻼش
است به نظام آموزشي قديمي مدارس ،مبتني بر تفكيك اجتماعي ،كه به ترفيع اقليت كوچكي از نخبگان ميانجامد باز گردد.
اين چرخش به سوي سياست آموزشي بازارمحور ،در عمل از اواخر دهة  ١٩٨٠آغاز شد و همراه با ديگر سياستهاي از اين
دست ،مورد حمايت سوسيالدموكراتها قرار گرفت .معرفي نظام »مدارس كوپني« در دهة  ،١٩٩٠بدين معنا بود كه تقريباً هر
كسي ميتوانست مدرسهاي را تاسيس و از بودجة عمومي برخوردار شود .از آن زمان به بعد ،شمار مدارس خصوصي از افزايش
چشمگيري برخوردار شدهاند .امروز ،بيش از  ٢٠درصد دانشآموزان ابتدايي و متوسطه در مدارسي خصوصي كه با پول عمومي
تأمين شدهاند ،درس ميخوانند.
سوئد و شيلي تنها كشورهايي هستند كه مدارس انتفاعي ،بهطور عمومي از جيب مالياتدهندگان تامين مالي ميشوند .به
گزارش يكي از اتحاديههاي معلمين سوئد ،مدارس خصوصي ميليونها كرون از پول مالياتدهندگان را مكيدهاند بيآنكه در بهبود
آموزش سرمايهگذاري كرده باشند .به گزارش اتحاديه ،تعدادي انگشتشمار از شركتهاي خصوصي نزديك به ٢٠ميليون دﻻر از
رهگذر ادارهي خصوصي مدارسي كه توسط دولت تامين اعتبار ميشوند ،به جيب زدهاند.
بر اساس جمعبندي همين گزارش مدارس خصوصي به چشم يك سرمايهگذاري امن براي بنگاههاي خصوصي قلمداد
ميشوند كه عطش آنها به سود پاياني ندارد .مدارس بخش خصوصي ،تحت كنترل شش شركت خصوصي قرار دارد؛ بزرگترين
شركت از اين شش مورد» آكادميا« است .اين شركت تحت مالكيت بنگاهي در حوزهي سرمايهگذاري ريسكپذير و در جزاير
گرنزي )يكي ديگر از بهشت هاي مالياتي( ثبت شده است .آكادميا بيش از يكصد مدرسه و ٤٥هزار دانشآموز را تحت كنترل
دارد و با سودآوري بيش از ٢٩ميليون دﻻر در سال  ٢٠١٠در رتبهي دوم كسب سود جاي گرفته است.
مدارسي كه از طريق شركتهاي خصوصي اداره مي شوند ،پول كمتري را به ازاي هر دانشآموز خرج كرده و به نسبت
مدارس دولتي تعداد كمتري معلم در اختيار دارند .اين مدارس فاقد كتابخانه ،بوفه ،زمين بازي و امكاناتي از اين دست هستند .در
استكهلم ممكن است بتوانيد در برخي انبارها نيز مدرسهي خصوصي بيابيد .برخي از دانشآموزان به جاي داشتن زمين بازي براي
زنگهاي تفريح ،قبرستانهاي همجوار مدرسه را براي بازي برميگزينند! ابداع مدارس خصوصي ،تبعيض قومي و اجتماعي را
افزايش داده و به كاهش استانداردهاي عمومي دامن زده است .اتحاديهي معلمان چنين جمعبندي ميكند كه »نه دانشآموزان و
نه جامعه در كليت آن ،از مقرراتزدايي طي  ٢٠سال گذشته نفعي نبردهاند«.
قوام يافتن تحوﻻت آتي در گرو مبارزه عليه خصوصيسازي و به نفع رفاه عمومي است .از همينروست كه اعضاي حزب
عدالت ،با راهاندازي كارزاري با عنوان »رفاه بدون سود« دست به ابتكار عمل زدهاند .كارزاري كه به يك جنبش گسترده و
مردمي تبديل شده و برخي فعالين اتحاديههاي كارگري و فعالين چپ را گردهم آورده است.
اين كارزار و فراخوان آن به پايان دادن خصوصيسازي و سرمايهگذاري گسترده در رفاه عمومي ،فضاي جامعه را به خود جلب
ميكند .اين كارزار حتي در ميان سوسيالدموكراتها نيز انعكاس داشت ،به گونهاي كه آنها حول اين موضوع به دو دسته
تقسيم شدهاند .رهبران سوسيالدموكرات از خصوصيسازي مدارس و خانههاي سالمندان بر پايهي كسب سود دفاع مي كنند اما
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اعضاي حزب آشكارا آن را به چالش ميكشند .كنگرهي اتحاديهي كارگري متاثر از همين نگاه و برخﻼف ميل رهبري تصميم
گرفت تا از اصل پرهيز از محوريت قرار دادن سود در زمينهي خدمات رفاهي دفاع كند .با اين وجود رهبري حزب پس از كنگره
تصميمات را به محدود كردن سود تغيير داد كه اين نشانگر عدم روحيهي رزمندگي ميان رهبران اتحاديههاي كارگري براي
سازماندهي مبارزه در برابر حاكميت سرمايه و نئوليبراليسم است.
صفوف مبارزه ميتواند تا جايي كه يكي از مهمترين نبردهاي تاريخ معاصر باشد ،امتداد يابد .كارزار رفاه عمومي ،مبارزهاي
عليه سرمايهداريِ در شرف گنديدگي است كه خصوصيسازي هر چه بيشتر را بهمثابه وحي منزل درك ميكند .اين مبارزهاي
براي سرنگوني نظام سرمايهداري كهنه و انگلي و درهم شكستن آن براي تحقق يك جامعهي سوسياليستي است.
* مقاله حاضر از وبسايت  Socialist Word.netترجمه شده است و لينك آن به شرح زير است:
http://www.socialistworld.net/index.php/international/europe/sweden/6330Sweden--The-reality-of-Swedish-neo-liberalism
لينک کوتاه شده در سايت »ﻧﻘد«https://wp.me/p9vUft-HH :
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