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xisegurança” no mercado de trabalho, bem como pela 

ênfase que dão à assimilação na política de imigração 

– em oposição à estratégia de integração que tem ca-

racterizado a Suécia. Na Finlândia, é significativo o pa-

pel que o sector do voluntariado tem desempenhado 

na prestação de cuidados à pessoa idosa. Na Noruega, 

a provisão de serviços de bem-

-estar social pelo sector público 

tem sido mais proeminente que 

nos outros países.

No texto que se segue, optei por 

explicar como está arquitectado 

o modelo de bem-estar social 

usando exemplos da Suécia, ao 

invés de tentar apresentar uma 

visão geral dos países nórdicos. O sistema de bem-es-

tar social sueco tem sido reformado ao longo do tem-

po devido às novas condições económicas. Na década 

de noventa, no âmbito da gestão de crises, foi levada a 

cabo uma série de reformas estruturais, nomeadamen-

te a uma importante reforma do sistema de pensões.  

Impostos: A Base do Bem-estar  
Social Universal

A Suécia está entre os países do mundo que gastam 

a mais elevada percentagem do produto interno bruto 

(PIB) em serviços sociais, de acordo com estatísticas de 

2007 da Organização para a Cooperação e Desenvol-

vimento Económico (OCDE). É apenas superada pela 

França. O dinheiro é aplicado, entre outros, na educa-

ção, inteiramente financiada pelos impostos, e na saú-

de que é fortemente subsidiada pela arrecadação fiscal.

Todos os residentes suecos têm acesso a serviços médi-

cos, a educação é financiada pelos impostos e as refor-

mas incluem uma pensão básica garantida pelo Estado. 

Os que perdem os seus empregos têm à sua disposi-

ção um seguro de desemprego e muitos programas de 

educação continuada e reciclagem financiados pelos 

impostos. Para além destes be-

nefícios básicos, muitos traba-

lhadores desfrutam de outras 

vantagens baseadas no seu sa-

lário, sector ou local de trabalho.

Para suportar estes serviços so-

ciais, todos os níveis governa-

mentais recebem a sua parte 

das receitas fiscais: o municí-

pio, a assembleia distrital e o governo central. Todos os 

impostos, inclusive os municipais, são colectados pela 

Agência Tributária da Suécia (Skatteverket). A Suécia, 

no entanto, não tem nenhum imposto sobre a heran-

ça nem nenhum imposto sobre a riqueza, e a taxa do 

imposto imobiliário foi substituída por uma taxa mu-

nicipal mais baixa. Os impostos sobre os rendimentos 

auferidos foram reduzidos a partir de 2007, bem como 

as contribuições para a segurança social dos jovens.

Carga fiscal em percentagem do PIB em 2008:

Dinamarca:  48,2%

Suécia:  46,3%

Finlândia:  43,1%

Noruega: 42,6%

Média da OCDE: 34,8%

O sistema de bem-
estar social sueco 
tem sido reformado 
ao longo do tempo 
devido às novas 
condições económicas
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Autonomia Local

Os municípios, as assembleias distritais e as regiões da 

Suécia são responsáveis   por fornecer parte significativa 

de todos os serviços públicos. O direito de autonomia 

local, incluindo o direito de cobrar impostos, está es-

tabelecido na Constituição. Os impostos são cobrados 

como percentagem do rendimento, e os municípios e 

conselhos de condado definem as suas próprias taxas 

fiscais. A taxa fiscal local média é de 30 por cento.

Os governos locais e regionais da Suécia tem uma 

grande margem de liberdade para organizar as suas 

actividades. Parte das suas responsabilidades está 

prescrita na Lei do Governo Local, parte em leis e de-

cretos que abrangem áreas específicas. O âmbito da 

autonomia local e regional é também afectado por de-

cisões tomadas pela União Europeia.

Para garantir equidade, foi introduzido um sistema que 

visa redistribuir as receitas dos municípios e assembleias 

distritais de acordo com as necessidades regionais. Este 

sistema de compensação é gerido a nível estadual. Além 

disso, há subsídios do estado que podem ser gerais, isto é, 

por habitante, ou dirigidos a determinados beneficiários.

Actividades privadas que são financiadas por impostos 

devem oferecer serviços aos habitantes nas mesmas 

condições que se aplicam aos serviços públicos. As pes-

soas pagam o mesmo por um serviço sendo ele forneci-

do pelo sector público ou por uma empresa privada. Em 

alguns domínios, como o da recolha do lixo, os trans-

portes públicos e o atendimento dentário, há já muito 

tempo tem sido comum os municípios e assembleias 

distritais adquirirem serviços externamente. Uma refor-
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ma de 1992 permitiu que empresas privadas gerissem 

escolas financiadas por impostos, e, recentemente, o 

mesmo sistema foi alargado ao pré-escolar e às creches.

Crianças e Paternidade 

Em 1979, a Suécia tornou-se o primeiro país a crimina-

lizar as pancadas e os açoites a crianças. Para proteger 

os direitos das crianças e velar pelos seus interesses, o 

Governo sueco também nomeou um provedor para as 

crianças, encarregado de fazer cumprir na sociedade 

sueca a Convenção das Nações Unidas de 1989 sobre 

os Direitos da Criança. 

Os pais estão autorizados a repartir entre si um total 

de 480 dias de licença remunerada por criança, que 

devem ser reclamados antes de esta completar os oito 

anos de idade. Na verdade, a maior parte da licença de 

paternidade é gozada pelas mães. Os pais reivindicam 

agora cerca de 20 por cento da licença de paternidade 

total, mas a cifra está a aumentar. Cada um dos pro-

genitores tem 60 dias de licença reservados especi-

ficamente para si, o que significa que esses dias não 

podem ser transferidos para o outro progenitor.

Educação

A lei da educação sueca estabelece que todas as 

crianças e jovens devem ter igual acesso à educação, 

independentemente do sexo, lugar de residência ou 

factores socioeconómicos. Na Suécia não há tarifas 

escolares e todos têm que frequentar a escola por 

pelo menos nove anos. A Suécia e Finlândia são os 

únicos países do mundo que servem merendas esco-

lares grátis para todos os alunos.

É oferecido às crianças um lugar numa turma pré-es-

colar a partir do ano em que completam os seis anos de 

idade até iniciarem a escolaridade obrigatória, aos sete. 

À educação pré-escolar seguem-se o ensino elemen-

tar, o ensino intermédio e o primeiro nível do ensino 

secundário, cada um deles com a duração de três anos. 

Nessa altura as crianças podem optar por prosseguir no 

segundo nível do ensino secundário, que não é obri-

gatório e também é gratuito. Praticamente todos os 

alunos que terminam o ensino obrigatório começam a 

frequentar o segundo nível do ensino secundário.

O número de escolas independentes na Suécia tem 

vindo a crescer. As escolas independentes devem ser 

aprovadas pela Inspecção Escolar e seguir os currícu-

los e programas nacionais. Nove por cento dos alunos 

do ensino obrigatório e 20 por cento dos alunos do se-

gundo nível do ensino secundário frequentam escolas 

independentes na Suécia.

 A maior parcela dos orçamentos municipais, 45 

por cento, é gasta em educação.

 Cerca de 70 por cento da educação e das opera-

ções municipais em geral, são financiados pelos 

impostos municipais.

Os municípios também oferecem infantários para 

crianças de um ano de idade até começarem a fre-

quentar a escola. Os pais pagam 8 por cento do custo. 

No Outono de 2008, 85 por cento do total de crianças 

entre um e cinco anos de idade estavam registadas no 
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pré-escolar ou em creches. Há muitos anos que a per-

centagem tem vindo a aumentar, especialmente a de 

crianças com um ano de idade.

O ensino superior na Suécia é em grande parte finan-

ciado por receitas fiscais. Em 2011, no entanto, foram 

introduzidas propinas para estudantes de fora da UE/

AEE e da Suíça, na base de que o ensino superior sueco 

deve competir em termos de qualidade, e não apenas 

por proporcionar ensino gratuito. Para permitir que es-

tudantes sem condições para pagar propinas estudem 

na Suécia, o Governo tem alocado recursos a novos 

programas de bolsas escolares.

O Governo cobre 80 por cento 

do financiamento das univer-

sidades e outras instituições de 

ensino superior da Suécia. Mais 

7 por cento provêm de outras 

fontes públicas, e os restantes 

12–13 por cento de fontes priva-

das e rendimentos financeiros. 

Todos os estudantes suecos que 

frequentam uma universidade 

ou outra instituição de ensino superior têm direito a as-

sistência financeira composta por uma subvenção e um 

empréstimo. O empréstimo, cujo reembolso depende 

dos rendimentos, deve ser pago até que o estudante 

complete os sessenta anos de idade.

Cuidados de Saúde

O sistema de saúde sueco é financiado pelos impostos 

e amplamente descentralizado. Todos os provedores 

de cuidados que cumpram os requisitos da assembleia 

distrital têm o direito de abrir um centro de saúde que 

é reembolsado com fundos públicos. Em 2005, os con-

selhos municipais e o governo central acordaram in-

troduzir uma garantia de saúde. Qualquer pessoa que 

necessite de cuidados deve ser tratada por um médico 

dentro de sete dias. Após encaminhamento, é suposto 

o atendimento especializado ser prestado no prazo de 

90 dias. Em expirando o prazo, são oferecidos aos pa-

cientes cuidados em outro local.

As taxas cobradas aos pacientes por cuidados pri-

mários de saúde variam entre 100 coroas suecas  

(14 dólares) e 200, dependendo 

da assembleia distrital. Tendo 

um paciente pago um total de 

900 coroas suecas em um ano, 

as consultas médicas até doze 

meses a contar da primeira 

consulta são grátis. Há um 

tecto semelhante para medi-

camentos com receita médica, 

para que ninguém pague aci-

ma de 1800 coroas suecas por 

um período de 12 meses.

O sistema de segurança social geral inclui benefí-

cios por doença. Os empregadores são responsáveis   

por conceder subsídio de doença para os primeiros 

14 dias de doença de um empregado. Para doenças 

com maior duração, o sistema de segurança social 

concede um máximo de 364 dias de benefícios a 80 

por cento dos rendimentos auferidos pelo trabalha-

dor. Podem ser concedidos mais longos períodos de 

benefício para doenças graves.

Uma importante 
 característica foi o 
 ter-se conferido aos 
portadores de defici-
ência o  direito a assis-
tência pessoal gratuita 
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Os programas de previdência social geral na Suécia 

estendem-se a todos, mas existem também programas 

especiais para atender a necessidades de portadores de 

deficiência. Na década de noventa, foi adoptada pelo 

parlamento sueco a lei relativa ao Apoio e Serviços para 

Portadores de Certas Deficiências funcionais. Uma im-

portante característica deste amplo programa de refor-

ma foi o ter-se conferido aos portadores de deficiência 

o direito a assistência pessoal gratuita.

Além de benefícios sociais gerais, os municípios são 

responsáveis   pela prestação de assistência social sob a 

forma de apoio financeiro. Este está concebido como 

uma rede de segurança de último recurso para pessoas 

com problemas financeiros temporários, e é pago após 

uma avaliação individual. A assistência social inclui 

apoio ao rendimento com base num padrão nacional, 

cobrindo ainda outras despesas comuns necessárias 

para garantir um padrão de vida razoável.

O Mercado de Trabalho

A longa tradição da Suécia de políticas governamentais 

para o mercado de trabalho tem resultado numa ampla 

gama de benefícios para os trabalhadores, incluindo 

pelo menos cinco semanas de férias remuneradas, bem 

mais de um ano de licença paternidade e contribuições 

do empregador para pensões. A negociação colectiva 

tem desempenhado um papel central para se chegar 

a esses benefícios, associada a uma bem estabelecida 

cultura de cooperação entre empregadores, emprega-

dos e sindicatos. Quase 70 por cento dos trabalhadores 

suecos estão filiados num sindicato. Aos seus milhões 

de membros, os sindicatos oferecem apólices de segu-
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ros especiais, coaching e representação em negociações 

contratuais, bem como apoio jurídico.

Os salários são regulados principalmente por acordos 

colectivos. Os sindicatos e as organizações patronais 

negoceiam acordos colectivos que regulam as condi-

ções de trabalho, tais como salários, horas de trabalho, 

subsídios de doença, etc. Não há intervenção do go-

verno nas negociações salariais nem na aplicação de 

acordos colectivos, embora na fase final das negocia-

ções, caso os dois lados se encontrem num impasse, 

possa ser chamado um mediador público para ajudar 

a que se alcance um acordo.

Desde 2006 que o Governo tem tomado medidas para 

aumentar os incentivos ao trabalho. Os impostos so-

bre o rendimento foram reduzidos. Foram atenuadas 

as contribuições dos empregadores para a segurança 

social de jovens, bem como de grupos que estejam a 

voltar ao mercado de trabalho após ausência prolon-

gada. O sistema de subsídios de desemprego também 

foi contraído. Todas estas reformas foram importantes 

factores na gestão sueca de crises durante a recessão 

que teve início em finais de 2008.

Os idosos

Dos 9,3 milhões de habitantes da Suécia, 18 por cento 

já ultrapassaram a idade de aposentação de 65 anos, 

número que deverá subir para 23 por cento em 2030. A 

Suécia tem, entre os estados membros da UE, a maior 

percentagem de pessoas com idade igual ou superior 

a 80 anos, que totalizam 5,3 por cento da população. 

Como cada vez mais cidadãos nessa faixa etária gozam 
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de boa saúde, as suas necessidades de assistência têm 

vindo a diminuir desde os anos oitenta. A maior parte 

da assistência a idosos é financiada por impostos mu-

nicipais e subsídios do governo. Em 2008, o custo total 

dos cuidados de saúde a idosos na Suécia foi de 91,8 

mil milhões de coroas suecas. 

Apenas 4 por cento do finan-

ciamento proveio de encargos 

dos pacientes.

A maior parte de todos os cui-

dados a idosos é prestada pelos 

municípios. Toda a gente pode 

decidir se prefere que a sua as-

sistência pessoal em casa ou lar 

especial seja gerida por opera-

dores públicos ou privados. As pessoas de idade mais 

avançada que continuam a residir em casa podem ter 

vários tipos de apoio para tornar a vida mais fácil. As 

pessoas portadoras de deficiência ou gravemente do-

entes podem ter assistência todo o dia, querendo isto 

dizer que podem permanecer em casa durante toda a 

vida. Os idosos e portadores de deficiências também 

se qualificam para serviços de transporte em táxis ou 

veículos especialmente adaptados.

Sistema de Pensões

O sistema de pensões sueco é composto por três par-

tes - uma pensão nacional, uma pensão ocupacional 

(financiada pelo empregador) e poupanças-reforma 

privadas. As pessoas contribuem para a sua pensão 

nacional, que é baseada no rendimento auferido, por 

cada ano de trabalho. Existe também uma pequena 

parcela da pensão nacional designada de pensão ga-

rantida. Esta destina-se a pessoas que tenham tido 

muito poucos ou nenhuns rendimentos ao longo de 

toda a sua vida. Caso a pensão garantida ainda não seja 

suficiente, uma ajuda de subsistência para os idosos 

proporciona uma última rede de 

segurança visando garantir um 

padrão de vida decente.

Um total de 18,5 por cento dos 

salários e outras regalias tribu-

táveis do trabalhador vai anu-

almente para a sua conta de 

pensão pública. O trabalhador 

também pode escolher quando 

gostaria de se aposentar, haven-

do quem se aposente tão cedo quanto aos 55 anos de 

idade. Mas tanto a pensão baseada nos rendimentos 

auferidos como a pensão premium só podem ser le-

vantadas a partir dos 61 anos de idade. Em 2009, a ida-

de efectiva média de aposentação na Suécia foi a de 66 

anos para os homens (65 na OCDE) e 64 anos para as 

mulheres (63 na OCDE).

Independentemente de quando a pessoa se aposen-

ta, o montante total da pensão permanece o mesmo. 

Assim, caso se opte por uma reforma antecipada, os 

pagamentos mensais serão reduzidos em conformida-

de. É também possível a pessoa continuar a trabalhar 

e, assim, aumentar a sua pensão.

A igualdade de género – sobre a qual Barbro Hedvall 

lançará um olhar mais atento no próximo capítulo – 

é outro aspecto importante do sistema de bem-estar 

social da Suécia. 

Uma importante 
 característica foi o ter-
-se conferido aos por-
tadores de deficiência 
o  direito a assistência 
pessoal gratuita
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Na região nórdica, gostamos de pensar em 

nós mesmos como líderes mundiais da 

igualdade de género. Não é difícil argu-

mentar a favor desta posição, considerando a tão 

elevada taxa de emprego, o nível de escolaridade e 

a representação política das mulheres. A igualdade 

traz múltiplos benefícios para a sociedade, especial-

mente quando se trata do padrão de vida nórdico.

Entre 75 e 80 por cento das mulheres com idades 

compreendidas entre os 20 e os 64 anos estão empre-

gadas, o que significa que não se encontram muito 

atrás dos homens. Embora continuem a existir dis-

crepâncias nos salários médios, essas diferenças têm 

vindo a diminuir. As mulheres também tiram partido 

das oportunidades educacionais. Estatísticas de insti-

tuições do ensino superior suecas revelam que mais 

de 60 por cento dos licenciados são mulheres, sendo 

os homens dominantes apenas nos cursos técnicos. 

Também nas assembleias políticas nórdicas as mu-

lheres estão bem representadas. Há quase duas déca-

das que detêm 40 por cento ou mais dos lugares dis-

poníveis, detendo também cargos políticos de topo. 

As mulheres nórdicas não têm que escolher entre a 

carreira e a família: na Islândia, a taxa de fertilidade é 

de 2,1 filhos por mulher; nos outros países nórdicos o 

número varia entre 1,8 e 1,9.

Estes são os factos básicos. Foram esses os domínios-

chave sobre os quais incidiram os esforços de cria-

ção de opinião no passado, e ainda hoje incidem. 

Contudo, embora os países nórdicos possam ter 

progredido mais do que a maioria, as mulheres e 

os homens ainda não estão em pé de igualdade na 

região. Muito há ainda a fazer, em particular a res-

peito de diferenças salariais, oportunidades de car-

reira desiguais e sub-representação das mulheres 

em cargos executivos. Trata-se, em última análise, 

de uma questão de direitos humanos – uma questão 

com enorme impacto na situação social, democráti-

ca e económica dos países.

Padrões Visíveis

A igualdade de género nórdica é imediatamente no-

tada pelo visitante. Pode ser vista nas ruas, onde mu-

A Igualdade de Género Nórdica
 Barbro Hedvall
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lheres e homens apressadamente vão e vêm ao e do 

trabalho e vão às compras. É visível nos muitos carri-

nhos de bebé empurrados por homens, e não apenas 

por mulheres.

Os programas familiares de fim-de-semana são 

como um puzzle em que pai e mãe devem contri-

buir fazendo compras, limpeza ou levando os filhos 

às suas várias actividades. Não é mesmo nada invul-

gar uma filha decidir jogar futebol, nem uma mãe 

levá-la ao jogo e aplaudi-la. As actividades recrea-

tivas das crianças são algo que pai e mãe partilham 

entre si. 

Essa existência compartilhada dos sexos começa cedo 

na vida, pois as creches e o pré-

-escolar são mistos como uma 

coisa natural, o mesmo acon-

tecendo em todas as classes 

do sistema educativo. Logo na 

educação pré-escolar, os pro-

fessores empregam técnicas 

educativas de género, comba-

tendo activamente estereótipos e papéis, libertando 

as crianças de expectativas e exigências que a socie-

dade tradicionalmente impõe aos meninos e às me-

ninas, respectivamente. O objectivo é garantir que as 

crianças tenham as mesmas oportunidades na vida, 

independentemente do sexo. 

Na universidade, os jovens dos sexos masculino e fe-

minino vivem e estudam juntos, mas consideram-se 

problemas importantes questões relativas à sexuali-

dade, abordagens indesejáveis   e abusos. Talvez cons-

titua surpresa que assim se proceda, pois os países 

nórdicos há muito que são conhecidos pelo seu estilo 

de vida emancipado.

É possível que os jovens de hoje não tenham muita 

dificuldade em compreender-se um ao outro, mas é 

certo que são mais abertos e exigem respeito mútuo; 

os dias em que as raparigas “aceitavam as coisas” e os 

rapazes “se serviam” são já coisa do passado.

Também a indústria publicitária reflecte estilos de 

vida nórdicos modernos. Agências de publicidade 

de sucesso gostam de jogar com os papéis de géne-

ro ultrapassados, invertendo-os ou satirizando-os de 

alguma forma. Qualquer pessoa que tentasse vender 

um carro com a ajuda de mulheres quase nuas não 

seria mais contratado. Em ge-

ral, as pessoas são sensíveis a 

papéis de género ou parentais 

estereotipados, devido a um 

debate crítico que há muito 

decorre incidindo frequente-

mente sobre a publicidade e os 

media.

As organizações de mulheres têm contabilizado tan-

to o número de ilustrações de cada sexo como o de 

referências a cada grupo em jornais, em boletins de 

notícias e em programas de rádio e televisão, o que 

não conduziu a qualquer tipo de equilíbrio estatís-

tico absoluto, mas aumentou a sensibilidade para a 

perspectiva de um único sexo. O objectivo é sair da 

rotina e deliberadamente destacar as mulheres que 

têm algo a dizer sobre o tema em discussão. A distri-

buição por sexo nas redações também é escrutinada. 

Hoje, o jornalismo é uma das profissões com melhor 

Hoje, o jornalismo é 
uma das profissões 
com melhor equilíbrio 
de género
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equilíbrio de género, as mulheres têm a mesma pro-

babilidade que os homens de serem repórteres de 

questões políticas ou de trabalharem com notícias 

importantes. No entanto, tal como nas outras empre-

sas, os homens predominam no topo, embora algu-

mas mulheres ocupem ou tenham ocupado cargos 

executivos de prestígio.

Olhando para Atrás

As mulheres ocupam um forte lugar na sociedade 

nórdica. Em princípio, os homens e as mulheres es-

tão em pé de igualdade tanto na vida familiar como 

profissional. Este modelo nórdico baseia-se no indi-

víduo e em oportunidade individual. É inclusivo, re-

úne mulheres e homens e reconhece-lhes o mesmo 

estatuto; não os separa.

Como se chegou a esta situação? Para ela contribuiu 

a pequena dimensão das populações dos países 

nórdicos, na medida em foi necessário que cada um 

contribuísse com o seu trabalho. Também fizeram 

a sua parte os movimentos populares que surgi-

ram no século XIX, onde era natural que homens e 

mulheres estivessem lado a lado. O movimento das 

mulheres insere-se nesta poderosa tradição popu-

lar nórdica, a qual veio a radicalizar-se na década 

de setenta.

Na Dinamarca, as Red Stockings3 estavam activas; na 

Suécia, tornou-se aceso o debate sobre o papel do 

género; e, na Noruega, as mulheres interessadas em 

política reuniram uma lista de candidatas e conquis-

3 A Red Stockings era uma organização feminista radical com 
ligações socialistas
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taram assentos nos conselhos locais. No centro des-

te novo movimento feminista estava a geração “baby 

boom”, nascida na década de quarenta, a primeira 

a ter pleno acesso à educação. Eram versados   em 

teoria e procuravam mudar as atitudes e estilos de 

vida das pessoas, influencian-

do rapidamente tanto meios 

de comunicação como partidos 

políticos 

Hoje, as suas ideias a respeito 

da paternidade compartilhada e 

igual vida laboral têm aceitação 

geral.

A pressão exercida tem condu-

zido a decisões políticas, legislação e governação po-

lítica. Nos países nórdicos, os órgãos que definem as 

políticas, desde o governo central até aos conselhos 

locais têm agora planos de igualdade de género e, 

teoricamente, fundos para a sua implementação. O 

debate feminista tem sido assumido por uma geração 

mais jovem. Além disso, nos últimos tempos, as his-

tórias de sucesso das sociedades nórdicas têm atraído 

a atenção dos que consideram a igualdade de género 

vital para o progresso e desenvolvimento.

Aspectos Financeiros

Os obstáculos legais que anteriormente excluíam as 

mulheres de certas profissões (polícia, exército, sa-

cerdócio e judiciário) há muito que foram removidos. 

Também nada impede os homens de se formarem no 

que costumavam ser profissões de orientação femi-

nina, como, por exemplo, as de parteira e enfermeira. 

Assim se concede às pessoas liberdade de escolha.

Todavia, é verdade que ninguém é absolutamente li-

vre, a não ser em teoria. As mulheres e os homens dos 

países nórdicos são afectados 

por atitudes das gerações pre-

cedentes; é frequente seguirem 

os passos da mãe ou do pai, e – 

não em menor medida – serem 

influenciados pelo espírito dos 

tempos, seja ele comercial ou 

ideológico. O resultado é que a 

vida laboral continua a registar 

segregação em alguns campos. 

Encontram-se muito mais mu-

lheres em profissões de prestação de cuidados e ensi-

no do que homens. E os homens tendem a orientar-

-se para os sectores manufactureiro, financeiro ou de 

construção. Alguns, no entanto, optam por carreiras 

não convencionais, podendo encontrar-se mulheres 

engenheiras civis e homens educadores de infância.

No entanto, mesmo as mulheres com formação 

equivalente e as mesmas obrigações laborais que 

os homens não têm salário igual; presentemente, a 

diferença salarial é inferior a 10 por cento. Se con-

siderarmos os diferentes empregos de mulheres e 

homens, a diferença aumenta para cerca de 15 por 

cento; um maior número de homens escolhem pro-

fissões que lhes permitem ganhar mais dinheiro do 

que as mulheres e adquirir mais estatuto.

As escolhas de carreira e a vida profissional são de 

fundamental importância para as pessoas nos nossos 
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países – a tal ponto que os outros podem ficar sur-

preendidos. A identidade de uma pessoa está intima-

mente ligada ao seu trabalho, o que se aplica de igual 

modo a mulheres e homens. Hoje, praticamente nin-

guém ousaria apresentar uma mulher simplesmente 

como “esposa” de alguém.

Esta é, de facto, a principal característica do nosso 

modelo nórdico: todos e cada um de nós, mulheres 

e homens, somos responsáveis   pela nossa própria 

subsistência. A legislação nórdica tem reflectido essa 

percepção desde a década de 70. A tributação é indi-

vidual, isto é, nem a família nem o agregado familiar 

são uma unidade fiscal. Tanto as pensões de reforma 

como os subsídios de doença estão ligados ao indi-

víduo. Cada membro do casal é obrigado a cuidar 

dos seus filhos, mas não tem obrigação de cuidar do 

outro, seja mulher ou homen. Na origem desta mu-

dança está uma ideia explícita de maturidade adulta e 

responsabilidade individual. Existe também uma di-

mensão de liberdade. As pessoas devem viver juntas 

por sua livre vontade e estar ligadas como indivíduos 

livres pelo que sentem uma pela outra, e não por con-

veniência ou dependência financeira. Há aqui uma 

ligação histórica directa com os que primeiro recla-

maram o direito das raparigas à educação e o direito 

das mulheres a exercerem as suas próprias carreiras.

O trabalho das mulheres contribui em grande medi-

da para a economia nacional. A elevação dos níveis 

de vida testemunhada nos países nórdicos no final 

do século XX teria sido impossível sem as mulhe-

res no mercado de trabalho. A Finlândia, e, pouco 

tempo depois, a Suécia, estiveram na vanguarda. No 

caso da Finlândia, teve a ver com a reconstrução de 

um país devastado pela guerra, enquanto a Suécia 

fez questão de tirar proveito de um boom económico 

prolongado.

O amplo desenvolvimento do sector público que dis-

tingue os países nórdicos depende, em última instân-

cia, de decisões políticas, mas está também ligado à 

participação das mulheres na vida laboral.

As muitas mulheres trabalhadoras da região geram re-

ceitas fiscais que financiam actividades públicas que, 

por sua vez, proporcionam empregos a mulheres. No 

início, os políticos debatiam se valeria a pena as mu-

lheres saírem dos seus lares para se dedicarem a tarefas 

semelhantes às dos homens no mercado de trabalho. 

Há muito tempo que tal discussão está resolvida. As 

regras concernentes à especialização e reestruturação 

também se aplicam ao trabalho que tradicionalmen-

te era desempenhado por mulheres. As exigências da 

igualdade de género acrescentam um outro factor: o 

trabalho no lar tem de ser partilhado entre o homem 

e a mulher.

Com a elevação do nível de educação, tornou-se cada 

vez mais importante garantir que o capital educacio-

nal – tanto o das mulheres como o dos homens –seja 

tido em conta. Uma vez mais,  as exigências das mu-

lheres são compatíveis com o lucro económico.

Vida em Família

A família é o outro ponto decisivo no discurso da 

igualdade de género. Também neste domínio a le-

gislação foi adaptada ao conceito fundamental de 
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indivíduos livres. Não há grandes implicações se as 

crianças nascem dentro ou fora do casamento. Os 

pais têm a mesma responsabilidade. O apoio público 

para as crianças sob a forma de abonos de família, 

escolaridade gratuita, subsídios para estudos e afins 

está ligado à criança e mais ninguém – ao indivíduo, 

uma vez mais.

Para situações respeitantes à paternidade, a sociedade 

nórdica estabeleceu claros princípios: as crianças têm 

direito a ambos os seus progenitores. Se os pais vivem 

separados, eles têm de repartir a responsabilidade pela 

criança. E, numa grande maioria dos casos, também se 

organizam para o fazer. Como já foi dito por alguém: 

“A pessoa com quem se tem um filho ou filha é al-

guém com quem se manterá um relacionamento ao 

longo da vida, independentemente de haver outras 

relações amorosas.”

A paternidade partilhada é, pois, uma realidade, 

embora nem sempre distinguida por plena igual-

dade de género. As mulheres gozam muito mais 

tempo de licença de paternidade do que os ho-

mens, tanto quando os filhos nascem como quan-

do adoecem. As mulheres continuam a pôr os fi-

lhos à frente dos seus empregos. Mas, cada ano 

que passa, mais pais gozam da licença para ficar 

com os seus filhos pequenos, e torna-se cada vez 

mais comum os pais ficarem em casa para cuidar 

de uma crianç doente.

No que respeita à responsabilidade pelo lar, a distri-

buição de tarefas em muitas famílias é a tradicional, 

ou seja, a mulher cuida do lar enquanto o homem 

trata da casa em si e do carro. Por outro lado, assis-
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timos agora a um crescente número de homens que 

preparam refeições e mulheres que levam o carro à 

oficina. As coisas estão a caminhar na direcção certa. 

Na Suécia, por exemplo, o trabalho doméstico diário 

das mulheres não remunerado teve uma redução de 

14 minutos entre 2000 e 2010, enquanto o dos ho-

mens aumentou 11 minutos. Mesmo em casas com 

um bom nível de igualdade de género, certas tarefas 

são sentidas como menos cativantes do que outras. 

Lavar a roupa e fazer limpeza 

pertencem à primeira categoria, 

pintar a casa e fazer churrasco à 

segunda.

Um grande desafio é a violência 

entre os sexos, que tem sido alvo 

de atenção tanto dos media como 

do debate político. Numa grande maioria dos casos, 

as vítimas são mulheres e os agressores são homens 

com quem elas têm ou tiveram algum relacionamen-

to. A sociedade tem reagido com abrigos de emer-

gência para mulheres e maior consciencialização e 

entendimento entre agentes da polícia, trabalhado-

res de saúde e assistentes sociais. Infelizmente, uma 

maior abertura sobre a questão de homens violentos 

e suas vítimas não levou a qualquer grande melho-

ria. A violência contra as mulheres é uma mancha no 

cometimento nórdico para a igualdade de género. A 

violência de género causa naturalmente sofrimento 

na sociedade nórdica, mas provoca também perdas 

económicas traduzidas em custos médicos e sociais, 

despesas legais e redução da capacidade de trabalho. 

Lutar por uma sociedade mais igualitária e contra a 

violência dirigida às mulheres (e homens) é lutar por 

ambos os ganhos sociais e económicos.

Centros de Poder

A distribuição do poder na vida quotidiana é uma 

manifestação de como é o poder no topo, tanto na 

esfera económica como na esfera política. Também 

aqui os países nórdicos têm progredido mais do que a 

maioria - embora ainda esteja distante a plena igual-

dade de género.

As mulheres estão fortemente re-

presentadas na arena política. Nos 

parlamentos nórdicos, o equilí-

brio de género é mais ou menos 

igual. O mesmo acontece com as 

assembleias locais eleitas. A per-

centagem de mulheres ao mais 

alto nível é ainda mais surpre-

endente. Desde meados dos anos oitenta, os suces-

sivos governos da Noruega têm sido compostos por 

uma distribuição equilibrada de homens e mulheres. 

O mesmo se tem verificado com os governos suecos 

desde meados da década de noventa. Nos outros pa-

íses nórdicos, os governos estão a aproximar-se do 

equilíbrio de género. Este alto nível de representação 

das mulheres tem sido alcançado sem o uso de quotas 

formais, através de pressão externa, objectivos defini-

dos internamente e iniciativas de políticos individuais. 

Gro Harlem Brundtland, três vezes primeira-ministra 

da Noruega, foi a pioneira. Quando um chefe de go-

verno nomeia um gabinete com equilíbrio de género, 

o sucessor não quererá certamente parecer menos 

progressista.

Na política, as mulheres subiram mesmo até ao topo 

em todos os países com excepção da Suécia. Mulhe-
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