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העובדה 
שהאיגודים 
ממשיכים 
להשיג הישגים 
מרשימים 
בתחום שימור 
השכר הריאלי 
והעלאת שכר 
המינימום, 
יוצרים תחושה 
שלפיה ניתן 
לשמר את 
המודל גם 
ללא מפלגה 
סוציאל-
דמוקרטית 
בשלטון

התייצב על כ-70% מסך השכירים 
השבדים - אחוז דומה לזה שהתקיים 
השבעים  שנות  בראשית  בשבדיה 
יותר מזה שהתקיים בה  גבוה  ואחוז 
בשנות השישים והחמישים.עם זאת 
האיגודים הרדיקליים יותר והמזוהים 
באופן מובהק עם המפלגה הסוציאל-

דמוקרטית )איגודי ה-LO(, קטנו שעה 
יותר שזיהוים  שהאיגודים המתונים 
)איגודי ה-TCO וה- פחות שמאלי 

SACO(, גדלו. השינוי נובע בעיקר 
משינויים בשוק העבודה השבדי: עליה 
במספר המשרות בתפקידים המצריכים 
השכלה אקדמית, כלומר בתפקידים 
המאוגדים לרוב ע"י ה-SACO, או 
השכלה על תיכונית, כלומר מאוגדים 
ב-TCO, ופחות עובדים במקצועות 
רוב  את  המהווים  כחול"  "צווארון 

 קואליציית מרכז-ימין נמצאת 
בשלטון בשבדיה מזה כחמש שנים, 
לאחר שזכתה פעם שנייה בבחירות 
לפני קצת יותר משנה. חלק מההסבר 
נעוץ בכך שהמפלגה השמרנית  לכך 
רק  ששונה  קו  מובילה  השבדית 
במעט מזה של ממשלות סוציאל-

דמוקרטיות בעשור האחרון, כלומר, 
קו של שימור המודל תוך שיפורים 
קלים. עם זאת חלק מההסבר מצוי גם 
בשינוי בתוך בסיס הכוח של תנועת 
ארגוני  כלומר,  השבדית,  העבודה 
העובדים. לאחר שלוש שנים קשות 
שבהן הייתה ירידה מצטברת של כ-10% 
במספר חברי ארגוני העובדים בשבדיה 
)2006-2009(, הצליחו האיגודים לשנות 
מגמה. מספר החברים חזר לגדול ואחוז 
השכירים החברים בארגוני העובדים 

העשור הנוכחי מוצא את תנועות העבודה 

הסקנדינביות במצב פרדוקסאלי. מחד 

מפלגות המרכז-ימין השלימו במידה רבה 

עם עיקרי המודל הסוציאל-דמוקרטי. מאידך 

דווקא אימוץ חלק גדול מעמדות תנועות 

העבודה הסקנדינביות, הביא להצלחה חסרת 

תקדים למפלגות המרכז-ימין 

תנועות העבודה 
הסקנדינביות

עמי וטורי

תמונת מצב עכשווית

22



הצריכה  והן אם מביאים בחשבון את 
הציבורית. נורבגיה היא גם המדינה 
עם השיעור הגבוה ביותר בעולם של 
 80% הון פיננסי בשליטה ציבורית. 
מההון הפיננסי הנורבגי נמצא בקרן 
הפנסיה המבוססת על רווחי הנפט 
של ממשלת נורבגיה והאחוז רק הולך 
וגדל. במקביל ממשלת נורבגיה מתכננת 
השנה חקיקת חוקים שירחיבו עוד 
יותר את זכויות העובדים במקומות 
עבודתם, ביניהם חיוב המעסיק ליזום 
פנייה אל העובדים במטרה לבדוק אם 
הם מעוניינים בייצוג של העובדים 
בדירקטוריון, כשעד היום העובדים 
או איגוד העובדים היו צריכים ליזום 
את הפנייה, אם כי גם לפי החוק הישן 
המעסיק היה חייב להיענות לדרישה 
מסוג זה. כבר היום העובדים בנורבגיה 
 1/3 זכאים למנות מטעמם לפחות 
מהדירקטורים בחברות בע"מ שבהן 
מועסקים יותר מ-50 עובדים ולפחות 
נציג אחד מטעמם בדירקטוריון של 
 30 חברות בע"מ שבהן מועסקים בין 
ל-50 עובדים. תיקון נוסף יגדיר בצורה 
מצומצמת בהרבה את הנסיבות שבהן 
מותר למעסיק לסרב לבקשת עובד 
לעבור ממשרה חלקית למשרה מלאה 
לפני שיוכל לשכור עובדים נוספים. 
מדובר בדרישה שבשבדיה האיגודים 
תובעים את מימושה כבר מזה כמה 
שנים. אך ממשלת המרכז ימין אינה 
מוכנה בשלב זה לקדם חוק דומה בטענה 
יותר לצמצם  יעילות  דרכים  יש  כי 
את התופעה של עבודה חלקית שלא 

מבחירה. 

דנמרק - מאבק מול הימין 
בספטמבר 2011 שבו מפלגות השמאל 
10 שנים של  לשלטון בדנמרק אחרי 
ממשלות ימין-מרכז. קואליציית השמאל 
המצויה כעת בשלטון מורכבת מהמפלגה 
הסוציאל-דמוקרטית, "מפלגת העם 
הסוציאליסטית" שמקורה בפורשי אגף 
שמאל של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית 
מהמפלגה  החמישים,  שנות  בסוף 
הסוציאלית-ליבראלית שהייתה בת ברית 
קבועה של הסוציאל-דמוקרטים הדנים, 

היטב ומצביעים בדרך כלל לשמאל, 
אך נרגנות כלפי מאפיינים אלו בהחלט 

קיימת בשבדיה. 

נורבגיה - המצב רק הולך 
ומשתפר

בנורבגיה המצב מעט שונה. "מפלגת 
העבודה" הנורבגית יחד עם שותפותיה, 
"המפלגה הסוציאליסטית", )מפלגה 
שקמה במקור עקב פרישת המתנגדים 
לחברות בברית נאט"ו מתוך "מפלגת 
העבודה"(, ו"מפלגת המרכז", )המפלגה 
מקיימת  הנורבגית(,  "הירוקה" 
 ,2005 קואליציית שלטון יציבה מאז 
קואליציה שצפויה לעמוד בפני בחירות 
חדשות רק ב-2013 ובינתיים גם התחזקה 
מאוד בבחירות לרשויות המקומיות 
2011. האיגודים בנורבגיה  של שנת 
קטנים יותר באופן יחסי מאלו שבשבדיה 
ומאגדים כ-52% מהשכירים, לכן תפקיד 
הממשלה חיוני יותר. הימין הנורבגי 
מורכב בחלקו מ"מפלגת הקדמה", 
מפלגת ימין קיצוני גדולה, שלהבדיל 
מהמפלגות המקבילות לה בשבדיה 
ודנמרק הינה לא רק מפלגה עוינת 
זרים אלא גם מפלגה הדוגלת בצמצום 
מדינת הרווחה. המרכז-ימין הנורבגי, 
שהתבסס על תמיכתה מבחוץ בשנים 
2001-2005, נענש קשות ע"י חלק 
מבוחריו, בין השאר בעקבות ירידה 
בשוויוניות חלוקת ההכנסות. ירידה זו 
תוקנה לחלוטין בתוך שנה ע"י ממשלת 
השמאל. כיום, נורבגיה )יחד עם שבדיה( 
היא המדינה השוויונית ביותר בעולם 
המתועש הן מבחינת ההכנסה הפנויה 

כן במחוז  מי שמאוגד ב-LO. כמו 
שטוקהולם, שאוכלוסייתו צומחת מעל 
הממוצע השבדי, השכר נוטה להיות 
גבוה יותר אך גם אחוז "הטרמפיסטים" 
הנהנים מהישגי האיגודים בלי להיות 
חברים בו גבוה בהרבה מאשר באזורי 
שלוש  הגיאוגרפית.  הפריפריה 
ביניהן  הפדרציות מאוד מתואמות 
ואוחזות לרוב בעמדות דומות. אולם 
רק ה-LO פועל באופן אקטיבי למען 
המפלגה  של  בבחירות  הצלחתה 
השבדית,  הסוציאל-דמוקרטית 
)ה-S.A.P( ומממן חלק מתקציבה. 
העובדה שהאיגודים ממשיכים להשיג 
הישגים מרשימים בתחום שימור השכר 
הריאלי והעלאת שכר המינימום, לצד 
המשך מגמת הגידול בצבר ההון הנתון 
לשליטת ארגוני העובדים או הממשלה, 
ניתן לשמר  יוצרים תחושה שלפיה 
את המודל גם ללא מפלגה סוציאל-

דמוקרטית בשלטון, מה גם שמדינת 
ושוויוניות חלוקת  הרווחה הנדיבה 
ההכנסות הגבוהה נותרו בעינם גם תחת 
שלטון המרכז-ימין. ב-2010 הייתה 
אפילו עלייה קלה בשוויוניות חלוקת 
ההכנסות. אך במקביל לא ניתן להתעלם 
נוספת, המפלגה  מתופעה מדאיגה 
הלאומנית-סוציאלית השבדית הקרויה 
"שבדיה דמוקרטית", קיבלה למעלה 
5% מקולות הבוחרים בבחירות  מ-
האחרונות, קולות שלפחות חלקם באו 
מקרב ציבורים המצביעים בשבדיה 
באופן מסורתי לשמאל. לפי סקרים 
כ-3% מחברי ה-LO הצביעו למפלגה 
זו. שיעור נמוך בהשוואה לקרוב ל-70% 
עדיין  לגוש השמאל אך  שהצביעו 
אחוז מטריד. רב תרבותיות היא כיום 
קונצנזוס במערכת הפוליטית השבדית, 
מרבית המהגרים משולבים פוליטית 

 עמי וטורי הוא חבר צוות ארגון בכוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי/// 
vaturyami@gmail.com

הכנסה פנויה: 
ההכנסה נטו 

של משקי הבית 
מכל המקורות 

האפשריים: שכר, 
רווחים מפעילות 

עסקית, רווחי הון 
וקצבאות.

צריכה ציבורית: 
ההוצאה הכוללת 

של המדינה 
והרשויות 
המקומיות.
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המפלגות 
הסוציאל-
דמוקרטיות 
מוצאות 
עצמן לעיתים 
באופוזיציה 
וחוות קושי 
לבדל עצמן 
ממפלגות 
פופוליסטיות 
או ממפלגות 
ימין מרכז 
שבחרו לנקוט 
במדיניות 
דומה לזו של 
הסוציאל-
דמוקרטים

שמאליות יותר באופן מסורתי מאלו של 
המפלגה השמרנית וממפלגת "הפיניים 
האמיתיים" שקיבלה כ-20% מקולות 
הבוחרים. מפלגה חדשה זו מגדירה 
עצמה כ"לא ימין ולא שמאל", עמדותיה 
בנושאים כלכליים דומות לאלו של 
הסוציאל-דמוקרטים ומפלגת השמאל 
אך יחסה כלפי האיחוד האירופאי וכלפי 
רב תרבותיות עוין למדי. כמו ביתר 
ארצות סקנדינביה מי שנותר יציב וחזק 
הם ארגוני העובדים הפיניים. קרוב 
ל-70% מהשכירים הפינים חברים בארגוני 
העובדים, ששמרו באופן יציב על חלקם 
בכוח העבודה במהלך כל העשר האחרון. 
פינלנד )יחד עם שבדיה( היא המדינה 
בעלת שיעור הכיסוי הישיר הגבוה ביותר 
של ההסכמים הקיבוציים. השיעור עומד 
על כ-90% בשבדיה ובפינלנד לעומת 
כ-83% בדנמרק וכ-70% בנורבגיה. 
מבחינת שוויוניות חלוקת ההכנסות, 
פינלנד, בדומה לדנמרק, קצת פחות 
שוויונית משבדיה ונורבגיה, אולם יחד 
עם הצריכה הציבורית גם היא כמו דנמרק 

רק במרחק קטן מאחוריהן. 

ומ"הברית האדומה ירוקה" המבוססת על 
טרוצקיסטים דנים ופלגים קומוניסטיים 
אחרים. ממשלת המרכז-ימין שהוחלפה 
שימרה את המודל הסוציאל-דמוקרטי 
אך החמירה את חוקי ההגירה לרמות 
חריגות במונחי האיחוד האירופאי בכדי 
לזכות בתמיכת מפלגת הימין הלאומנית-

סוציאלית הקרויה "מפלגת העם הדני". 
מפלגה זו זכתה ב-14%-12% מקולות 
הבוחרים בעשור האחרון. היא תומכת, 
כאמור, במדינת הרווחה אך עוינת זרים. 
לאחרונה תכננה בכל זאת ממשלת המרכז 
ימין קיצור משך התקופה בה מקבלים 
דמי אבטלה למקסימום שנתיים והקלות 
במס ההכנסה הדני שהוא בעל השיעורים 
הגבוהים בעולם. אולם תוכניות אלו לא 
יצאו בעיקרן לפועל וממשלת השמאל 
מתכננת לבטל את החלקים מהן שבוצעו. 
האיגודים הדנים נותרו גדולים וחזקים 
במשך כל העשור של ממשלות המרכז 
ימין. כ-70% מהשכירים הדנים הינם 
 LO-חברים בארגוני עובדים. עם זאת ה
הדני איבד לא מעט חברים לטובת ארגונים 
עצמאיים. המבנה המבוזר של איגודי 
העובדים הדנים, שהם למעשה קונפדרציה 
של קונפדרציות, מקל על פרישה והיו 
מספר איגודים שניצלו אפשרות זו. מצד 
שני שכר המינימום הדני הנקבע בהסכמים 
קיבוציים הוא הגבוה ביותר בארצות 
סקנדינביה ביחס לתוצר. בדנמרק, בניגוד 
לשלוש הארצות האחרות, חוקי העבודה 
בנויים משכבות רבות, חלקן מתקדמות 
וחלקן פחות, מה שיוצר סביבה מעט 
פחות נוחה לקיום שביתות בהשוואה 

לשבדיה, נורבגיה או פינלנד.

פינלנד - התחזקותו של 
הימין- הסוציאלי עוין הזרים

המערכת  בעלת  כיום  הינה  פינלנד 
המפלגתית המבלבלת ביותר בארצות 
סקנדינביה. הממשלה מורכבת מהמפלגה 
הסוציאל- המפלגה  השמרנית, 
דמוקרטית, מפלגת השמאל )לשעבר 
הפינית(,  הקומוניסטית  המפלגה 
מפלגת הירוקים וכמה מפלגות קטנות. 
האופוזיציה מורכבת ממפלגת המרכז 
וחברה  כלכלה  בנושאי  שעמדותיה 

ארגוני העובדים שומרים על  << <
כוחם והמפלגות הסוציאל-

דמוקרטיות נחלשות 
יוצא אם כך, שהמרכיב היציב בתנועות 
ונותר  היה  הסקנדינביות  העבודה 
החזקים  הגדולים,  העובדים  ארגוני 
והדמוקרטיים. לעומתם, המפלגות 
הסוציאל-דמוקרטיות מוצאות עצמן 
לעיתים באופוזיציה וחוות קושי לבדל 
עצמן ממפלגות פופוליסטיות, כמו 
במקרה הפיני, או ממפלגות ימין מרכז 
שבחרו לנקוט במדיניות דומה לזו של 
הסוציאל-דמוקרטים בכדי לזכות בהצלחה 
אלקטוראלית, כמו במקרה השבדי. לכן 
גם התחומים שבהם יש התקדמות הם: 
)א( צברור של ההון הפיננסי שפועל 
באופן כמעט אוטומטי. כיום בכל ארבע 
הארצות, למעלה מ-50% מההון נמצא 
בקרנות בבעלות או בשליטת המדינה ו/או 
ארגוני העובדים והאחוז עולה בעקביות. 
)ב( העלאת שכר המינימום בשיעור גבוה 
יותר מזה של העלאת השכר הממוצע. 
לעומת זאת, גלי החקיקה המסיביים 
של שנות השישים, השבעים והמשכם 
האיטי יותר בשנות השמונים והתשעים 
כמעט נעצרו למעט במקרה של נורבגיה. 
ארצות סקנדינביה ייחודיות בעוצמת 
ארגוני העובדים בהן. בניגוד למרבית 
מדינות אירופה האחרות, ארגוני העובדים 
אינם במעמד של מי שמנהל קרב מגננה 
אלא הכוח הפוליטי הדומיננטי והמוביל 
בחברה שהמפלגות כולן מתאימות עצמן 
במידה רבה לצרכיו. המבחן העיקרי הוא 
האם המחיר האלקטוראלי שמשלמות 
על כך מפלגות השמאל הראשיות יסכן 
את המשך שימור העוצמה של האיגודים 
או שיתגלה כמחיר זמני או מחיר בעל 

השלכה זניחה.  ///
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 נתונים משווים: שבדיה, נורבגיה, דנמרק, ופינלנד לעומת ישראל וארה"ב

שוויוניות חלוקת ההכנסה מדינה
הפנויה ל"נפש סטנדרטית" 

כולל שכ"ד מדיור עצמי.
 מצטבר )ג'יני(

2010
Euro-Statistics :מקור

שוויוניות חלוקת הכנסות 
ל"נפש סטנדרטית" כולל 
צריכה ציבורית אזרחית 
וצריכת הון סטנדרטית. 

 *מצטבר )ג'יני(
2010

Euro-Statistics :מקור

חברים בארגוני עובדים 
כאחוז מכלל השכירים 

2011 שנת 

69% 91.5% ) 0.12(85% )0.233(שבדיה

)מקור: הלמ"ס השבדי(

52% )מקור: EIRO( 91.3% )0.1225(84.1% )0.24(נורבגיה

69% )מקור EIRO(90.7% ) 0.1315(82.8% )0.256(דנמרק

67.4% 90% ) 0.1395(83.56% )0.247(פינלנד 

)EIRO מקור(

שוויונית חלוקת צריכה כולל 74.22% )0.384(ישראל**

צריכה ציבורית אזרחית וצריכת 

הון סטנדרטית.

)0.3( 80.8

22% )הערכה ע"פ הצהרות 

הארגונים(

*** )2007 10% )הערכה ע"פ הצהרות 76.8% )0.35(71% )0.45(ארה"ב )

הארגונים(

* ההנחה היא שצריכה ציבורית וצריכת הון סטנדרטית )פחת של אמצעי יצור( משרתת את כלל תושבי הקבע בעלי המעמד החוקי 

באופן שווה. תושבים ללא מעמד חוקי זכאים ע"פ אמנות בינלאומיות לשירותי החינוך הציבורי אבל ביחס לבריאות הם זכאים 

רק לשרותי הבריאות שאינם מאורגנים באופן ביטוחי.

** מקור הלמ"ס. הנתונים לגבי ישראל כוללים לפי הלמ"ס את ההתנחלויות, מזרח ירושלים ורמת הגולן. הם אינם כוללים את 

תושבי הגדה המערבית שאינם יהודים. 

 CIA- The world fact book מקור ***

////////////////////////////////////////////////////////////////// ן  ו ח ר ק ה ה  צ ק  ////

וליבם של חובבי ההפרטה אינם שווים.  גם במאבק הרכבת, פיהם  כמו במאבקים אחרים, 
אינם מעוניינים בתוספות שכר אלא בעצירת  מאבק שנפתח בטענות של העובדים שהם 
ההפרטה, מול משרד אוצר שהאשים אותם בסחטנות למען טובתם האישית, יכול היה, כביכול, 
להסתיים ביום הראשון בהצעה של האוצר לבטל את ההפרטה בתמורה לאפס תוספות שכר, 
הצעה שאם העובדים היו מסרבים לה היה "פרצופם האמיתי" נחשף. עם זאת, הצעה כזו לא 
הוצעה כלל, והמאבק הסתיים בתוספת שכר גבוהות לצד הפרטה משמעותית. בכך נחשפו 
המניעים האמיתיים של הנהלת הרכבת ושר התחבורה: נראה שאין להם בעיה להוציא עוד 

כסף מהקופה הציבורית ו"להיכנע לסחטנות", כל עוד הם מצליחים בסוף להפריט.
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