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Zweden ontdooit
Het modernste land van de wereld: Zweden. Dat was het beeld dat de Zweden 

in het tweede deel van de vorige eeuw zo graag van hun land schetsten. 

Een perfecte verzorgingsstaat met welvaart, technologische vooruitgang en 

persoonlijke vrijheid voor iedereen. De laatste jaren ontdooit het moderne land en 

richt het de blik meer dan ooit naar de rest van de wereld.
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ZWEDEN BLIJFT 
HET IMAGO VAN 

MODERNSTE LAND 
TER WERELD TROUW

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw 
legde het invloedrijke echtpaar Myrdal 
op zowel economisch als sociaal gebied 

het fundament voor het moderne Zweden. Wat 
econoom Karl Gunnar Myrdal en zijn vrouw, 
de sociologe Alva, met het land voor hadden, 
is terug te zien in de vele, nu troosteloos aan-
doende voorsteden in het land. Zij bedachten 
met wetenschappelijke precisie de vormloze 
maar o zo functionele blokkendozen waarin de 
Zweden konden genieten van alle verworven-
heden in het moderne land. Zoals bijvoorbeeld 
de meubels van IKEA, het bekendste export-
product van het land. 

De verzorgingsstaat is in de afgelopen dertig 
jaar fl ink afgebroken, maar buitenstaanders 
noemen het nog steeds indrukwekkend. Vaders 
krijgen zwangerschapsverlof; medicijnen, dok-
tersbehandelingen en studeren zijn allemaal 
zo goed als gratis en de gelijkheid tussen man 
en vrouw staat hoog in het vaandel. Ver voor-
dat elders in Europa vrouwen in mannenberoe-
pen waren te zien, was dat in Zweden al heel 
gewoon. En andersom ook. 

Invandrare 
Hoewel de economie de afgelopen jaren klap-
pen kreeg, ligt het welvaartspeil nog steeds erg 
hoog. Zweden ontwikkelt zich misschien juist 
wel daardoor steeds meer als een open Euro-
pees land. Het is niet voor niets dat de Zweed-
se regering heel graag een voorname rol in de 
Europese Unie wil spelen, ondanks de scep-
sis die er bij de bevolking heerst. Mede door 
de hang naar aanzien in Europa en het sociale 
bewustzijn van de overheid is het straatbeeld 

de afgelopen 25 jaar behoorlijk veranderd. 
Immigranten, of invandrare zoals de Zweden 
zeggen, maken een steeds groter deel uit van 
de bevolking. Dat gaat ook hier gepaard met 
een verhit vluchtelingendebat, maar tegelijker-
tijd zijn de nieuwkomers hard nodig om demo-
grafi sche effecten het hoofd te bieden, want 
ook Zweden heeft te maken met krimp en ver-
grijzing.

Klimaatverandering
Niet alleen de invandrare laten Zweden ont-
dooien. Het land heeft ook te maken met gevol-
gen van de klimaatverandering. De winters 
worden milder. De echte vrieskou blijft 
steeds vaker weg. Voor de inwoners bete-
kent dat minder stookkosten, ook al sto-
ken ze ’s winters vaak nog steeds alsof ze 
midden in een koude horrorwinter zitten. 
De gevolgen van de opwarming van de aar-
de zijn in heel Zweden merkbaar. Mede 
dankzij dit besef wordt er werk gemaakt 
van oplossingen om het broeikaseffect tegen 
te gaan. Bergwarmte wint aan populariteit 
en ook de industrie draagt zijn steentje bij 
met milieuvriendelijke oplossingen. Een 

paar jaar geleden ontvouwde de regering groot-
se plannen om binnen een aantal jaar totaal 
onafhankelijk te zijn van fossiele brand-
stof. Een ambitieus streven waar 
veel landen een voorbeeld aan 
kunnen nemen. In die zin 
blijft Zweden het imago 
van modernste land ter 
wereld trouw.  


