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Хот-дог у бу лач цы
Зу сім ня даў на ву лі цы швед скіх 

га ра доў бы лі за леп ле ныя раз на-

стай ны мі пе рад вы бар ны мі пла ка-

та мі. Во сем пар ла менц кіх пар тый 

зма га лі ся за га ла сы вы бар шчы-

каў. Кам па нію га лоў най пар тыі 

кра і ны, Са цы ял-дэ ма кра тыч най 

ра бо чай (СДРПШ), якая ня змен-

на ся род лі да раў на лю бых вы ба-

рах і кі ра ва ла Шве цы яй 74 га ды 

за мі ну лае ста год дзе, уз на чаль-

ваў прэм' ер-мі ністр Стэ фан Лё вен. 

У пе рад вы бар чым ро лі ку пар тыі 

ён спы ня ец ца ка ля кі ёс ка фаст-

фу ду. На пы тан не пра даў ца «Што 

вы хо ча це?», прэм' ер ад каз вае: 

«Я ха чу гра мад ства, дзе на дзей-

насць важ ней шая за зні жэн не па-

дат каў; каб мы маг лі на няць больш 

ме ды цын ска га пер са на лу і да па-

мо га заў сё ды па спя ва ла свое ча со-

ва; каб гра мад ства ра бі ла больш 

для мо ла дзі, якая не бы ла б у па-

ло не ў кры мі на лу; я ха чу, каб тыя, 

хто скон чыў пра фе сій нае жыц цё, 

атрым лі ва лі пен сію, на якую мож-

на жыць; каб па да ткі, якія мы пла-

цім, іш лі сю ды, — Стэ фан па каз-

вае на дзя цей, якія гу ля юць, — а 

не ў кі шэ ні спе ку лян таў і ка пі та-

ліс таў; так, і яшчэ я ха чу хот-дог у 

бу лач цы. А што хо чаш ты?».

Мар гот Валь стром, мі ністр за-

меж ных спраў і адзін з лі да раў са-

цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыі, заў-

ва жа ла з ты сяч пе рад вы бар чых 

афіш: «Я не ха чу, каб па мер твай го 

ка шаль ка вы зна чаў, якую ме ды-

цын скую да па мо гу ты атры ма еш». 

Ві да воч на, што яна ка жа не пра 

ся бе. Яе праб ле мы бяс плат най ме-

ды цы ны не кра на юць. Як ад зна чы-

лі шэ раг экс пер таў, зай мен нік «ты» 

за мест «мы» ў да дзе ным вы пад-

ку са праў ды вы зна чае сі ту а цыю, 

якая скла ла ся: кар' ер ныя па лі ты кі 

і лі да ры кі раў ні чай пар тыі — гэ та 

част ка іс тэб ліш мен ту, якая даў но 

ада рва ла ся ад на ро да і ўжо на ват 

не ўяў ляе ся бе яго част кай.

Без ма ло га ста год дзе Шве цыя 

бы ла су свет най ста лі цай са цы ял-

дэ ма кра тыі. Яшчэ двац цаць га доў 

та му гэ тая ім пе рыя бы ла ў зе ні це 

ўплы ву: са цы я ліс ты бы лі ва ўла дзе 

ў 11 з та га час ных 15 кра ін ЕС. Ця-

пер та кіх дзяр жаў за ста ло ся толь кі 

5 з 28. А дня мі мы ста лі свед ка-

мі та го, як са цы ял-дэ ма кра тыч ны 

пра ект за хіс таў ся ў сва ёй улас най 

цвяр ды ні. Да 1991 го да ў СДРПШ 

бы ло больш за міль ён чле наў, а 

за раз пар тый ных са цы ял-дэ ма-

кра таў за ста ло ся кры ху больш за 

100 ты сяч. Пас ля ўвя дзен ня ўсе-

агуль на га вы бар ча га пра ва пар-

тыя ня змен на на бі ра ла на вы ба-

рах ад 40 да 55 пра цэн таў га ла соў, 

ця пер яна атры ма ла ўдвая менш. 

А ся род гра ма дзян ма ла дзей шых 

за 50 га доў пар тый ны рэй тынг 

ледзь да ся гае 20 пра цэн таў.

Рэ цэпт 
ад «па мяр коў ных»

Га лоў ны апа нент са цы ял-дэ ма-

кра таў — лі бе раль на-кан сер ва тыў-

ная Уме ра ная ка а лі цый ная пар тыя 

(Mоdеrаtеrnа) — уз на чаль вае аль-

янс з ча ты рох пра вых «бур жу аз-

ных» пар тый. Яна ўдзель ні ча ла ў 

вы ба рах на ча ле з но вым лі да рам. 

Ульф Крыс тэр сан на стро е ны да во-

лі ра ды каль на. Ён ад кры та па каз-

вае на па гро зы, з які мі су ты ка ец ца 

на цыя: міг ран ты, бес пра цоў ныя, 

са іс каль ні кі са цы яль ных да па мог, 

ма ла дзёж ныя бан ды і лю дзі без 

аду ка цыі. Крыс тэр сан абя цаў хут-

ка на вес ці па ра дак цвёр дай ру-

кой.

Фак тыч на яго кам па нія бу да-

ва ла ся на рас паль ван ні стра хаў 

ся рэд ня га кла са пе рад па гро за мі 

з бо ку «не бяс печ ных кла саў». Ён 

абя цаў ра за рваць з ло гі кай «са цы-

яль на га па ра зі тыз му», ска ра ціў шы 

«за ліш нія» са цы яль ныя пра гра мы 

для бес пра цоў ных, не ква лі фі ка ва-

ных і са цы яль на не аба ро не ных. 

«Трэ ба ўно сіць уклад у раз віц цё, 

а не атрым лі ваць да па мо гі» — 

сцвяр джаў адзін са сло га наў 

пра вых. «Па мяр коў ныя» ма юць 

на мер пе ра маг чы кры мі нал не з 

да па мо гай са цы яль най па лі ты кі, а 

па вя ліч ва ю чы коль касць па лі цэй-

скіх і па вы ша ю чы па тра ба ван ні да 

міг ран таў і са іс каль ні каў да па мог. 

Рэ цэп ты Крыс тэр са на ад сы ла-

юць да каш тоў нас цяў кла січ на га 

кан сер ва тыз му: за кон і па ра дак, 

больш ні я кай вал туз ні з за ліш нім 

гу ма ніз мам.

«Пра цяг ваць па зі тыў нае раз віц-

цё!» — аб вя шча лі пе рад вы бар чыя 

афі шы «па мяр коў ных» у прэ стыж-

ных ка тэдж ных ра ё нах. «На пе-

рад!» — ла ка ніч на ка ман да ва ла 

Ані Лёф, лі дар са юз най ім Пар тыі 

цэнт ра. Адзі най аў ды то рыі пра вых 

лі бе ра лаў і кан сер ва та раў яс на, 

што кра і на ру ха ец ца ў пра віль-

ным на прам ку: па спя хо вая част-

ка гра мад ства вый грае ад рос ту 

ня роў на сці і дэ ман та жу рэшт каў 

«швед ска га са цы я ліз му».

Кі раў нік пра ва цэнт рысц ка га 

аль ян су за клі каў урад Шве цыі па 

вы ні ках вы ба раў пай сці ў ад стаў-

ку. «Гэ ты ўрад вы чар паў ся бе, — 

ад зна чыў Крыс тэр сан. — Аль янс 

боль шы за чыр во на-зя лё ны блок». 

У сваю чар гу прэм' ер-мі ністр Шве-

цыі Стэ фан Лё вен аб вяс ціў, што 

не мае на ме ру іс ці ў ад стаў ку. «Да 

ад крыц ця се сіі но ва га пар ла мен та 

за ста ло ся два тыд ні. Я за ста ю ся 

на гэ ты час на па са дзе прэм' ер-

мі ніст ра», — ад зна чыў кі раў нік 

ура да. Ён так са ма на зваў ве чар 

пад вя дзен ня вы ні каў га ла са ван ня 

па ха ван нем па лі ты кі бло каў.

Вір лі вы пе ры яд
Спа кой ная і ўраў на ва жа ная, 

эка на міч на ўстой лі вая і са цы яль-

на зба лан са ва ная, па-паў ноч на му 

па воль ная і на ват у ней кай сту пе ні 

ме лан ха ліч ная Шве цыя апош нім 

ча сам пе ра жы вае «вір лі вы пе-

ры яд», за ўва жае іz.ru. Пры чы най 

та му скан ды наў скія па лі то ла гі ба-

чаць рэз ка ўзрос лую ак тыў насць 

пар тыі «Швед скія дэ ма кра ты», 

якая ста іць на па зі цы ях еў рас кеп-

ты цыз му. Ін шыя па лі тыч ныя пар-

тыі імк ну лі ся не за ўва жаць ШД, 

каб не пі я рыць са пер ні каў, якія, 

зрэш ты, і без па вы ша най ува гі да 

ся бе змаг лі пад няць сваю кво ту ў 

за ка на даў чым ор га не больш чым 

утрая — з 5,7 да 17,6 пра цэн та. 

Пры гэ тым яны да апош ня га ча-

су за ста ва лі ся пар ты яй, ства раць 

аль ян сы з якой не імк ну ла ся ні я-

кая ін шая буй ная па лі тыч ная сі ла 

кра і ны — ні са цы ял-дэ ма кра ты, ні 

эко ла гі (Пар тыя зя лё ных), ні ар-

га ні за цыі кан сер ва тыў на га ты пу, 

якія част ко ва су па да юць па сва іх 

по гля дах з дэ маш ве да мі.

Звяр таць піль ную ўва гу на ШД 

скан ды наў скія СМІ па ча лі та ды, 

ка лі ў Бру се лі рас чы ні лі ва ро ты 

ў ЕС пе рад ла ві най бе жан цаў. 

За пяць га доў у кра і ну пры еха ла 

звыш 600 ты сяч міг ран таў (агуль-

ная коль касць на сель ніц тва кра і-

ны скла дае ка ля 10 млн ча ла век). 

Па коль кас ці міг ран таў на ад на го 

жы ха ра Шве цыя зна хо дзіц ца на 

дру гім мес цы ў ЕС. 18,5 пра цэн та 

на сель ніц тва на ра дзі лі ся за ме жа-

мі кра і ны. Па вод ле афі цый най ста-

тыс ты кі, у скан ды наў скай кра і не 

пра жы ва юць 150 ты сяч сі рый цаў, 

135 ты сяч ірак цаў і 71 ты ся ча іран-

цаў. Па раз лі ках экс перт най гру пы 

па гра мад скай эка но мі цы, кож ны 

міг рант абы хо дзіц ца ў 74 ты ся чы 

крон (8 ты сяч до ла раў) што год на 

пра ця гу ўся го свай го жыц ця.

Пры гэ тым ад зна ча ец ца рост 

зла чын нас ці. У кра і не да 2017 го-

да з'я віў ся 61 «праб лем ны» кры мі-

наль ны ра ён. «Я больш не па знаю 

Шве цыю: у ма ёй спа кой най за ко на-

па слух мя най кра і не раз гар ну ла ся 

біт ва ву ліч ных бан даў. У нас з'я ві-

ла ся ар га ні за ва ная зла чын насць. 

Час аб' яў ляць ёй вай ну», — за ўва-

жыў лі дар «Швед скіх дэ ма кра таў» 

Імі Аке сан пад час дэ ба таў у прэ се 

ад нос на кры мі наль най сі ту а цыі ў 

скан ды наў скім ка ра леў стве. ШД 

за ня лі стра тэ гіч ную ан ты сіс тэм ную 

ні шу. «У Шве цыі ўрад і апа зі цыя — 

ад но і тое ж» — сцвяр джаў адзін з 

іх пе рад вы бар чых пла ка таў. Перш 

ШД ус пры ма лі ся як пар тыя ад на-

го пы тан ня — як пра ціў ні кі ма са вай 

міг ра цыі. Ця пер яны ад ва ёў ва юць 

для ся бе знач на больш шы ро кую 

пра сто ру, не за бы ва ю чы і пра міг-

ра цый нае пы тан не, якое пры нес ла 

ім се рыю элек та раль ных пос пе хаў. 

«Міг ра цыя не бы ла ра шэн нем праб-

лем, — ка жуць яны ў агі та цый ным 

ро лі ку на фо не кад раў з пад па ле ны-

мі ма шы на мі, пе ра стрэл ка мі, па лі-

цэй скай хро ні кай, — яна пры вя ла да 

та го, што лю дзі не ад чу ва юць ся бе 

ў бяс пе цы, а дзяр жа ва ўсе агуль-

на га даб ра бы ту ля жыць у ру і нах». 

Дэ маш ве ды прэ тэн ду юць на ро лю 

аба рон цаў «швед скай ма дэ лі».

Раг на рок на блі зіў ся
Пар ла менц кія вы ба ры ў Шве цыі 

пад вя лі кра і ну да «тыд няў або ме-

ся цаў» на пру жа ных пе ра га во раў 

па між па лі тыч ны мі сі ла мі, якія не 

змаг лі да сяг нуць боль шас ці, пі ша 

бры тан ская га зе та Thе Guаrdіаn. 

Так, ця пер лі да ры асноў ных ле вых і 

пра вых пар ла менц кіх бло каў Шве-

цыі на пя рэ дад ні фар мі ра ван ня но-

ва га ўра да кра і ны. Як сцвяр джае 

дзей ны прэм' ер-мі ністр Шве цыі 

Стэ фан Лё вен, у най блі жэй шыя 

два тыд ні ён па спра буе па бу да-

ваць між бло ка вую пар ла менц кую 

ка а лі цыю. Кі раў нік ура да мяр куе 

за ру чыц ца пад трым кай не вя лі кіх 

пар тый пра ва цэнт рысц ка га, цэнт-

рысц ка га і лі бе раль на га ты пу. Гэ та 

бу дзе не прос та, ад зна чае бры тан-

ская га зе та. Га тоў насць су пра цоў-

ні чаць з пра ва цэнт рыс та мі ўжо 

вы ка за лі «Швед скія дэ ма кра ты», 

і хоць прад стаў ні кі бло ка афі цый-

на ад маў ля лі та кую маг чы масць, 

яна іс нуе. Ка лі па доб нае ад бу дзец-

ца, то Шве цыя ста не дру гой пас ля 

Аў стрыі еў ра пей скай кра і най, дзе 

ўрад бу дзе сфар мі ра ва ны з удзе-

лам на цы я на ліс таў.

Швед скія СМІ ад зна ча юць, што 

пра цэн ты, на бра ныя ШД, — гэ та 

тры вож ны знак, з якім прый дзец-

ца лі чыц ца. Thе Guаrdіаn пі ша, што 

пос пе хі «Швед скіх дэ ма кра таў» 

па ру ша юць «ста біль ны еў ра пей скі 

па ра дак». Як лі чаць аў та ры вы-

дан ня, «квіт не ю чая лі бе раль ная 

та ле рант ная Шве цыя ўва хо дзіць у 

не зна ё мыя во ды па пу лісц ка га су-

пра ціў лен ня, якое ста но віц ца рэ аль-

най па лі тыч най сі лай». Як трап на 

за ўва жае ехреrt.ru, па лі тыч ны апа-

ка ліп сіс — Раг на рок (па вод ле ста-

ра жыт на скан ды наў скай мі фа ло гіі, 

дзень, ка лі свет аб ры нец ца, а ба гі 

і лю дзі за гі нуць у біт ве з па чва ра-

мі) — па тэх ніч ных пры чы нах не ад-

быў ся. Але, маг чы ма, на блі зіў ся.

За хар БУ РАК.

У Шве цыі прай шлі пар ла менц кія вы ба ры, па вы ні ках 

якіх кі раў ні чы ле ва цэнт рысц кі блок на браў 40,6 пра цэн та 

га ла соў, а пра ва цэнт рысц кая апа зі цыя атры ма ла толь кі 

на 0,3 пра цэн та менш. У той жа час за ўльтрап ра вую пар тыю 

«Швед скія дэ ма кра ты» (ШД), якая не ўва хо дзіць ні ў адзін 

блок, пра га ла са ва лі 17,6 пра цэн та вы бар шчы каў, што амаль 

на пяць пра цэн таў больш, чым на па пя рэд ніх вы ба рах. 

ШД фак тыч на атры ма лі «за ла тую ак цыю» і ўжо за яві лі 

пра га тоў насць сфар мі ра ваць ка а лі цый ны Дзяр жаў ны са вет 

ка ра ля (так афі цый на на зы ва ец ца ўрад гэ тай скан ды наў скай 

кас ты ту цый най ма нар хіі, у якой на гер бе тры ка ро ны — 

«трэ кру нур»). У ад на па лат ным швед скім пар ла мен це 

(рыкс да гу) 349 дэ пу та таў, якія «за сту па юць на пра цу» 

на ча ты ры га ды. Па вы ні ках апош ніх вы ба раў 

2014-га ў кра і не быў сфар мі ра ва ны ўрад мен шас ці 

з удзе лам са цы ял-дэ ма кра таў і «зя лё ных». 

Што ча кае шве даў на гэ ты раз?

ТЭСТ 
ДЛЯ «ТРЭ КРУ НУР»
Што ча кае Шве цыю?


