Молодь змінить
Україну.
Швеція
9.06.2013 – 14.06.2013

Швеція: загальна інформація
Столиця: Стокгольм (населення: 900 тис. мешканців;
14 основних островів, 57 мостів)
Населення: 9,5 мільйонів
Державний устрій: конституційна монархія, парламентська
демократія
Парламент: Риксдаг, однопалатний парламент, в який входять
349 депутати
Мова: шведська; визнані мови меншин: саамська, фінська,
торнедальский діалект фінської (Meänkieli), ідиш, циганська
(Romani Chib)
Релігія: 82% належать до державної євангелічно-лютеранської
церкви
Королівство Швеція вирізняється серед інших країн високими
економічними та соціальними досягненнями. За обсягом
соціальних послуг воно посідає одне з перших місць у світі, а за
рівнем життя випереджає майже всі інші держави.
Швеція – лідер серед країн світу у сфері екологічної політики.

Огляд візиту: зустрічі
 Міністерство здоров’я та соціальної
політики
 Агенція з енергоефективності
Швеції
 Шведська асоціація місцевих
органів влади
 Асоціація журналістів Швеції
 The City of Stockholm Ратуша
 Міністерство комунікацій та
транспорту
 Шведська агенція із захисту
довкілля
 Шведська федерація профспілок

Поширення досвіду
• Написання статті-огляду поїздки у газеті «День»
6 серпня 2013 року
• Написання кожним з учасників групи
розширеного звіту та його поширення
• Висвітлення позитивного досвіду соціальноекономічного розвитку Королівства Швеції
студентам Харківського національного аграрного
університету ім. В.В. Докучаєва

Рекомендації для України
• Стимулювання екобезпечних джерел (податкові стимулювання)
• Державним і муніципальним органам використовувати новітні
засоби зв'язку (інтернет, смс-спілкування) задля широкого
залучення громадськості та відкритості діяльності органів
• Стимулювати використання підприємствами найкращих із
погляду ефективності й екологічного впливу доступних
технологій
• Перейняти досвід профспілкових організацій (заміна
неефективних керівників профспілкових організацій,
об’єднанням відносно невеликих груп людей однієї професії з
однаковими проблемами задля відстоювання власних
інтересів)
• Впровадити в школах предмети з енергоефективності

Цікаві факти
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Розвинена ідеологія – «Робін Гуд – система»
Мінімум 32% від своєї заробітної платні пересічний швед віддає на розвиток і соціальні
гарантії держави
Ґендерна рівність у виплатах (приміром, декретна відпустка, яка поділяється порівно між
батьками (по 240 днів кожен із батьків може витратити на догляд за своєю дитиною до
досягнення нею 8 років і не втратити при цьому соціальні пільги та виплати)
Поширене приватне лісовласництво
Пільги на використання екоджерел (вартість 1 кВт/год становить приблизно 3 швед. пенні,
що дорівнює орієнтовно 4 укр. коп.)
Шведи – соціально активна нація (39% опитаних громадян довіряють органам влади, а явка
на вибори становить 80-85%)
Високий рівень довіри громадському телебаченню (згідно з останніми дослідженнями,
шведи довіряють суспільним ЗМІ більше ніж королівській родині)
У мерії Стокгольму працює 101 депутат більшість, 52 особи, – жінки
Незалежна інституція Рада з краси (Beauty Council), яка вирішує такі питання, як публічність,
краса та потворність будівель і висловлюють свою вагому думку щодо спорудження тієї чи
тієї будівлі у столиці
Майже кожен другий стокгольмець – судновласник
Високий рівень знання англійської мови у всіх мешканців Стокгольму (від продавця сосисок
до службовців міністерств усі розмовляють гарною англійською)

