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Małgorzata Mizerska-Wrotkowska

Europeizacja państwa: kazus Szwecji1

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przebiegu „europeizacji” Szwe-
cji oraz wpływu tego procesu na poczucie tożsamości narodowej tego 

państwa. Najpierw omówione zostanie pojęcie „europeizacji” oraz konteksty 
jego użycia w nauce o stosunkach międzynarodowych. Dalej podjęta zostanie 
próba odpowiedzi na następujące pytania badawcze: (1) co skłoniło Szwecję 
do przystąpienia do Unii Europejskiej?; (2) jakie były oczekiwania tego pań-
stwa w obliczu członkostwa w UE?; (3) jak przebiegał proces akcesji?; (4) jaki 
wpływ na tożsamość Szwecji2 oraz działalność instytucji państwowych miało 
i ma jej przystąpienie do UE? Udzieliwszy odpowiedzi na te pytania omó-
wione zostaną specyficzne cechy szwedzkiego członkostwa w UE. Scharakte-
ryzowane zostaną zwyczaje, które udało się zachować w tym państwie, mimo 
ich sprzeczności z unijnym prawem. Przeanalizowane zostaną również czyn-
niki ograniczające europeizację Szwecji. Pod koniec artykułu ukazany zosta-
nie rozdźwięk między postawami elit i społeczeństwa w podejściu do kwe-
stii integracji europejskiej, który uwidocznił się w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku. W podsumowaniu podam argumenty potwierdzające i negujące 
tezę, że w wyniku integracji Szwecji z Unią Europejską ucierpiała tożsamość 
narodowa tego państwa.

Europeizacja Szwecji oznacza, że o większości spraw z zakresu polityki 
wewnętrznej tego państwa decyduje się na poziomie unijnym3. Co więcej, 
stale rośnie liczba obszarów, o których nie decyduje już Riksdag, a które stały 

1 Niniejszy tekst jest rozszerzoną wersją opracowania przygotowanego w ramach badań sta-
tutowych Katedry Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego pt. „Europeizacja Szwecji a jej tożsamość”.

2 O tożsamości narodowej Szwecji w kontekście jej członkostwa w UE: L. Trägårdh, Sweden 
and the EU: Welfare State Nationalism and the Spectra of ‘Europe’, w: L. Hansen, O. Waever 
(red.), European Integration and National Identity. The Challenge of the Nordic States, Lon-
don, New York 2002, s. 130–160.

3 O. Petersson, Democracy the Swedish Way, Report from the Democratic Audit of Sweden 
1999, s. 42.
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się przedmiotem regulacji unijnej4. Unia Europejska ma wpływ na większość 
aspektów życia publicznego w Szwecji. Dlatego też tak ważna jest odpowiedź 
na pytanie, co skłoniło Szwecję do poddania się procesowi europeizacji i co 
kryje się pod tym pojęciem.

Europeizacja – wyjaśnienie terminu

Czym jest „europeizacja”? Termin ten jest coraz częściej używany dla okre-
ślenia zmian, jakie zachodzą w ostatnich dziesięcioleciach w Europie w aspek-
tach: gospodarczym, politycznym i społecznym. Pojęcie to zrobiło karierę 
w naukach politycznych, choć jest rzadko spotykane w terminologii socjolo-
gicznej, prawniczej czy ekonomicznej5. Europeizacja nie jest synonimem inte-
gracji regionalnej czy konwergencji, choć zawiera w sobie elementy obu tych 
pojęć. Termin ten nie jest również zbieżny z internacjonalizacją czy globaliza-
cją przede wszystkim z uwagi na swoje ograniczenie geograficzne6. 

Według brytyjskiego uczonego Kevina Featherstone’a termin „europeiza-
cja” jest używany w następujących znaczeniach7:
• ekspansji kultury europejskiej w innych częściach świata, np. w ramach poli-

tyki imperialnej;
• transnarodowej dyfuzji kulturowej w Europie obejmującej takie elementy, 

jak: zwyczaje, tożsamość, obywatelstwo;
• dostosowania polityk wewnętrznych do zobowiązań wynikających z przyna-

leżności do ponadnarodowych, europejskich struktur m.in. w zakresie admi-
nistracji publicznej, działalności parlamentu i partii politycznych, społeczeń-
stwa obywatelskiego, samorządu terytorialnego itd. 

• dostosowania polityk wewnętrznych do regulacji tworzonych na forum Unii 
Europejskiej; realizacji polityk unijnych w dziedzinie gospodarczej, spraw 
wewnętrznych oraz w pewnym zakresie spraw zagranicznych.
Publikacje z dziedziny nauk politycznych dotykające tematyki „europeiza-

cji” najczęściej odnoszą się do ostatnich dwóch przytoczonych znaczeń tego 
pojęcia8. 

Za bezcelowe uważam przytaczanie wszystkich obecnych w literaturze 
przedmiotu definicji „europeizacji”. Dlatego też zajmę się tymi, które najle-

4 Ibidem, s. 45.
5 E. Davidson, A. Eriksson, J. Hallenberg, Europeanization of Security and Defence Policy: 

a Conference Held at the Swedish National Defence College, December 5, 2001, Stockholm 
2001, s. 13.

6 R. Ladrech, Europeanization of Domestic Politics and Institutions: the Case of France, „Jour-
nal of Common Market Studies” 1994, t. 32, nr 1, s. 69–88.

7 K. Featherstone, C. Radaelli (red.), The Politics of Europeanisation, Oxford 2003.
8 E. Davidson, A. Eriksson, J. Hallenberg, Europeanization…, op. cit., s. 14.
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piej oddają ducha tego pojęcia w omawianym kontekście. Interesująca z tego 
punktu widzenia jest definicja zaproponowana przez amerykańskiego uczo-
nego Roberta Ladrecha9. Rozumie on „europeizację” jako proces, dzięki któ-
remu działania realizowane na forum Unii Europejskiej stają się częścią skła-
dową polityk krajowych państw członkowskich.

Większość autorów piszących o europeizacji umieściło ją w ramach nurtu 
metodologicznego „nowego instytucjonalizmu”10. Inni natomiast skupiają się 
na przesłankach i skutkach europeizacji. Przykładowo Michael E. Smith wyróż-
nia cztery cechy europeizacji w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa11: 
• regularne konsultacje (np. liczba wysyłanych telegramów między rządami 

państw członkowskich wynosiła w 1995 roku ponad 13 tysięcy rocznie);
• zaufanie między partnerami rządowymi uczestniczącymi w procesie;
• styl rozwiązywania problemów preferujący konsensus i kompromis;
• zgoda partnerów na niepodejmowanie na forum UE kwestii drażliwych dla 

jednego lub kilku państw.
Smith zarysował również kilka wskaźników, według których można oceniać 

skuteczność europeizacji, jej „narodową adaptację” (national adaptation)12:
• socjalizacja elit;
• reorganizacja biurokratyczna (objęcie przez polityków i urzędników 

nowych, unijnych stanowisk, ekspansja dyplomatyczna, skierowanie poli-
tyki na Europę);

• zmiany konstytucyjne i zmiany w prawodawstwie;
• zwiększenie poparcia społecznego dla działalności UE.

Istnieje wiele przykładów rzeczywistego wpływu unijnych regulacji na poli-
tyki wewnętrzne państw. Jednym z nich jest ochrona środowiska – dziedzina 
„zeuropeizowana” już w Jednolitym Akcie Europejskim (§ VII), mimo że 
Wspólnota Europejska w swoim pierwotnym kształcie ograniczała się w tym 
zakresie jedynie do współpracy międzyrządowej. Kiedy jednak decyzje podej-
mowane na szczeblu ponadnarodowym stały się wiążące, parlamenty naro-

 9 R. Ladrech, Europeanization…, op. cit. Zob. też: T. Pogunktke, N. Aylott, E. Carter, 
R. Ladrech, K. R. Luther, The Europeanisation of National Political Parties, New York 2007; 
R. Ladrech, Europeanization and Political Parties, „Living Reviews in European Governance” 
2009, t. 4, nr 1; R. Ladrech, Europeanization of Parties in Western and Eastern Europe: The 
Variable Nature of the EU’s Attraction, „Journal of Southern Europe and the Balkans” 2008, 
t. 10, nr 2.

10 P. Hall, R. Taylor, Political Science and the Three New Institutionalism, „Political Studies” 
1996, t. 44, nr 5; C. Knill, D. Lehmkuhl, How Europe Matters: Different Mechanisms of Euro-
peanization, „European Integration on line Papers” 1999, t. 3, nr 7; T. Börzel, T. Risse, When 
Europeanization Hits Home: Europeanization and Domestic Change, „Europeam Integration 
Online Papers” 2000, t. 4, nr 15.

11 M.E. Smith, Conforming to Europe: the Domestic Impact of EU Foreign Policy Co-operation, 
„Journal of European Public Policy” 2000, nr 7/4, s. 613–631. 

12 Ibidem, s. 617–627.
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dowe straciły prawo do decydowania. Europeizacja państw w tej dziedzinie 
została zakończona13.

Europeizacja Szwecji 

Przyczyny zmian szwedzkiej polityki

Kwestia europeizacji Szwecji jest nie tylko interesująca, lecz i ważna. Dla-
czego Szwecja przystąpiła do Unii Europejskiej, pozwalając innym państwom 
wpływać na swoją politykę? Dlaczego socjaldemokraci uznali ten krok za 
konieczny dla osiągnięcia swoich celów14? Jak wpłynęło to na tożsamość pań-
stwa?

Stig Hadenius, szwedzki uczony i publicysta twierdzi, że członkostwo Szwe-
cji w UE nie pociągnęło za sobą przystąpienia do bloku militarnego, a tym 
samym rezygnacji z polityki neutralności. Szwecja zyskała natomiast możliwość 
wpływania na politykę europejską15. Jednak bardziej wyczerpująca wydaje się 
być koncepcja Jakoba Gustavssona z Uniwersytetu w Lund, który reorienta-
cję polityki Szwecji w kontekście jej członkostwa w UE tłumaczy trzema czyn-
nikami: (1) zakończeniem zimnej wojny (czynnik międzynarodowy o charak-
terze politycznym); (2) wynikiem negocjacji dotyczących utworzenia Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego (czynnik międzynarodowy o charakterze 
 ekonomicznym); (3) fiaskiem polityki „Trzeciej Drogi” (czynnik  wewnętrzny)16. 

Zakończenie zimnej wojny

Gustavsson uważa, że wydarzenia w Europie Wschodniej z lat 1989–1990 
zachwiały międzynarodową równowagą sił. W konsekwencji zmniejszyło się 
znaczenie neutralności, która do tej pory była dobrym rozwiązaniem dla poli-
tyki bezpieczeństwa Szwecji. „Kiedy przestał istnieć Wschód i Zachód, pozo-
stawanie neutralnym przestało mieć sens”17. Trzeba mieć na uwadze, że neu-
tralność Szwecji nie była nigdy skodyfikowana ani zagwarantowana przez 
 wielkie mocarstwa. Miała więc charakter elastyczny. Podczas zimnej wojny 
była jednak niezbędna do utrzymania tzw. równowagi nordyckiej. Szwecja stała 
się strefą buforową między Danią i Norwegią (członkami NATO) a Finlan-

13 O. Petersson, Democracy the Swedish…, op. cit., s. 45.
14 N. Aylott, Swedish Social Democracy and European Integration, Aldershot 1999, s. 189.
15 S. Hadenius, Swedish Politics During the 20th Century, Stockholm 1999, s. 163.
16 J. Gustavsson, The Politics of Foreign Ppolicy Change: Explaining the Swedish Reorientation 

on EC Membership, Lund 1998.
17 Ibidem, s. 69.
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dią (utrzymującą specjalne stosunki z ZSRR). Inną, ważną rolą, jaką miała do 
odegrania Szwecja na scenie międzynarodowej, była promocja zasad i wartości 
pielęgnowanych na forum organizacji międzynarodowych oraz praw małych 
państw. Szwedzi występowali często jako mediatorzy w sporach międzynaro-
dowych, przewodzili wielostronnym dyskusjom. Etykietka państwa prowadzą-
cego politykę neutralności była w tym kontekście bardzo przydatna. Neutral-
ność stała się ważnym składnikiem szwedzkiej tożsamości.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku sytuacja się jednak zmieniła. Zna-
czenie Szwecji na arenie międzynarodowej uległo osłabieniu. Wydatki tego 
państwa na obronność zmalały z 3,6% do 2,4% PKB. Ponadto, sam produkt 
krajowy brutto zmniejszył się ze względu na niekorzystne dla Szwecji zmiany 
w dystrybucji międzynarodowego handlu. Z drugiej strony multilateralizm 
w dziedzinie obronności spotęgował tzw. dyplomację na szczycie oraz bilate-
ralne kontakty na linii USA–ZSRR. Zniknęła więc potrzeba angażowania się 
Szwecji w sprawy międzynarodowe w charakterze trzeciej strony. 

Po zakończeniu zimnej wojny system międzynarodowy utracił bipolarny, 
a zyskał multipolarny charakter. Reżimy komunistyczne przestały istnieć 
w Polsce, Czechosłowacji, NRD, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Związek 
Radziecki nie miał już kontroli nad swoim dawnym „imperium”, a Układ War-
szawski utracił charakter sojuszu wojskowego i został rozwiązany w 1991 roku. 
W tej sytuacji polityka neutralności Szwecji straciła rację bytu. Nie mogła już 
stanowić podstawy polityki zagranicznej tego państwa. Pojawił się problem 
zastąpienia jej czymś nowym. Koncepcja przystąpienia do Wspólnot Europej-
skich wydawała się być racjonalną. Krok ten mógłby być interpretowany jako 
naturalne dostosowanie się Szwecji do nowej międzynarodowej równowagi 
sił. W porównaniu z latami sześćdziesiątymi i siedemdziesiątymi XX wieku, 
kiedy to Wspólnoty nie mogły Szwecji wiele zaoferować, w latach dziewięć-
dziesiątych dzięki członkostwu w ich strukturach mogła ona uzyskać możliwość 
wpływania na proces decyzyjny w Europie. Miało to się jednak odbyć kosz-
tem utraty „wizerunku” państwa neutralnego. Szwecja powoli przestawała być 
postrzegana jako niezależny aktor w stosunkach międzynarodowych18. Pań-
stwo to zaczęło uczestniczyć w podejmowaniu wspólnych decyzji w obszarach, 
w których wcześniej decydowało zupełnie niezależnie. Na szczęście podejście 
Szwecji w wielu kwestiach dotyczących polityki zagranicznej pokrywało się 
ze  zdaniem państw członkowskich UE. Wielu szwedzkich polityków zaczęło 
postrzegać Unię jako „ważny ośrodek działań na rzecz współpracy i rozwoju 
w naszej części świata”19. 

18 N. Aylott, Swedish Social…, op. cit., s. 185.
19 Riksdagsprotokollet, 14.06.1991 (cyt. za: J. Gustavsson, The Politics of Foreign Policy…, op. 

cit., s. 86).
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Negocjacje dotyczące utworzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Inną ważną przesłanką, która przesądziła o przystąpieniu Szwecji do UE, 
był efekt negocjacji w sprawie utworzenia Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego (European Economic Area), prowadzonych w latach 1989–1993. Roz-
mowy toczyły się pomiędzy państwami EFTA (m.in. Szwecja) oraz Wspólnotą 
Europejską i dotyczyły wspólnego dostępu do rynku wewnętrznego. Członko-
wie EFTA z formalnego punktu widzenia negocjowali jako indywidualne pod-
mioty, ale w praktyce reprezentowali wspólny front. W trakcie rozmów poja-
wiły się między stronami negocjacji istotne różnice. Wspólnota Europejska 
dążyła do włączenia EFTA do rynku wewnętrznego, ale bez możliwości wpły-
wania na jego przyszły rozwój. EFTA natomiast była zainteresowana uzyska-
niem dostępu do atrakcyjnych obszarów współpracy w ramach WE, ale bez 
konieczności przyjmowania wspólnotowej legislacji.

Warto przypomnieć, że wcześniej, bo już w 1987 roku, rząd Szwecji wystąpił 
z propozycją wprowadzenia pewnych środków, które umożliwiłyby państwom 
EFTA dostęp do rynku wewnętrznego WE przy zachowaniu instytucjonalnej 
odrębności obu struktur. Ostatecznie zwyciężyło stanowisko  przewodniczącego 
Komisji Europejskiej Jacques’a Delors’a, który przekonywał do utworzenia 
nowego, bardziej zinstytucjonalizowanego partnerstwa, obejmującego wspólny 
proces decyzyjny oraz administrację. Po załamaniu się negocjacji w 1990 roku 
EFTA poszła na znaczące ustępstwa, które dotyczyły kwestii procesu decy-
zyjnego. Zdecydowano, że EFTA będzie miała pewne możliwości wywierania 
wpływu na funkcjonowanie EOG w pierwszych latach jego funkcjonowania, 
jednak to Wspólnotom Europejskim miało przysługiwać prawo podejmowa-
nia wszelkich inicjatyw.

Taka formuła porozumienia podpisanego ostatecznie 2 maja 1992 roku20 
miała wpływ na decyzję o aplikowaniu Szwecji o członkostwo w UE. Państwa 
EFTA zaakceptowały bowiem acquis communautaire jako podstawę prawną 
porozumienia ustanawiającego EOG. Umowa ta w dużym stopniu podporząd-
kowywała państwa EFTA regulacjom wspólnotowym. Mimo to rząd Szwe-
cji podkreślał jej pozytywne skutki, np. dopuszczenie państwa do wspólnoto-
wego rynku wewnętrznego. Pożądany poziom integracji ekonomicznej wyma-
gał przyjęcia prawodawstwa wspólnotowego. Logiczną konsekwencją takiego 
kroku dla Szwecji musiałaby być całkowita integracja z UE. Był to jedyny spo-
sób na uniknięcie politycznej zależności i gospodarczej marginalizacji. Osta-
tecznie członkostwo Szwecji w UE uznawane za całkowite zerwanie z jej tra-
dycyjną polityką, dało temu państwu pełny dostęp do rynku wewnętrznego 

20 Wejście w życie porozumienia opóźniło się ze względu na odrzucenie go w referendum 
w Szwajcarii, które odbyło się w grudniu 1993 roku. Ostatecznie umowa o powołaniu EOG 
weszła w życie 1 stycznia 1994 roku.
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i zwiększyło możliwości wpływania na decyzje dotyczące Europy. Jednak 
konieczność dostosowania prawa wewnętrznego do wytycznych ponadnaro-
dowej struktury oznaczała pewne ograniczenie niezależności państwa i mogła 
mieć negatywne skutki dla zachowania jego tożsamości.

Koniec polityki „Trzeciej Drogi”

Po przeanalizowaniu czynników międzynarodowych, które wpłynęły na 
akcesję Szwecji do UE, warto zająć się analizą czynnika wewnętrznego. 
„Trzecia Droga” to szwedzka próba znalezienia własnego rozwiązania pro-
blemów, które dotknęły światową gospodarkę w latach siedemdziesiątych XX 
wieku. Fiasko tej polityki miało paradoksalnie pozytywny skutek. Członkostwo 
w UE, będące konsekwencją załamania polityki „Trzeciej Drogi”, okazało się 
pomocne w zahamowaniu inflacji.

Kryzys ekonomiczny w Szwecji, który dał początek polityce „Trzeciej 
Drogi”, przejawiał się w spowolnionym wzroście gospodarczym, wysokiej 
inflacji i  bezrobociu. Jednym z głównych komponentów nowej strategii była 
dewaluacja korony szwedzkiej. Przez pewien czas polityka ta była postrzegana 
jako wielki sukces. Bez konieczności ograniczania świadczeń „państwa dobro-
bytu” oraz poświęcenia pełnego zatrudnienia, szwedzka gospodarka prospe-
rowała. Zlikwidowano deficyt budżetowy, a jedynym problemem pozostawała 
inflacja. 

Warto zastanowić się, dlaczego polityka „Trzeciej Drogi” zakończyła się 
fiaskiem. Gustavsson21 dopuszcza dwie interpretacje. Pierwsza, obarcza odpo-
wiedzialnością za niepowodzenie szwedzki rząd. Popełnił on w swej polityce 
gospodarczej wiele błędów. W latach 1981–1982 przeprowadził dewaluację 
na niepotrzebnie dużą skalę (w 1981 roku o 10%, w 1982 o dalsze 16%) 
nie dostosowując polityk mikroekonomicznych do założeń makroekonomicz-
nych. W 1984 roku udało się osiągnąć dodatni bilans handlowy, jednak pre-
sja związków zawodowych domagających się wyższych płac powstrzymała 
zastosowanie bardziej rygorystycznych metod w ramach polityki fiskalnej. 
Doprowadziło to do wzrostu inflacji i spadku konkurencyjności szwedzkiego 
handlu22.

Druga interpretacja eksponuje wpływ gospodarki międzynarodowej. Ten-
dencja dominująca w światowej ekonomice do obniżania szalejącej inflacji 
przesądziła o zmianie polityki Szwecji. Jej rząd starał się obniżyć inflację, 
pomimo spodziewanych wysokich kosztów społecznych takiej polityki. W kon-

21 J. Gustavsson, The Politics of Foreign Policy…, op. cit., s. 121.
22 S. Czech, Konkurencyjność Szwecji a proces reform gospodarczych, w: T. Bernat (red.), Przed-

siębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności, Szczecin 2007, s. 236.
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sekwencji realizacja programów prospołecznych „państwa dobrobytu” stała się 
niemożliwa. Pojawienie się poważnych problemów gospodarczych było źró-
dłem zmiany stanowiska Szwecji co do członkostwa w Unii Europejskiej: pań-
stwo to zdecydowało się na akcesję. Odtąd rząd mógł zmniejszać inflację bez 
utraty wiarygodności (decydowały o tym teraz zobowiązania międzynarodowe). 
Co więcej, członkostwo w UE pozwoliło Szwecji uczestniczyć w reformie sys-
temu gospodarczego w Europie.

Odejście od koncepcji budowania „państwa dobrobytu” było kolejnym 
policzkiem dla zwolenników całkowitej odrębności politycznej i ekonomicz-
nej Szwecji. Model ten był przecież czymś wyróżniającym to państwo spośród 
innych. Przez kilka dekad stał się trwałym elementem szwedzkiej tożsamości. 
Przystąpienie do Unii Europejskiej i realizacja wspólnotowych, a nie własnych 
polityk makroekonomicznych, było odbierane przez wielu jako utrata cząstki 
tożsamości narodowej.

Droga Szwecji do Unii Europejskiej

Po podpisaniu porozumienia tworzącego strefę wolnego handlu artykułami 
przemysłowymi pomiędzy EFTA a EWG w 1977 roku tzw. kwestia europej-
ska przestała być przedmiotem debaty publicznej w Szwecji. Jednakże, gdy 
w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku EWG przystąpiła do budowy jed-
nolitego rynku, zakładającego zniesienie wszystkich obowiązujących jeszcze 
barier pozataryfowych w handlu, członkowie EFTA zdecydowali się na nego-
cjowanie nowego porozumienia23. W tych okolicznościach szwedzki minister 
handlu zagranicznego Mats Hellström zaproponował swojemu francuskiemu 
odpowiednikowi Claude’owi Cheyssonowi zniesienie barier pozataryfowych 
w handlu w relacjach EFTA–EWG. Był to pierwszy krok na drodze do prze-
kształcenia strefy wolnego handlu w Europejski Obszar Gospodarczy24. W celu 
opracowania szczegółów powołano Grupę Kontaktową Wysokiego Szczebla 
(High Level Contact Group) składającą się z przedstawicieli EFTA i EWG. 
Rozpoczął się tzw. Proces Luksemburski. Jednocześnie wraz z podpisaniem 
Jednolitego Aktu Europejskiego dokonano pierwszej znaczącej reformy Trak-
tatu Rzymskiego. Do współpracy w ramach Wspólnot Europejskich włączono 
nowe dziedziny, takie jak: polityka monetarna, regionalna i zagraniczna oraz 
badania i rozwój25.

23 J. Gustavsson, The Politics of Foreign Policy…, op. cit., s. 55.
24 T. Pedersen, EC-EFTA Relations, w: H. Wallace (red.), The Wider Western Europe. Reshaping 

the EC/EFTA Relationship, London 1994, s. 20–21.
25 J. Gustavsson, The Politics of…, op. cit., s. 56–57.
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Istnieje wiele teorii próbujących tłumaczyć szybki postęp w procesie inte-
gracji europejskiej26. Według Keohane i Hoffmanna27 rozrost terytorialny 
Wspólnot wywołał kryzys instytucjonalny, który mógł zostać zażegnany jedy-
nie poprzez pogłębienie integracji. Z ekonomicznego punktu widzenia istniała 
potrzeba utrzymania konkurencyjności państw Europy Zachodniej w obliczu 
coraz bardziej ekspansywnej gospodarki światowej.

Dla Szwecji, podobnie jak dla pozostałych członków EFTA, postanowienia 
JAE zawierały element dyskryminacyjny: podczas gdy członkowie EWG mogli 
korzystać ze zniesienia kontroli granicznych w handlu, towary ze Szwecji były 
narażone na długie i kosztowne procedury kontrolne. W związku z tym tzw. 
kwestia europejska powróciła na forum publicznej debaty28. W okresie poprze-
dzającym przystąpienie do UE powstało wiele opracowań, w których dowo-
dzono, że udział Szwecji w pogłębionej integracji na kontynencie wyjdzie jej na 
dobre29. W projekcie ustawy przekazanej do Riksdagu w drugiej połowie 1987 
roku szwedzki rząd podtrzymał zasadność argumentów przeciwko integracji, 
dostrzegał jednak i korzyści wynikające z partycypacji w tym procesie. Celem 
Szwecji miał być udział we „wspólnym rynku obejmującym 18 państw EFTA 
i EWG”30. Jednocześnie propozycja dotycząca zniesienia wszelkich ograni-
czeń w handlu z EWG zwiększała swoje szanse na wejście w życie, gdyż chęć 
przystąpienia do Wspólnoty deklarowała większość państw EFTA. Co więcej, 
sama EWG bardziej otworzyła się na współpracę31.

Po trzech miesiącach negocjacji wszystkie partie polityczne w Szwecji, z wyjąt-
kiem komunistów, doszły do porozumienia. Jak wynika z raportu Komitetu Spraw 
Zagranicznych z 5 maja 1988 roku, Szwecja przyjęła bardzo ambitny plan, któ-

26 Zob.: W. Sandholtz, J. Zysman, Recasting the European Bargain, „World Politics” 1992, t. 42, 
nr 1, s. 95–128; A. Moravscik, Negotating the Single European Act, w: R.O. Keohane, S Hoff-
mann (red.), The New European Community. Decision-Making and Institutional Change, Boul-
der 1991; D.R. Cameron, The 1992 initiative: causes and consequences, w: A.M. Sbragia (red.), 
Europolitics. Institutions and Policy Making in the „new” European Community, Washington 
1992; M. Kelstrup (red.), European Integration and Denmark’s Participation, Kopenhaga 1992.

27 R.O. Keohane, S. Hoffmann, Institutional Change in Europe in the 1980s, w: R.O. Keohane, 
S. Hoffmann (red.), The New European Community…, op. cit.

28 J. Gustavsson, The Politics of…, op. cit., s. 58–59.
29 Zob.: G. Hansson, Den internationaliserade ekonomis autonomi, w: G. Hansson, L.G. Ste-

nelo (red.), Makt och internationalisering, Stockholm 1990; H. Flam, H. Horn, Ekonomiska 
konsekvenser för Sverige av EGs inre marknad. En översikt över tillämplig ekonomisk teori och 
empiri, SOU 1990:14, bilaga 2, Stockholm 1990; L. Lundberg, Svenskt näringsliv och den euro-
peiska integrationen. Ekonomiska konsekvenser av EGs inre marknad för varor och tjänster, 
SOU 1990:14, bilaga 3, Stockholm 1990; T. Lundborg, Konsekvenser av arbetskraftsrörlighet 
mellan Sverige och EG, SOU 1990:14, bilaga 4, Stockholm 1990; L.E.O. Svensson, Finansiell 
integration, resursfördelning och penningpolitic. Avvecklad valutareglering och medlemskap 
i EMS, SOU 1990:14, biliga 5, Stockholm 1990.

30 Proposition 1987/88: 66 om Sverige och den väst europeiska integrationen.
31 J. Gustavsson, The Politics of…, op. cit., s. 59.
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rego celem było uzyskanie praw przysługujących członkom EWG i pozostanie 
poza strukturami Wspólnoty. Państwo to miało zastosować rozwiązania EWG 
dotyczące rynku wewnętrznego i w okresie kilku lat przyjąć dużą część prawo-
dawstwa wypracowanego przez Wspólnotę na przestrzeni ponad trzech dekad32.

Jednocześnie przedstawiciele państw EFTA wystosowali wspólną deklarację 
co do rewizji stosunków z EWG33. Wspólnota zareagowała na nią nadspodzie-
wanie entuzjastycznie. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Delors 
stwierdził, że obie organizacje powinny zainicjować „bardziej strukturalną współ-
pracę obejmującą wspólną politykę decyzyjną i instytucje”34. Pomimo pewnych 
rozbieżności między stanowiskami członków EFTA, główne założenia dotyczące 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego były gotowe wiosną 1990 roku35.

Tymczasem sytuacja w Szwecji zmieniła się. Wskutek recesji gospodarczej 
kwestia ewentualnego przystąpienia do EWG powróciła na forum debaty 
publicznej. Co ciekawe, jeden z impulsów przyszedł z zagranicy. Minister 
spraw zagranicznych Danii Uffe Elleman-Jensen napisał w „Dagens Nyhe-
ter”, że Szwecja i inne nordyckie państwa EFTA powinny na nowo rozważyć 
złożenie wniosku o członkostwo w EWG36. Argumentował, że Szwecja może 
liczyć na spełnienie swoich nadziei co do EOG37.

Rząd Szwecji wyraził poparcie dla członkostwa państwa we Wspólnotach Euro-
pejskich na przełomowej konferencji prasowej 26 października 1990 roku. Przy-
pieczętował niniejszym reorientację swojej polityki w tym zakresie. Zatwierdzony 
przez Riksdag wniosek o członkostwo został złożony na ręce holenderskiej pre-
zydencji w Radzie WE 1 lipca 1991 roku. Po upływie trzech dekad szwedzki rząd 
po raz pierwszy wyraził poparcie dla integracji Europy38, choć według dużej czę-
ści społeczeństwa odbyło się to kosztem nadszarpnięcia tożsamości narodowej.

Specyficzne cechy szwedzkiego członkostwa w UE

Większość szwedzkich postulatów związanych z warunkami przystąpienia do 
Wspólnot Europejskich została zaakceptowana podczas negocjacji. Spodzie-
wane koszty i korzyści członkostwa zostały zbilansowane39. Możemy mówić 
o pewnych cechach szczególnych szwedzkiego członkostwa w UE40:

32 Ibidem, s. 60–61.
33 Sverige-EFTA-EG 1988:12.
34 Europe Documents 1542/1543:9.
35 J. Gustavsson, The Politics of…, op. cit., s. 62.
36 „Dagens Nyheter” z 23 marca 1990 roku.
37 J. Gustavsson, The Politics of…, op. cit., s. 63.
38 Ibidem, s. 55, 66.
39 N. Aylott, Swedish Social…, op. cit., s. 182.
40 Na podstawie „Fact sheets on Sweden 2002”, Swedish Institute.
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• Szwedzka polityka niezaangażowania militarnego przesądziła o ogranicze-
niu udziału tego państwa we współpracy UE w dziedzinie polityki obrony. 
Warto zaznaczyć jednak, że szwedzko-fińska inicjatywa dotycząca Misji 
Petersberskich zakładała organizowanie przez UE we własnym sąsiedztwie 
misji humanitarnych, pokojowych, a także zarządzania kryzysami. 

• Po czterech latach zredukowanych składek Szwecja zaczęła więcej wpłacać 
do budżetu Unii (około 20 bilionów SEK) w stosunku do tego, co z niego 
otrzymywała (około 12 bilionów SEK). Stała się więc płatnikiem netto.

• W zakresie polityki ochrony środowiska Szwecja uzyskała prawo do zacho-
wania swoich wysokich standardów w czasie, gdy inni członkowie UE mieli 
dopiero takie standardy przyjmować.

• Dzięki Szwecji UE wprowadziła nowy rodzaj pomocy regionalnej dla obsza-
rów o gęstości zaludnienia mniejszej niż 8 mieszkańców na km². Niemal 
połowa Szwecji uprawniona jest do aplikowania o fundusze z tego tytułu.

• Z uwagi na to, że Szwecja jest samowystarczalna w produkcji większości 
towarów spożywczych, konieczne okazało się wynegocjowanie zapisów gwa-
rantujących przetrwanie sektora rolnego. Państwo to uzyskało także spe-
cjalne kwoty połowowe na Bałtyku oraz prawo do kontroli importowanych 
kurczaków i produktów pochodnych pod kontem eliminacji ryzyka rozprze-
strzeniania się salmonelli. 
Pomimo członkostwa w UE Szwecja zachowała wiele swoich zwyczajów, 

nawet tych, które były sprzeczne ze wspólnotowym prawem. Taki efekt nego-
cjacji dostarczył argumentów zwolennikom integracji. W przystąpieniu do UE 
nie dopatrywali się oni żadnych oznak utraty narodowej tożsamości, gdyż:
• sprzedaż i stosowanie tytoniu do żucia (moist snuff) są nadal dozwolone 

w Szwecji, mimo że produkt ten jest zakazany w innych europejskich pań-
stwach;

• prawo do korzystania na terenie całego kraju z wypoczynku na łonie natury 
pod warunkiem respektowania środowiska (allemansrätten) nie zmieniło się 
pomimo członkostwa w UE;

• jako członek UE Szwecja zachowała również tzw. regułę jawności: wszyscy 
obywatele mają prawo do informacji oraz nieskrępowany dostęp do urzę-
dowych dokumentów;

• rząd Szwecji zachował monopol na sprzedaż mocnego piwa, wina oraz innych 
wysokoprocentowych alkoholi. Muszą być one rozprowadzane poprzez sieć 
sklepów Systembolaget. Wprowadzono jedynie nowy zapis o nieskrępowa-
nym imporcie alkoholi wysokoprocentowych (wcześniej monopol w tym 
zakresie również miał rząd).
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Ograniczenia europeizacji Szwecji

Europeizacja Szwecji – pomimo jej członkostwa w UE – jest ograniczona 
zarówno wewnętrznymi, jak i międzynarodowymi czynnikami41. Najważniejszą 
kwestią wydaje się być rozdźwięk między postawami elit i społeczeństwa. Nie 
ulega wątpliwości, że konsensus w sprawie przystąpienia do UE wypracowano 
na forum establishmentu. Należy więc zastanowić się, dlaczego członkostwo 
w UE nie uzyskało poparcia społecznego. Po pierwsze, z powodu konfliktu na 
poziomie wartości. Wielu ludzi uważa, że fundamentalne elementy szwedzkiej 
tożsamości politycznej, jak: niezaangażowanie militarne, neutralność, demo-
kracja, samookreślenie narodowe zostały zagrożone przez UE42. Po drugie, 
wielu Szwedów krytykuje obowiązki wynikające z członkostwa (np. wysokie 
składki)43. Trzecią przyczyną, dla której według badań Eurobarometru Szwedzi 
są jednym z narodów najbardziej sceptycznych wobec UE, jest prawdopodob-
nie to, że priorytetowo traktują oni problemy wewnętrzne, takie jak: eduka-
cja, uchodźcy, imigranci itp., a nie – politykę na szczeblu międzynarodowym44. 
Po czwarte, szwedzkie media w przeddzień akcesji ukazywały  proces decyzyjny 
obowiązujący w ramach UE jako abstrakcyjny i nieefektywny, co dodatkowo 
wpłynęło na poglądy opinii publicznej45. Po piąte, szwedzcy wyborcy zdają 
sobie sprawę, że kontakty pomiędzy nimi a eurodeputowanymi, którzy powinni 
reprezentować ich interesy, w praktyce nie istnieją. W konsekwencji popar-
cie dla Parlamentu Europejskiego w Szwecji jest bardzo niskie. Brak interak-
cji na linii deputowani–wyborcy jest „największym instytucjonalnym i ludzkim 
problemem Parlamentu Europejskiego”46. 

Drugim problemem dotyczącym europeizacji Szwecji jest podwójna polityka 
rządu centralnego. Wynika ona z jednej strony z presji organów ponadnarodo-
wych, z drugiej – z oczekiwań władz regionalnych. W związku z tym ujawniły 
się w Szwecji równolegle dwa procesy: europeizacji i rosnącego nacjonalizmu47. 
Nie można mieć złudzeń co do tego, że Szwecja doświadczyła  olbrzymiej admi-
nistracyjnej i politycznej transformacji z uwagi na swoje członkostwo w UE. 
Wskaźnik dostosowania Szwecji do unijnego prawodawstwa należy do najwyż-
szych w Europie. Trudno jednak mieć duży wpływ na sprawy europejskie, gdy 

41 K.M. Johansson, Europeanisation and its limits: the case of Sweden, „Journal of International 
Relations and Development” 1999, t. 2, nr 2, s. 172.

42 O. Petersson, Democracy the Swedish…, op. cit., s. 86. 
43 N. Aylott, Swedish Social Democracy…, op. cit., s.196.
44 N. Aylott, Europe and the Swedish Parliamentary Elections of September 2002 „RIIA/OERN 

Election Briefing” 2002, nr 6, s. 5, 7.
45 O. Petersson, Democracy the Swedish…, op. cit., s. 89–90.
46 C. Andersson, R. Lindahl, Europarlamentet EG:s Demokratiska Ansikte, Stockholm 1994, 

s. 187.
47 K.M. Johansson, Europeanisation and its…, op. cit., s. 181.
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jest się państwem o niewielkim potencjale ludnościowym, położonym na ubo-
czu Europy48. 

Co więcej, Szwedzi przeciwni są rozwojowi UE w kierunku federacyjnym. 
Mogłoby to wpłynąć na całkowitą utratę narodowej tożsamości. Postrzegają 
Unię jako strukturę o różnych prędkościach integracji, strukturę bardziej mię-
dzyrządową niż ponadnarodową. UE to dla nich coś zewnętrznego, oddzie-
lonego od narodowego terytorium. Nie popierają również transnarodowego 
modelu ludzkiej egzystencji49. Różnice kulturowe stanowią prawdopodob-
nie największe ograniczenie europeizacji Szwecji50. Takie czynniki, jak trady-
cja i  tożsamość narodu są kluczowe dla wytłumaczenia sceptycznej postawy 
szwedzkiej opinii publicznej wobec UE51.

Riksdag a Unia Europejska

Głównym celem szwedzkiego parlamentu od początku członkostwa tego 
państwa w Unii Europejskiej jest zwiększanie jej otwartości i legitymizacji. 
Nie można zapominać, że w referendum z 1994 roku społeczeństwo szwedzkie 
opowiedziało się wprawdzie za członkostwem w UE, ale poparcie to nie trwało 
długo52. Wkrótce po przeliczeniu głosów liczba osób pozytywnie odnoszących 
się do integracji europejskiej zaczęła się zmniejszać53. Innym przejawem nie-
chęci Szwedów do integracji była bardzo niska frekwencja wyborcza w pierw-
szych wyborach, w których można było wybierać przedstawicieli tego pań-
stwa do Parlamentu Europejskiego. Wyniosła ona zaledwie 42%54. Tak niskie 
poparcie dla idei integracji można tłumaczyć wieloma czynnikami. Po pierw-
sze, wśród Szwedów dominuje niechęć zarówno do polityków, jak i do insty-
tucji politycznych55. Po drugie, Unia Europejska jest krytykowana za deficyt 
demokracji56. Wreszcie nieprzystępny i abstrakcyjny proces decyzyjny w UE 

48 Ibidem, s. 182–183.
49 M. Ekengren, B. Sundelius, Sweden: The State Joints the European Union, w: K. Hanf, B. Soe-

tendrop (red.), Adopting to the European Integration: Small States and the European Union, 
London 1998, s. 146.

50 K.M. Johansson, Europeanisation and its…, op. cit., s. 183.
51 N. Aylott, Swedish Social Democracy…, op. cit., s. 183.
52 M. Gilljam, S. Holmberg (red.), Ett knappt ja till EU väljarna och folkomröstningen 1994, 

Stockholm 1996.
53 R. Lindahl, Missnöjda EU-Medlemmar, w: S. Holmberg, L. Weibull (red.), Ett missnöjt folk. 

SOM-Rapport nr 18, Göteborg 1997.
54 H. Hegeland, I. Mattson, The Swedish Riksdag and the EU: Influence and the Openness, 

w: M. Wiberg (red.), Trying to Make Democracy Work: the Nordic Parliaments and the Euro-
pean Union, Stockholm 1997, s. 70.

55 Ibidem, s. 72.
56 N. Elvander, EU måste bli en förbundsstat, „Dagens Nyheter” z 28 grudnia 1998 roku.
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doprowadził do powstania w świadomości opinii publicznej dwóch odrębnych 
światów: unijnego i narodowego.Większość obywateli nie widzi korelacji mię-
dzy nimi57.

Rola parlamentów narodowych została zdefiniowana w specjalnym proto-
kole dołączonym do Traktatu Amsterdamskiego. Według traktatu nadzór nad 
działalnością rządów poszczególnych państwa w kontekście ich członkostwa 
w UE należy do parlamentów narodowych oraz właściwych konstytucyjnych 
organów. Co więcej, traktat zachęca do większego zaangażowania parlamen-
tów narodowych w działalność UE58. Warto przypomnieć, że w przeciwień-
stwie do innych państw Parlament Europejski w Szwecji gra rolę subordyna-
cyjną59. Reguły dotyczące relacji między UE a Riksdagiem zostały zapisane 
w odrębnym rozdziale (10) Riksdag Act60. W ramach tej współpracy powo-
łano nowe struktury oraz zreformowano już istniejące. Do najważniejszych 
z nich należą: stałe Komitety, Komitet Doradczy ds. UE, obrady plenarne, 
partie polityczne61.

Stałe Komitety

Rolą stałych Komitetów w Riksdagu jest przygotowywanie projektów aktów 
prawnych, które później są przedmiotem głosowania na posiedzeniu plenar-
nym62. Komitety te odgrywają również kluczową rolę w procesie integracji 
Szwecji z UE: monitorują działalność Unii w poszczególnych dziedzinach. 
O tej nowej funkcji komitetów mówi znowelizowany Riksdag Act (rozdział 10 
§ 3). Rząd powinien przekazywać wszystkie nowe akty prawne opracowywane 
na forum Komisji Europejskiej do Riksdagu. Dodatkowo Riksdag Act (roz-
dział 10 § 2) stanowi, że z dniem 1 stycznia 1997 roku rząd powinien infor-
mować Riksdag o swoim stanowisku odnośnie propozycji legislacyjnych komi-
sji, które ta uzna za znaczące. Oprócz informacji otrzymanych od rządu za 
pośrednictwem Sekretariatu Riksdagu, stałe komitety otrzymują zaproszenia 
do udziału w spotkaniach Komitetu Doradczego UE, odbywających się rów-
nolegle ze spotkaniami Rady UE. W ten sposób komitety mogą śledzić na 
bieżąco działania rady w poszczególnych dziedzinach63. Komitety mogą też 
wzywać poszczególnych ministrów na swe posiedzenia w celu przedyskutowa-
nia propozycji Komisji Europejskiej lub aktualnych problemów europejskich. 

57 O. Petersson, Democracy the Swedish…, op. cit., s. 89.
58 H. Hegeland, I. Mattson, The Swedish Riksdag…, op. cit., s. 73.
59 O. Petersson, Democracy the Swedish…, op. cit., s. 83, 85.
60 H. Hegeland, I. Mattson, The Swedish Riksdag…, op. cit., s. 73.
61 Ibidem, s. 74.
62 N. Stjernquist, Tvåkammartiden. Sveriges Riksdag 1867–1970, Stockholm 1994.
63 Reports from Standing Committees to the Committee of the Constitution 1996.
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Ponadto, zanim dyrektywa unijna zostanie włączona do szwedzkiego prawa, 
rząd przekazuje ją do Riksdagu. Komitet kompetentny w danej sprawie przy-
gotowuje wnioski, które później dyskutowane są na forum Izby64.

Komitet Doradczy ds. UE

Komitet Doradczy ds. UE został ustanowiony w 1995 roku na wzór bliźnia-
czego komitetu działającego w duńskim Folketingu65. Komitet ten jest powo-
ływany przez Riksdag na czas kadencji w celu konsultowania z rządem spraw 
związanych z funkcjonowaniem UE. Takie konsultacje mają się odbywać zgod-
nie z Riksdag Act, zanim dojdzie do spotkania w ramach Rady UE. Przed-
stawiciele Komitetu Doradczego ds. UE spotykają się z Sekretarzem Stanu 
w   Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który najczęściej reprezentuje Szwe-
cję w negocjacjach na forum konferencji międzyrządowych. Na spotkaniach 
tych omawiane jest szczegółowo stanowisko negocjacyjne Szwecji w różnych 
dziedzinach66. Nie jest jasne, czy opinia Komitetu Doradczego powinna być 
wiążąca dla rządu. Z formalnego punktu widzenia nie jest wiążąca, ma jedy-
nie charakter polityczny67. Komitet Doradczy nie ma więc większego realnego 
wpływu na politykę rządu. Nie zdarzyło się jeszcze, aby komitet był w stanie 
odrzucić w całości któreś ze stanowisk negocjacyjnych rządu68. 

Riksdag i partie polityczne

Rola parlamentu polega na implementacji dyrektyw unijnych do szwedz-
kiego prawa i zatwierdzaniu funduszy przeznaczonych na składkę członkow-
ską. Raz do roku rząd zobligowany jest do przedłożenia parlamentowi raportu 
z działalności na forum UE. Raport ten jest czytany na forum parlamentu. 
W razie wątpliwości przysługuje deputowanym prawo do składania interpe-
lacji i zapytań69.

Szwedzkie partie polityczne należą do międzynarodowych ugrupowań par-
tyjnych i aktywnie uczestniczą w ich działaniach70. Kontakty między Riksda-
64 H. Hegeland, I. Mattson, The Swedish Riksdag…, op. cit., s. 75–81.
65 H. Hegeland, I. Mattson, To Have a Voice in the Matter: a Comparative Study of the Swed-

ish and Danish European Committees, „The Journal of Legislative Studies” 1996, nr 2/3, 
s. 198–215.

66 O. Peterson, Democracy the Swedish…, op. cit., s. 89.
67 H. Hegeland, I. Mattson, The Swedish Riksdag…, op. cit., s. 83–87.
68 H. Hegeland, I. Mattson, To Have a Voice…, op. cit.
69 H. Hegeland, I. Mattson, The Swedish Riksdag…, op. cit., s. 95.
70 Zob.: J. K. Magnus, Transnational Party Alliances. Analysing the Hard-Won Alliance between 

Conservatives and Christian Democrats in the European Parliament, Lund 1997; R. Ladrech, 
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giem a przedstawicielami Szwecji w Parlamencie Europejskim odbywają się 
właśnie za pośrednictwem partii politycznych71. Bardzo utrudniony jest jednak 
kontakt między eurodeputowanymi a ich wyborcami w Szwecji72. Członkostwo 
w UE osłabiło pozycję szwedzkiego parlamentu. Riksdag oddał na rzecz UE 
część swoich uprawnień nie otrzymując w zamian realnej możliwość wpływa-
nia na podejmowane w jej ramach decyzje.

Wnioski

Fakt przystąpienia Szwecji do UE był niezwykle dla niej ważny zarówno 
z ekonomicznego, jak i politycznego punktu widzenia. Szwecja zachowała czę-
ściowo wizerunek państwa neutralnego, zmienił on jednak swój charakter. 
Paradoksalnie problematyka unijna nieczęsto pojawia się na forum narodo-
wej debaty w Szwecji. Ta specyficzna „polityka ciszy” co do spraw unijnych 
mogła wynikać z faktu, że skutkiem członkostwa w UE było zmniejszenie poli-
tycznych wpływów narodowych instytucji, zwłaszcza Riksdagu. Uświadomie-
nie sobie tego faktu z pewnością nie wpłynęłoby pozytywnie na nastroje opi-
nii publicznej.

Trudno jednoznacznie ocenić, czy fakt przynależności do UE miał duży 
wpływ na ograniczenie tożsamości narodowej. Istnieją na pewno argumenty 
potwierdzające tę tezę. Szwecja z pewnością przestała być uważana za całkowi-
cie niezależnego, prowadzącego politykę neutralności aktora stosunków mię-
dzynarodowych. Przyjmując acquis communautaire oddała część swoich polityk 
wewnętrznych pod nadzór instytucji unijnych. Członkostwo w Unii pociągnęło 
za sobą również rezygnację z rozbudowy specyficznego, typowo szwedzkiego 
modelu państwa – „państwa dobrobytu”. Przeciwnicy Unii widzą w jej działa-
niach zamach na podstawowe elementy szwedzkiej tożsamości: neutralność, 
niezaangażowanie militarne, samookreślenie narodowe, demokrację. Argu-
mentują, że to właśnie Szwecja – obok Szwajcarii – może poszczycić się naj-
dłuższą tradycją rządów ludu.

Członkowie antyunijnych ugrupowań, takich jak np. „No to EU” nawołują 
wręcz do zwalczania Unii na wzór szwedzkiego bohatera Engelbrekta, który 
w XV wieku wzniecił powstanie przeciwko Unii Kalmarskiej i jej przewod-
niczącemu Erykowi Pomorskiemu. Brukselscy biurokraci i szefowie między-
narodowych koncernów są porównywani do duńskich zarządców, z którymi 

Social Democratic Parties and EC Integration: Transnational Party Responses to Europe, 
„European Journal of Political Research” 1993, t. 24, nr 2. s. 195–210; A. Widfeldt, Sweden 
and the European Union. Implications for the Swedish Party System, w: L. Miles (red.), The 
European Union and the Nordic Countries, London 1996, s. 101–116.

71 H. Hegeland, I. Mattson, The Swedish Riksdag…, op. cit., s. 99.
72 Ch. Andersson, R. Lindahl, Europarlamentet…, op. cit.
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należy walczyć w imię niepodległości i wolności jednostki73. W antyunijnej 
retoryce pojawia się również paradygmat Europy Nordyckiej (Norden) stano-
wiącej naturalną wspólnotę państw, które łączy wspólna historia, kultura, reli-
gia. Kraje te mają pokrewne języki i znajdują się na podobnym etapie rozwoju 
ekonomicznego. Według Jörgena Bengtssona, twórcy organizacji „Alterna-
tive till EG”, Norden to w przeciwieństwie do UE „wspólnota ludzi etnicznie 
spójna”, której członkowie „myślą mniej więcej podobnie, mają taki sam styl 
życia i temperament, wspólne poczucie przynależności oraz podobny punkt 
widzenia na ważne kwestie społeczne”74. Ten wspólny, nordycki model obej-
muje według Bengtssona takie elementy, jak: unikalny model „państwa dobro-
bytu”, wysoki poziom edukacji, egalitaryzm, silną pozycję kobiet i mniejszo-
ści, aktywną politykę państwa na rynku pracy oraz silnie zakorzenioną trady-
cję rządów obywatelskich (folkstyre). Unia Europejska jest natomiast  uważana 
przez zwolenników wspólnoty nordyckiej za klub rządzony przez eurobiuro-
kratów i ponadnarodowe korporacje, który może zagrozić „państwu dobro-
bytu” i rozluźnić „nordycką umowę społeczną”.

Szwedzcy eurosceptycy powołują się również na argumenty społeczne. 
Według nich prawodawstwo UE ogranicza prawa szwedzkich kobiet. Promu-
jąc zmniejszenie dotacji państwowych dla przedszkoli zmusza je do rezygnacji 
z pracy i uzależnienia się finansowego od mężczyzn. Łatwy dostęp do alkoholu 
w większości państw unijnych oraz otwarcie granic przyczyniło się do ogra-
niczenia kontroli spożycia wysokoprocentowych trunków. Wcielenie w życie 
układu z Schengen zagroziło również szwedzkiej tradycji solidarności wobec 
innych, nawet tych mniej rozwiniętych narodów. Per Gahrton, jeden z czoło-
wych liderów Partii Zielonych posłużył się podczas kampanii „nie” dla Unii 
Europejskiej określeniem „europejskiej fortecy”, która realizuje politykę neo-
kolonializmu wobec państw rozwijających się. Przyłączenie się do niej miało 
oznaczać dla Szwecji odejście od polityki solidarności wobec innych narodów, 
polityki będącej jednym z podstawowych elementów jej tożsamości75. Przeciw-
nicy Unii krytykują ponadto konieczność uiszczania niewspółmiernie wysokich 
w stosunku do korzyści składek, nieefektywny proces decyzyjny oraz brak łącz-
ności między eurodeputowanymi a ich wyborcami w kraju.

Zwolennicy członkostwa Szwecji w Unii nie dostrzegają jednak objawów 
zamachu na tożsamość narodową. Przeciwnie, twierdzą, że podstawowe zwy-
czaje i tradycje Szwecji, takie jak np. allemansrätten, używanie tytoniu do żucia, 
tzw. reguła jawności czy monopol państwa na sprzedaż alkoholu zostały zacho-
wane. O ile przeciwnicy Unii koncentrowali się na ograniczeniu suwerenno-
ści państwa, utracie tożsamości czy odejściu od polityki neutralności, o tyle 

73 L. Trägårdh, Sweden and the EU…, op. cit., s. 167–168.
74 Ibidem, s. 168.
75 Ibidem, s. 169.
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zwolennicy UE akcentowali konieczność przezwyciężenia kryzysu gospodar-
czego oraz przyspieszenia rozwoju. Osiągnięcie tego celu było ważne zarówno 
dla rządu, jak i przedstawicieli biznesu. Ponadto, zwolennicy Unii widzieli 
w członkostwie szansę na udział w kreowaniu europejskiej polityki społecz-
nej, np. w dziedzinie zatrudnienia.

Euroentuzjaści powoływali się również na szwedzką solidarność, jednak 
w innym niż ich oponenci kontekście. Argumentowali, że Szwecja i inne pań-
stwa regionu mogą wnieść duży wkład do kultury i polityki innych narodów 
UE. Ingvar Carlsson w 1994 roku powiedział w Riksdagu: „Europa nordycka 
ma dużo do zaoferowania w zakresie wspólnych interesów i wartości. Mam tu 
na myśli jej wkład w dziedzinie ochrony środowiska, równości płci i społecz-
nego dobrobytu”76 [przeł. M. M.-W.]. Szwecja według euroentuzjastów już sko-
rzystała i nadal korzysta z dobrodziejstw wynikających z członkostwa w UE. 
Przynależność do tej struktury stwarza jej możliwość aktywnego uczestnicze-
nia w procesie integracji Europy.

76 Ibidem, s. 171.




