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Anna Waśko

Raj po szwedzku

Tak zwany model szwedzki, opisany już w  latach 30. przez amerykań-
skiego dziennikarza Marquisa Childsa jako Middle Way 1, droga środka 
między kapitalizmem i socjalizmem, w latach 60. i 70. zyskał powszech-
ne uznanie i stał się częścią nowoczesnej tożsamości Szwedów. Szwecja 
postrzegana była – i jest – jako kraj znakomicie rozwinięty gospodarczo, 
nowoczesny, przyjazny dla imigrantów, zapewniający każdemu godziwe 
warunki życia i rozwoju, egalitarny i demokratyczny. Powstałe w wyniku 
„szwedzkiego modelu” państwo opiekuńcze (välfärdsstaten, dosł. państwo 
dobrobytu) i prowadzona przez nie polityka budowy nowego społeczeń-
stwa budzi dziś jednak także skrajne odczucia, od zachwytu nad „szwedz-
kim rajem”, po niechęć, także w samej Szwecji. Obok dumy z osiągnięć 
państwa pojawia się krytyka pewnych aspektów jego polityki, traktowa-
nych jako wypaczenia szwedzkiego modelu, np. stosowanej w  latach 
1934-1974 eugeniki.
 Szwedzkie „państwo dobrobytu” jest dziełem rządzących tym krajem 
od 1920 do 2006 roku, z trzema 4-letnimi przerwami, socjaldemokratów. 
Partia socjaldemokratyczna, pozostawiając gospodarkę w gestii organiza-
cji pracodawców i silnych związków zawodowych 2, skupiła się na wpro-
wadzaniu idei socjalistycznych do życia społecznego, wychowania i kultu-
ry. Podstawowym celem socjaldemokratów było stworzenie społeczeństwa 
egalitarnego, a głównymi hasłami takimi jak,  równouprawnienie, opieka 

1 Marquis Childs, Sweden: The Middle Way, New Heaven 1936.
2 Kompromis i  polityka równowagi między związkami zawodowymi a  organizacjami praco-

dawców, przy nieingerencji państwa (choć związki zawodowe były uważane za „przybudów-
kę” rządzących socjaldemokratów) stworzyły w  latach 30-tych XX wieku podstawy modelu 
szwedzkiego. O modelu szwedzkim pisali: A.L. Johansson, Den svenska modellen; en analys, 
Stockholm 1993; J.O. Berg, På spaning efter en svensk modell; idéer och vägval i arbetsgivarpoliti-
ken 1897-1909, avhandling i idéhistoria. Enebyberg 2011; z pozycji krytycznych B. Elmbrandt, 
Så föll den svenska modellen, Stockholm 1993.
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nad słabymi i wykluczonymi (dziećmi, starszymi, uchodźcami politycz-
nymi), równe szanse dla wszystkich, solidaryzm społeczny. Hasłom tym 
towarzyszyło założenie, że za budowę społeczeństwa socjalistycznego 
jest odpowiedzialne państwo: urzędnicy, specjaliści, państwowe instytu-
cje. Źródłem widocznego kryzysu tradycyjnych instytucji życia społeczne-
go, rodziny, szkoły czy Kościoła, jest – obok wieloletniej dominacji ideo-
logii lewicowej w dyskursie publicznym – także polityka państwa, które, 
by ją skutecznie wprowadzić w życie, musiało ograniczyć wpływy nieza-
leżnych od siebie ośrodków władzy i autorytetu. Szkolnictwo upaństwo-
wiono już w  latach 50., role rodziny: wychowawcze i  opiekuńcze stop-
niowo przejmowały instytucje państwowe, które zapewniły opiekę nad 
jednostką od darmowego przedszkola, poprzez państwowe zasiłki i kur-
sy dla bezrobotnych, po rozbudowaną sieć opieki nad osobami starszymi. 
Ideologia socjalistyczna kształtowała ustawodawstwo, media, kulturę, od-
działywała też na szwedzki Kościół luterański, który zmieniał się wraz ze 
społeczeństwem. 
 Potężny wpływ idei socjalistycznych to jednak nie wszystko. Budowę 
szwedzkiego państwa dobrobytu umożliwiły pewne cechy szwedzkiego 
społeczeństwa, jego specyficzna historia i tradycje. Szwecja posiada silną 
tradycję egalitarną – chłopi od początku państwowości szwedzkiej posia-
dali prawa polityczne, a od XV wieku zasiadali w szwedzkim parlamen-
cie – i szczyci się ludowymi korzeniami swojej kultury. Jednocześnie od 
wieków była krajem silnie scentralizowanym, z dobrze działającymi in-
stytucjami i Kościołem państwowym, który dbał o oświatę i odpowiednie 
prowadzenie się wiernych. Państwo cieszyło się i cieszy ogromnym zaufa-
niem: poziom zaufania społecznego do urzędników należy do najwyż-
szych na świecie, a korupcja prawie nie istnieje. Nie jest mile widziana 
ostra krytyka, czy indywidualizm; ideałem jest samokontrola, opanowanie 
i dążenie do kompromisu. Istnieje silne poczucie społecznej i kulturowej 
wspólnoty i narodowa duma: to, co szwedzkie, jest uważane za najlepsze 
na świecie 3. 
 Jak „raj po szwedzku” wygląda dziś? Prześledźmy to na przykładzie 
szkoły, rodziny i  Kościoła, czyli trzech instytucji, które uległy w  ciągu 
ostatnich sześćdziesięciu lat największym zmianom.
 Szkoły w Szwecji upaństwowiono w  latach 50. a w 2010 roku zaka-
zano nauczania domowego 4. System szkolnictwa państwowego w Szwe-
cji reguluje prawo szkolne, którego ostatnia wersja uchwalona została 

3 O szwedzkim nacjonalizmie i jego związku z protestantyzmem zob. M. Zaremba, När blir Sve-
rige europeiskt?, Bertil Ohlininstitutet 2004.

4 Ustawa z 2010 roku wzbudziła protesty rodziców uczących swoje dzieci w domu; część z nich 
wyemigrowała. Zob. <http://freesweden.net/home_ed_index.html> dostęp 15.01.2014.

http://freesweden.net/home_ed_index.html


Anna Waśko – Raj po szwedzku

63

w 1998 roku. Cele wychowawcze szkoły prawo to określa jako: kształto-
wanie postaw afirmujących wolność i prawa jednostki, równouprawnie-
nie kobiet i mężczyzn, oraz solidarność ze słabymi i wykluczonymi 5. Od 
lat wśród przedmiotów szkolnych znajdują się dzieje kobiet i zasady rów-
nouprawnienia, obok ekologii i religioznawstwa (które zastąpiło religię). 
Wedle prawa szkolnego osoba, która nie podziela zawartych w nim zasad 
i wartości, na których zostało oparte i która nie dystansuje się od wartości 
z nimi sprzecznych, nie może być nauczycielem na żadnym stopniu na-
uczania 6. W 2002 roku w Lund uniwersytecka komisja oceniająca kan-
dydatów na stanowisko profesorskie odrzuciła jednego z nich, najwyżej 
ocenionego przez fachowców-recenzentów, z powodu jego rzekomo prze-
starzałych poglądów na rolę kobiet i doktorantów na uczelni 7.
 Równouprawnienie jest jednym z  głównych celów, do których pań-
stwo dąży, dlatego od lat kilkudziesięciu rząd wspierał finansowo projekty 
i ośrodki badawcze, promujące feminizm i tzw. studia kobiece (kvinnostu-
dier). Rozwój tego typu badań miał ułatwić przekształcenie tzw. męskich 
struktur władzy w bardziej „zrównoważone płciowo” i wspomagać działa-
nia ustawodawcze, np. wprowadzenie parytetu płci we wszystkich instytu-
cjach państwowych, od sądów i uniwersytetów po parlament. W latach 80. 
zaczęto prowadzić badania nad tzw. płcią kulturową, gender, i  stopniowo 
genusstudier (gender studies) zastąpiły na uczelniach katedry feministyczne. 
Obecnie instytuty gender znajdują się na większości szwedzkich uniwersy-
tetów, a kilkudziesięciu naukowców z innych dyscyplin stosuje gender jako 
metodę badawczą. Gender został uznany przez urzędników państwowych 
za idealne narzędzie w walce z nierównością płciową i w programach fi-
nansowych państwa zastąpił feminizm. W 1998 roku powstał rządowy ośro-
dek, którego celem jest wspieranie rozwoju gender jako gałęzi nauki i wy-
korzystanie teorii płci kulturowej w promowaniu równouprawnienia 8. Jest 
to obecnie jedyna metoda naukowa, wspierana oficjalnie i finansowo przez 
państwo; jej założenia znalazły też odbicie w cytowanym powyżej prawie 
szkolnym. Np. przedszkole ma przeciwdziałać tradycyjnym wzorcom i ro-
lom przypisywanym w społeczeństwie danej płci, aby zapewnić dzieciom 
wolny od stereotypów płciowych rozwój, a następnie równe szanse w doro-
słym życiu, w wyborze zawodu i na rynku pracy. 

5 Skollagen 5.1 <https://lagen.nu/2010:800>.
6 Skollagen 5.2, tamże. 
7 Odrzucony przez komisję prof. Gerner został jednak przyjęty decyzją rektora, gdy sprawa wy-

wołała burze w  mediach; zob. <http://www.sydsvenskan.se/lund/lararforslagsnamnden-vill-
-ej-ha-gerner/> dostęp 15.01.2014.

8 Studia gender koordynuje Nationella sekretariatet for genusstudier (Narodowy Sekreta-
riat Studiów Gender) <http://www.genus.se/meromgenus/studeragenusvetenskap/> dostęp 
15.01.2014.

https://lagen.nu/2010:800
http://www.sydsvenskan.se/lund/lararforslagsnamnden-vill-ej-ha-gerner/
http://www.sydsvenskan.se/lund/lararforslagsnamnden-vill-ej-ha-gerner/
http://www.genus.se/meromgenus/studeragenusvetenskap/
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 Wprowadzenie tego elementu prawa szkolnego idzie dość opornie: in-
spekcja przeprowadzona w 2012 roku w przedszkolach dystryktu Uppsa-
li wykazała, że w 30% przedszkoli nie jest ono realizowane, np. przed-
szkolanki nie przerywają zabaw związanych z  rolami płciowymi (tzn. 
pozwalają dziewczynkom bawić się lalkami). Trzeba dodać, że inspek-
cji dokonuje urzędnik nadzoru szkolnego, w towarzystwie urzędnika ds. 
równouprawnienia i specjalisty z dziedziny gender 9. W Sztokholmie ist-
nieją jednak dwa przedszkola, w których gender jest podstawą wychowa-
nia, m.in. słynne przedszkole Egalia, w którym wymyślono nowy rodzaj 
zaimka osobowego: formę bezpłciową hen, mającą zastąpić zaimki hon 
(ona) i han (on) 10. 
 Oparcie systemu wychowawczego na teorii płci kulturowej i silne fi-
nansowe wsparcie dla uniwersyteckich badań nad gender zostało w 2012 
roku skrytykowane z  niespodziewanej strony. Protestacyjny list otwarty 
napisał Bo Rothstein, profesor socjologii uniwersytetu w Göteborgu, zaj-
mujący się problemem równouprawnienia. 

Ten rząd, jak poprzednie, aby wspierać równouprawnienie przeznaczył 
znaczne środki na rozwój badań nad gender, fundując programy badawcze 
i powołując do życia specjalną instytucję wspierającą te badania, Narodo-
wy Sekretariat Studiów Gender. Zostało to uczynione w dobrej wierze, aby 
wesprzeć prace, które przyczynią się do większej równości w społeczeń-
stwie i w środowisku naukowym.

Cele owe profesor jak najbardziej pochwala. Zwraca jednak uwagę, że 
gender, wbrew opiniom urzędników, po pierwsze jest tylko jedną z wie-
lu metod badawczych, a  nie prawdą objawioną, jak kiedyś marksizm, 
dziś odrzucony. Po drugie, wspieranie studiów nad gender wcale nie słu-
ży celowi nadrzędnemu – wzrostowi równouprawnienia. Przeciwnie, ce-
lem naukowców z  tej dziedziny jest obecnie zniesienie pojęć „kobieta”, 
„mężczyzna” jako społecznie skonstruowanych i  wprowadzenie w  ich 
miejsce różnych innych terminów odnoszących się do identyfikacji płcio-
wych, których doliczono się około dwunastu. Badacze ze szkoły gender 
odcinają się więc od idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn, jest ona 
wręcz przeszkodą w  ich badaniach. Rząd, dla którego równouprawnie-
nie jest wartością nadrzędną, powinien więc zaprzestać finansowania tego 

9 <http://www.dn.se/nyheter/sverige/pa-egalia-tas-fokus-bort-fran-konet/> dostęp 15.01.2014.
10 Zob. <http://www.nytimes.com/2012/11/14/world/europe/swedish-school-de-emphasizes-

-gender-lines.html?_r=0> dostęp 15.01.2015. Strona Egalii <http://www.egaliaung.se/>.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/pa-egalia-tas-fokus-bort-fran-konet/
http://www.nytimes.com/2012/11/14/world/europe/swedish-school-de-emphasizes-gender-lines.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2012/11/14/world/europe/swedish-school-de-emphasizes-gender-lines.html?_r=0
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kierunku badań 11. List wywołał dyskusję w prasie, ale nie odniósł spodzie-
wanego skutku.
 Urzędowy nacisk na równouprawnienie zaciążył także na rodzinie, 
uznanej za formę opresji wobec kobiet i dzieci. Instytucja małżeństwa jest 
w Szwecji (jak i w całej Skandynawii) w zaniku, co Stanley Kurtz nazwał 
„modelem nordyckim”: obok rodziny w  sensie tradycyjnym funkcjonu-
ją dziś w  Szwecji różne inne jej formy, które ustawodawstwo wyraźnie 
faworyzuje, np. pod względem finansowym 12. A więc konkubinat, sam-
bo (mieszkający wspólnie) i serbo (oddzielnie), związki jednopłciowe, le-
galne od 1995 roku, oraz coraz bardziej rozpowszechniona tzw. rodzina 
plastikowa (plastfamilj), będąca wynikiem dużej liczby rozwodów. Rodzi-
na plastikowa może składać się np. z trzech matek, czterech ojców i dzie-
sięciorga dzieci z różnych związków. Upadek instytucji małżeństwa idzie 
w  parze z  akceptacją i  żądaniami prawnej legalizacji wszelkich możli-
wych związków, także kazirodczych i poligamicznych. Rzecznik prasowy 
młodzieżówki partii Zielonych (obecnie w koalicji rządowej) Elina Åberg 
ogłosiła w 2005 roku w imieniu swojej partii, że rodzina tradycyjna jest 
przeżytkiem, natomiast należy zalegalizować poligamię. Wtórował jej ko-
lejny rzecznik Gröna Ungdom, Einar Westergaard, który stwierdził, że ce-
lem partii jest walka o legislację „neutralną płciowo” (könsneutral) i „wolną 
od norm” (norm-fri), oraz o społeczeństwo nie oparte na normach hetero-
seksualnych 13. Dyskusję w prasie i podobne jak powyżej stanowiska kilku 
szwedzkich partii politycznych wywołał artykuł cytowanego już profesora 
Bo Rothsteina w Svenska Dagbladet (07.08.2005), w którym stwierdził: 

Jeśli ludzie chcą teraz żenić się z  kilkoma [osobami] lub w  grupach 
(klump), powiedzmy siedmiu mężczyzn i  dziewięć kobiet, państwo nie 
ma żadnego powodu by interweniować, o ile wszyscy uczestnicy [takiego 
związku] zgadzają się na takie rozwiązanie. […] Po prostu nadszedł już 
czas, by pozbyć się tej pozostałości po dominacji normy heteroseksualnej 
w prawie szwedzkim, jaką jest prawo małżeńskie 14.

11 <http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.915388-fel-av-staten-att-stotta-genusforskningen> do-
stęp 15.01.2014.

12 Zob. przegląd badań socjologicznych nad małżeństwem i  rodziną w  Skandynawii w  arty-
kule S. Kurtza, The End of Marriage In Scandinavia, „The Weekly Standard” vol.  9, no.  20, 
02.02.2004.

13 Za legalizacją poligamii opowiedziała się także młodzieżówka partii Moderaterna (centrowo-
-konserwatywnej), socjaldemokratów, Centerpartiet i Feministisk alternativ. Zob. <http://old.
nationalreview.com/kurtz/kurtz200602220826.asp> dostęp 14.01.2014; <http://www.afton-
bladet.se/kultur/article10665790.ab> dostęp 14.01.2014.

14 <http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dags-att-tillata-bigami_445239.svd>  dostęp 14.01. 
2014.
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Dyskusja toczy się do dziś i  wydaje się, że wprowadzenie do legislacji 
małżeństwa „neutralnego płciowo i  liczebnie” (köns  – och antalneutral) 
jest kwestią czasu, skoro takie małżeństwo wydaje się być naturalną kon-
sekwencją przyjętego w Szwecji założenia, iż społeczeństwo jako całość 
ma funkcjonować w  oparciu o  zasady neutralności płciowej, wynikają-
ce z  ideologii gender. Chyba że wcześniej instytucja małżeństwa zosta-
nie w ogóle zlikwidowana, jako relikt dawnego, patriarchalnego i konfe-
syjnego sposobu myślenia: Bo Rothstein w cytowanym powyżej artykule 
proponował, by termin „małżeństwo” usunąć z prawa, zastępując go „za-
rejestrowanym partnerstwem”. Podobną propozycję przedstawiła niedaw-
no (2013) członkini Centerpartiet (w projekcie programu tej partii) An-
nie Lööf, która zyskała silne wsparcie od feministki Gudrun Schyman. 
W opiniotwórczym programie telewizji szwedzkiej „Debatten” Schyman 
wezwała do likwidacji małżeństwa jako jednego z kamieni węgielnych pa-
triarchalnego społeczeństwa 15.
 Likwidacja instytucji małżeństwa według szwedzkich naukowców nie 
odbije się szkodliwie na dzieciach. Poza tym, według prawa szwedzkiego 
obowiązek opieki nad dzieckiem należy zarówno do opiekuna (słowo to 
zastąpiło w języku prawnym rodzica) jak i do państwa, a właściwie do So-
cialnämnden, wielkiej państwowej instytucji, która według Prawa o służ-
bie socjalnej (SoL 2001:453) ma w  imieniu społeczeństwa dbać o  to, by 
dzieci miały odpowiednią opiekę i wychowanie, i jest za to odpowiedzial-
na na równi z rodzicami (SoL § 12) 16.
 Urzędnicy Socialnämnden oskarżani są w ostatnich latach o naduży-
wanie władzy i  przymusowe odbieranie dzieci rodzicom z  przyczyn co 
najmniej wątpliwych. Paradoksalnie, instytucję małżeństwa chce się zli-
kwidować w imię wolności jednostki do wyboru związku, w jakim chce 
żyć, a  jednocześnie nie uznaje się prawa rodziców do wychowywania 
dzieci zgodnie z ich wolą. Ów paradoks skomentował szwedzki liberal-
ny publicysta Daniel Hammarberg, poruszony głośną sprawą odebrania 
rodzicom kilkuletniego Domenica, ze względu na jego rzekomo „niepra-
widłowy rozwój”: 

Something else one asks oneself is how in such a normless society as today’s 
Sweden, one can still determine what’s a favourable development and what 
isn’t. Especially when it comes to sex and coexistence, Sweden has rebelled aga-
inst traditions of all the world and declared that all sexuality is normal as long 
as it’s with the consent of the other partner. There you never hear about any 

15 Zob. artykuł G. Schyman wspierający Annie Lööf <http://debatt.svt.se/2013/01/11/lat-oss-ri-
va-upp-aktenskapsbalken-tillsammans-annie-loof/> dostęp 14.01.2014.

16 Zob. <http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20010453.htm>.

http://debatt.svt.se/2013/01/11/lat-oss-riva-upp-aktenskapsbalken-tillsammans-annie-loof/
http://debatt.svt.se/2013/01/11/lat-oss-riva-upp-aktenskapsbalken-tillsammans-annie-loof/
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20010453.htm
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norms having to exist to protect the health and development of individual, or 
that society’s needs have to be taken into account. Yet still one barges into fami-
lies and labels normal behaviour as disordered; that the afore-mentioned Do-
menic is, or at least was until the social council entered the picture, the kind of 
child that goes around and hugs everyone, was considered to be signs of a di-
sordered development. If one is to apply norms on which one judges behaviour 
and development, clearly they should be founded on something more objective 
than the arbitrary whims of the social services? 17

Odbieranie dzieci rodzicom ma na ogół następować za ich zgodą, ale 
Prawo o szczególnych postanowieniach dot. opieki nad młodocianymi (LVU 
1990:52) pozwala na przymusowe odebranie dziecka rodzicom w przy-
padku znęcania się fizycznego i psychicznego, wykorzystywania seksual-
nego, niedostatecznej opieki i „innych okoliczności”. Szczegółowe zapisy 
określają, iż znęcanie się to np. kara fizyczna (karanie dziecka klapsami 
jest zabronione od 1979 roku), badania lekarskie (powodujące dyskom-
fort dziecka) prowadzone bez uzasadnionej potrzeby, poniżanie słowne, 
gorsze traktowanie w stosunku do pozostałego rodzeństwa, groźba kary 
cielesnej. Za niedostateczną opiekę prawo uznaje sytuacje, gdy stwierdzi 
się konflikty między rodzicami, chorobę psychiczną jednego z nich, brak 
odpowiedniej opieki lekarskiej, brak odpowiednich warunków w  domu 
lub oddawanie dziecka pod opiekę komuś, kto nie ma dobrych warunków 
mieszkaniowych, ciągłe przeprowadzki, a symptomy ujawniające ten stan 
rzeczy u dziecka to agresja lub apatia; spadek wagi lub otyłość, słaby roz-
wój intelektualny. „Inne okoliczności” to np. złe kontakty dziecka z opie-
kunem, obojętność rodziców (LVU § 12). Pracownik socjalny ma prawo 
do „natychmiastowej interwencji” z pomocą policji, bez jakiegokolwiek 
wcześniejszego postępowania wyjaśniającego, bez nakazu sądowego i bez 
zawiadamiania rodziców (LVU § 6), nie musi też informować rodziców 
o miejscu pobytu dziecka (LVU § 14). Nic dziwnego, że w Szwecji odbie-
ra się rocznie rodzicom kilkanaście tysięcy dzieci, a „opieka przymusowa” 
jest stosowana dwadzieścia razy częściej niż w np. w Japonii 18.
 Przez lata system ten działał bez przeszkód, a kompetencji urzędników 
nie podważano. Odwołania od ich decyzji, podobnie jak np. od decyzji 
o przymusowej sterylizacji, nie były możliwe. Dopiero w ostatnich 20 la-
tach zaufanie do urzędników socjalnych zostało zachwiane po upublicz-
nieniu kilku głośnych przypadków odebrania dzieci np. z powodu zbyt 

17 <http://www.danielhammarberg.com/2010/12/the-censored-post-on-the-swedish-social-ser-
vices/> dostęp 15.01.2014.

18 S. Hessle, B. Vinnerljung, Child Welfare in Sweden – an overview, 1996. Zob. także <http://
www.bokus.com/bok/9789144075426/barnets-ratt-till-familjeliv-25-svenska-fallstudier-av-fo-
raldraalienation/> dostęp 15.01.2014.

http://www.danielhammarberg.com/2010/12/the-censored-post-on-the-swedish-social-services/
http://www.danielhammarberg.com/2010/12/the-censored-post-on-the-swedish-social-services/
http://www.bokus.com/bok/9789144075426/barnets-ratt-till-familjeliv-25-svenska-fallstudier-av-foraldraalienation/
http://www.bokus.com/bok/9789144075426/barnets-ratt-till-familjeliv-25-svenska-fallstudier-av-foraldraalienation/
http://www.bokus.com/bok/9789144075426/barnets-ratt-till-familjeliv-25-svenska-fallstudier-av-foraldraalienation/
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niskiego ilorazu inteligencji rodziców (sprawa Olssonów), czy dlatego, że 
nauczycielka uznała, że dziecko jest smutne i osowiałe. Szwedzki publicy-
sta, Maciej Zaremba twierdzi, że zawiniło w tych przypadkach nadmierne 
zaufanie do kompetencji i obiektywizmu urzędników, a co za tym idzie, 
brak społecznej kontroli nad ich poczynaniami. Z drugiej strony, urzęd-
nicy niekontrolowani przez nikogo przybierają paternalistyczną i często 
etnocentryczną postawę wobec „podopiecznych” – nie przypadkiem naj-
więcej dzieci zabiera się rodzinom imigrantów, którym trudno przystoso-
wać się do szwedzkiej mentalności. Wedle Zaremby: „w genach szwedz-
kiego państwa opiekuńczego leży przekonanie, że samo urodzenie się 
poza Szwecją jest swojego rodzaju społecznym upośledzeniem” 19. Obec-
nie istnieje kilka organizacji społecznych, które monitorują tego rodzaju 
sprawy, przede wszystkim powstała w 1996 roku ogólnoskandynawska or-
ganizacja NKMR (Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter), ale czę-
sto w zderzeniu z aparatem państwowym mają nikłe szanse. Wspierana 
przez NKMR rodzina Olssonów przegrała w sądach szwedzkich, wygrała 
w Trybunale Europejskim, ale dzieci nie odzyskała, bo pomimo wyroku 
urzędnicy uznali, że po tylu latach pobytu w rodzinach zastępczych po-
wrót do domu odbije się na nich niepomyślnie 20. 
 Działalność tego typu organizacji, a także ujawnienie w ostatnich la-
tach skali nadużyć urzędników, traumatycznych przeżyć będących udzia-
łem wielu dzieci w rodzinach zastępczych, czy sterylizacji jednostek „nie-
użytecznych społecznie” w  latach 70. i 80. spowodowało, że na obrazie 
szwedzkiego raju pojawiły się rysy. Sam model państwa opiekuńczego nie 
jest jednak podważany (z wyjątkiem środowisk nacjonalistycznych i liber-
tariańskich). Jego krytyka jest prowadzona na ogół z punktu widzenia jego 
apologetów, którzy nie mówią o fiasku, lecz o wypaczeniach systemu, jego 
niedostatecznym, czy niepełnym zastosowaniu. Walczący dziś z  urzęd-
niczą bezdusznością stają w  obronie słabych, wykluczonych i  prześla-
dowanych, realizując ten sam cel, który postawili sobie socjaldemokraci 
kilkadziesiąt lat temu. Wtedy jednak definiowano owych wykluczonych 
inaczej: w latach 70. grupami dyskryminowanymi były kobiety i wycho-
wywane w opresyjnej rodzinie dzieci; nie zauważono, twierdzi się dziś, 
że w  wyniku krótkowzrocznych działań państwa powstały nowe grupy 
dyskryminowanych: sterylizowani niepełnosprawni, dzieci maltretowane 

19 Zob. wywiad Ewy Winnickiej z Maciejem Zarembą dla Polityki (22.07.2012) <http://www.po-
lityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1517622,2,rozmowa-maciejem-zaremba-bielawskim.read> 
Maciej Zaremba jest autorem szeregu książek na temat szwedzkiego państwa opiekuńczego, 
m.in. głośnej książki o przymusowej sterylizacji De rena och de andra: om tvångssteriliseringar, 
rashygien och arvsynd, Stockholm 1999. Jako publicysta Dagens Nyheter rozpoczął szeroką dys-
kusję na temat samowoli szwedzkich urzędników socjalnych.

20 <http://www.nkmr.org/sv/> dostęp 15.01.2014.

http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1517622,2,rozmowa-maciejem-zaremba-bielawskim.read
http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1517622,2,rozmowa-maciejem-zaremba-bielawskim.read
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w  rodzinach zastępczych. Obecnie komisja państwowa bada przypadki 
nadużyć z tamtych lat. Sam model i idea są więc godne pochwały, jedynie 
ludzie zawiedli.
 Kościół szwedzki wspierał i  współtworzył szwedzkie państwo opie-
kuńcze 21. Już w  pierwszej połowie XX wieku przywódcy szwedzkiego 
Kościoła utożsamiali protestantyzm z  demokracją, dobrobytem i  nowo-
czesnością, wskazując na podobieństwa Szwecji i  krajów anglosaskich 
i różnice, które dzieliły ją od katolickiej w dużej części, słabiej rozwiniętej 
Europy „kontynentalnej”. Biskup Einar Billing (1871-1939), główny teo-
log „kościoła ludowego” (folkkyrkan), utożsamiał szwedzki Kościół z lu-
dem-narodem zamieszkującym obszar pomiędzy wyznaczonymi przez 
Boga geograficznymi granicami 22. Utożsamienie Szweda z protestantem 
i Kościoła z państwem było oczywiste także dla szwedzkich socjaldemo-
kratów, których ideologia, jeszcze w latach 50., miała narodowo-religijne 
zabarwienie 23. Do 1950 roku wystąpienie z Kościoła szwedzkiego równało 
się rezygnacji z szwedzkiego obywatelstwa. Postępująca gwałtownie w la-
tach 60. i 70. laicyzacja rozluźniła organiczny związek Kościoła i państwa. 
Od 1998 roku za członków Kościoła szwedzkiego uważa się tylko tych 
obywateli szwedzkich, którzy zostali ochrzczeni. W 2000 roku przeprowa-
dzono częściowy rozdział Kościoła od państwa: odtąd członkiem Kościoła 
jest tylko ten, kto płaci podatek kościelny. 
 Symbioza Kościoła luterańskiego i  ludu-państwa, którego ideolodzy 
zwalczają „skłonności konfesyjne” w życiu społecznym, trwa jednak na-
dal, choć w zmienionej formie. Biskupi, dawniej mianowani przez rzą-
dową komisję, obecnie są wybierani przez wiernych w  diecezjach, co 
uzależnia Kościół już nie od państwa bezpośrednio, ale od nastrojów spo-
łecznych, dominujących w społeczeństwie ideologii i poglądów politycz-
nych. Władzę podejmowania najważniejszych decyzji w imieniu Kościoła 
ma synod kościelny. Stanowią go świeccy delegaci, wybierani przez wszyst-
kich członków Kościoła na 4 lata; biskupi mają tylko głos doradczy. Tym 
samym synod stanowi dość dobre odzwierciedlenie zmian zachodzących 
w społeczeństwie, także wśród tej jego części, która pozostała członkami 
Kościoła. W wyborach do synodu kandydaci startują pod szyldami partii 
politycznych i różnego rodzaju stowarzyszeń (w wyborach we wrześniu 

21 Biskupi aprobowali np. państwową politykę sterylizacji jednostek „nieprzystosowanych” 
społecznie.

22 Jego najważniejszym dziełem dotyczącym teologii „kościoła ludowego” była praca Herdabrev 
till prästerskapet i Västerås stift, Västerås 1920.

23 S. Thidevall, Kampen om folkkyrkan. Ett folkkyrkligt reformprogram 1928-1932, Verbum 2000, 
s. 21n. Zob. także: K. Blückert, The Church as Nation. A study in Ecclesiology and Nationhood, 
Frankfurt 2000.
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2013 roku największą ilość głosów – 30 procent – otrzymali socjaldemo-
kraci). Efekt jest taki, że eliminujący wszelką „konfesyjność” w państwie 
lud-Kościół wyeliminował ją również z „ludowego” Kościoła.
 W 1958 roku synod zgodził się na wyświęcanie kobiet, zachowując 
klauzulę sumienia, zniesioną w latach 90. Odtąd nie może zostać wyświę-
cony żaden pastor, który nie zgadza się na ordynację kobiet. W latach 70. 
synod uznał, że aborcja jest prawem kobiety. Dzisiaj w Kościele szwedz-
kim trzy kobiety piastują funkcje biskupów (na 13 diecezji), a w 2013 roku 
Antje Jackelen została arcybiskupem Uppsali. Wśród duchownych niższej 
rangi jest ok. 50 procent kobiet, co odpowiada państwowej polityce paryte-
tów płciowych, choć przewiduje się, że w ciągu następnych 20 lat Kościół 
całkowicie się sfeminizuje 24.
 Przychylność Kościoła dla ideologii promowanych przez państwo 
i przejmowanych przez społeczeństwo ukazuje sprawa związków jedno-
płciowych. W latach 90. homoseksualiści zostali uznani za jedną z tych 
grup, które powinny otrzymać największe wsparcie państwa, mediów i in-
stytucji społecznych, ze względu na ich dotychczasową, jak twierdzono, 
dyskryminację. W 2002 roku uchwalono prawo o mowie nienawiści, włą-
czając do niego wypowiedzi na temat homoseksualizmu. Na podstawie 
tego prawa pastor zielonoświątkowców Ake Green został skazany na mie-
siąc więzienia za krytyczne słowa o homoseksualistach wygłoszone w ka-
zaniu. Sąd uznał, że prawo o  mowie nienawiści jest nadrzędne wobec 
prawa do wolności wypowiedzi i  religii 25. W 2004 r roku zezwolono na 
rejestrację związków partnerskich, a w 2009 na śluby cywilne „neutralne 
płciowo”. 
 Śladem państwa podążył Kościół. W 1998 r. arcybiskup Karl G. Ham-
mar wyraził zgodę na urządzenie w katedrze w Uppsali wystawy zdjęć 
Elisabeth Ohlson-Wallin „Ecce homo”. Na wystawę składało się 12 fo-
tografii, które ukazywały Chrystusa m.in. na paradzie gejowskiej, jako 
homoseksualistę, transwestytę i  chorego na AIDS 26. Wystawa cieszyła 
się wielkim powodzeniem, choć wzbudziła także protesty; głównie pro-
testowano jednak przeciw wulgarności i obsceniczności niektórych zdjęć 
a nie przeciw ich homoseksualnemu przesłaniu. Trzy lata później biskup 
Harnosand Christina Odenberg pobłogosławiła w  katedrze w  Uppsali 

24 <http://kosciol.wiara.pl/doc/602463.Kosciol-po-szwedzku/3> dostęp 15.01.2014. Problema-
tykę ordynacji kobiet w Kościele szwedzkim i spory wokół tego problemu relacjonuje artykuł 
W.J.  Tighe <http://www.touchstonemag.com/archives/article.php?id=16-02-036-f> dostęp 
15.01.2014.

25 Wywiad z pastorem Ake Green został opublikowany we Frondzie, 2005 (37), s. 69-74.
26 <http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/en-plikt-att-sta-pa-de-svagas-sida_ 

6956913.svd> dostęp 15.01.2014.
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 związek partnerski swojej przyjaciółki i siostry biskupa Uppsali, pastora 
Anny-Karin Hammar, z teolożką Ninną Edgarth 27. Działo się to na czte-
ry lata przed oficjalnym usankcjonowaniem przez Kościół tego typu cere-
monii, co nastąpiło w 2005 roku. W 2009 roku, kilka miesięcy po uchwale 
parlamentu w tej sprawie, synod kościelny większością 70 procent głosów 
zezwolił na udzielanie ślubów kościelnych parom jednopłciowym. Sześ-
ciu spośród trzynastu biskupów i ośmiuset księży ogłosiło votum separa-
tum wobec tej decyzji, musiało się jej jednak podporządkować 28.
 Eva Brunne, biskup Sztokholmu, która wspólnie z żoną, też pastorem 
wychowuje syna, odpierała zarzuty, że Kościół w sprawie związków ho-
moseksualnych ulega presji społecznej: 

Nie była to decyzja podjęta pod presją społeczeństwa i  współczesności, 
uważnie studiowaliśmy Biblię i uznaliśmy, że nie mówi ona nic o  tym, 
co dzisiaj nazywamy homoseksualizmem. W Biblii jest mowa o efebofilii, 
w pełni akceptowanej w tamtej kulturze, ale Biblia to potępiała, uznając 
za zabawę własną seksualnością. O homoseksualizmie Biblia nic nie wie. 
Przecież napisali ją ludzie, a nie Bóg 29. 

 Stwierdzenie biskupa Ewy Brunne, że Biblia nie ma Boskiej genezy 
pokazuje jeszcze jeden aspekt zmian zaszłych w Kościele szwedzkim: re-
zygnację z przekazywania depozytu wiary i tradycji. Eva Brunne mówi: 

Nie mogę mówić innym, jak mają żyć. Jeśli jednak ktoś mnie pyta o sto-
sunek do częstych zmian partnerów, bronię idei wierności. Niewierność 
nie jest grzechem, ale monogamia i życie w parze dają największą szansę 
na miłość, czułość i wsparcie. Nie można upraszczać, twierdząc, że życie 
w monogamii jest słuszne i bezgrzeszne, a zmiany partnerów to grzech. 
Nikt z nas nie jest zwolennikiem aborcji, ale rozumiemy, że czasem jest 
konieczna. To wspaniałe, że ateiści chcą nadal być w Kościele. Oznacza 
to, że Kościół Szwecji robi coś dobrego i  że jest to dostrzegane. To, co 
dziś uważamy za kluczowe w Piśmie, to widoczna w Nowym Testamen-
cie intencja wszystkich spotkań Chrystusa z ludźmi. Rozmawiał z różny-
mi osobami, z reprezentantami innej wiary, z wieloma kobietami, z który-
mi wtedy zupełnie się nie liczono. Każdemu mówił, że wszyscy jesteśmy 
ludźmi i jesteśmy tak samo wartościowi 30.

27 <http://www.tidenstecken.se/hammedga.htm> dostęp 15.01.2014.
28 <http://www.sydsvenskan.se/sverige/ja-till-homovigsel-i-kyrkan/> dostęp 15.01.2014.
29 Wywiad z Ewą Brunne w Wysokich Obcasach <http://wyborcza.pl/magazyn/1,133154,141005

18,Kosciele__otworz_sie.html> dostęp 14.01.2014.
30 Tamże.
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 W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Szwecja stała się jednym z naj-
bardziej zlaicyzowanych krajów na świecie. Religia, a tym bardziej Koś-
ciół i jego losy nie obchodzą wielu. Obecnie do Kościoła szwedzkiego na-
leży 67 % Szwedów, tj ok.  6,5 miliona, w  tym milion zadeklarowanych 
ateistów, którzy nie wystąpili z Kościoła z różnych względów, np. pragnąc 
nadal łożyć na utrzymanie zabytkowych budynków sakralnych. Prakty-
kuje kilka procent wiernych, a w wyborach do synodu (2013) uczestni-
czy 12 proc. uprawnionych – dla porównania w wyborach do Riksdagu 
(2009) bierze udział 84 proc. obywateli. Kościół szwedzki ustami swoich 
duchownych zapewnia, że rezygnuje z głoszenia jakichkolwiek zasad, że 
wręcz nie może tego czynić. Podczas debaty zorganizowanej przed wybo-
rami arcybiskupa Uppsali w 2013 roku tylko jeden z pięciu kandydatów 
uznał, że nauka Jezusa daje prawdziwszy obraz Boga niż nauka Maho-
meta; pozostali (w tym wybrana później arcybiskup) odrzucili także nicej-
skie Wyznanie Wiary jako „dokument historyczny” 31.
 Celem istnienia Kościoła szwedzkiego, jak się wydaje jeszcze bar-
dziej upolitycznionego po rozdziale od państwa niż przed nim, jest obec-
nie praca w obronie wykluczonych, słabych, na rzecz tolerancji i równo-
ści. Chce, podobnie jak państwo, dać ludziom Raj na ziemi, bo jeśli nic 
nie jest już grzechem, to o wstęp do Raju niebieskiego Szwedzi nie mu-
szą się obawiać. W programie wyborczym grupy startującej w wyborach 
do synodu szwedzkiego Kościoła luterańskiego czytamy: „Naszym celem 
jest: pozostać otwartym kościołem ludowym w wielokulturowym społe-
czeństwie, aktywnie uczestniczyć w debacie społecznej przeciwstawiając 
się niesprawiedliwości, pracować na rzecz równouprawnienia wszystkich 
ludzi, niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, 
sprawności fizycznej i umysłowej”. Jedyne odwołanie do chrześcijaństwa 
znajduje się w ostatnim punkcie programu: „Uważamy, że nauka Jezusa 
i Jego życie wskazują, iż równość i godność każdego człowieka jest istotą 
chrześcijaństwa” 32.
 Kościół szwedzki zmienił się więc w instytucję polityczno-charytatyw-
ną, wspomagającą państwo w budowie „nowego społeczeństwa”, otwar-
tą dla wszystkich, także ateistów. Pastor Olle Carlsson odprawia dla nich 
każdej niedzieli nabożeństwa w sztokholmskim kościele św. Katarzyny.

31 W proteście wobec sekularyzacji Kościoła odeszła z niego po tej debacie pastor prof. Eva Ham-
berg <http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/prast-i-laronamnden-lamnar-svenska-kyrkan-i-
-protest> dostęp 15.01.2014.

32 <http://www.visk.info/visk-vill!-10585487> dostęp 15.01.2014.

http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/prast-i-laronamnden-lamnar-svenska-kyrkan-i-protest
http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/prast-i-laronamnden-lamnar-svenska-kyrkan-i-protest
http://www.visk.info/visk-vill!-10585487
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S U M M A RY

Anna Waśko, The Swedish Paradise

The Swedish welfare state has its bright and dark sides. The disinte-
gration of traditional institutions and communities (family, Church) 
and the hegemony of “progressive thinking” in education and public 
life belong undoubtedly to the latter. The article presents the conse-
quences of gender ideology for the Swedish education system and its 
impact on the activities of state institutions, the decay of family and the 
promotion of homosexual, polygamous and other relationships lead-
ing to the disappearance of the institution of marriage, and changes in 
the Church of Sweden, that – co-operating with the state in the con-
struction of the welfare state – has lost its religious mission.
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