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പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

ഇന്നത്തെ ല�ാകത്തും ഇന്ത്യയിലതും ഉണ്ായിത്്ാണ്ിരിക്കുന്ന 
നാനാതരതും പ്രതിസന്ികള്്ിടയില് മാനവരാശി്പ് പ്രതീക്ഷ 
നല്കുന്ന പ്രലേശങ്ങളിത്�ാന്നാണപ് ലകരളതും. പതിറ്ാണ്ടുകളിലൂത്ട 
ലനടിയ അഭിമാനകരമായ ഈ ലനട്തും നി�നിര്തൊനതും, കൂടുതല് 
ത്മച്ചത്പ്ത്ട്ാരു ലകരളതും രൂപത്പ്ടുതൊനതും നമു്പ് കഴിയണതും. കാ
�ഘട്തും ആവശത്യത്പ്ടുന്ന ഈ േൗതത്യതും വിജയി്ണത്മങ്ില് നി�
വിലള്ള സാര്വലേശീയ ലേശീയപ്രതിസന്ികത്ളപ്റ്ി ആഴതെില് 
അറിയണതും. ലകരളതെിത്റെ ലനട്ങ്ങത്ളയതും  ആഭത്യന്ര േൗര്ബ�ത്യ
ങ്ങത്ളയതും ഭാവി സാധത്യതകത്ളയതും പറ്ി കൂടുതല് മനസ്ി�ാ്ണതും. 
നവ ലകരളതെിനായി എത്ന്ാത്് ത്െയ്യണത്മന്നതുലപാത്� തത്ന്ന 
എത്ന്ാത്് ത്െയ്യാതിരി്ണത്മന്നതിത്നപ്റ്ിയതും ലബാധത്യമുണ്ാ
വണതും. ഇത്തലാതും കണ്ിത്�ടുതെപ്, ലകരളതെിത്റെ സമഗ്രമായ 
സാമൂഹിക പരിവര്തെനത്തെ �ക്ഷത്യമാ്ിയള്ള വിപു�മാത്യാ
രു ജനകീയ കത്യാത്പെയിന്നപ് ലകരള ശാസപ് ത്രസാഹിതത്യ പരിഷതെപ് 
രൂപതും നല്കുകയാണപ്.

ശാസപ് ത്രലബാധതെി�ധിഷ്ിതമായ പുതിത്യാരു ലകരള നിര്മി
തിയാണപ് ഈ കത്യാത്പെയിത്റെ �ക്ഷത്യതും. ശാസ്ത്രതെിത്റെ രീതിയതും, ശാ
സ്ത്രലബാധവതും ജനജീവിതതെിത്റെ ഭാഗമായി ഉള്ത്്ാള്ളുലപൊള് 
മാത്രലമ ജനങ്ങള് ശുഭാപ്ിവിശ്ാസലതൊത്ട പുതിയ പ്രവര്തെനങ്ങ
ള് ഏത്റ്ടുക്കുകയള്ളൂ. അതിനായി പുതിയ അറിവകള് സൃഷ്ിക്കുകയതും 
പ്രെരിപ്ിക്കുകയതും ലകരളത്തെ സതുംവാോത്മകമാക്കുകയതും ലവണതും. 
ആ അര്ത്ഥതെില്, അറിവിത്റെ സാര്വത്രികവല്കരണതെിനതും 
ലകരളത്തെ ഒരു വവജ്ാനിക സമൂഹമാക്കുന്നതിനതും ഉള്ള പ്രവ
ര്തെനങ്ങത്ള സഹായിക്കുന്നതിനള്ള ലകരള ശാസ്ത്രസാഹിതത്യ പരി
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ഷതെിത്റെ സതുംഭാവന കൂടിയാണപ്  നിര്േിഷ് വികസന കത്യാത്പെയി
ന്. അതിത്റെ ഭാഗമായാണപ് ഈ �ഘുല�ഖ പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നതപ്.

ജനലക്ഷമകാരത്യങ്ങളില് മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന്നവയാണപ് ഫിന്�ാറെപ് 
അട്മുള്ള സ്ാന്്ിലനവിയന് രാജത്യങ്ങള്. ലകരളവതും ഈ രാജത്യ
ങ്ങളതും തമ്ില് സാമൂഹിക വികസന കാരത്യതെില് െി� സാമത്യതക
ളണ്പ്. എന്നാല്, പ�തിലതും നാതും ഏത്റ പിറകിലമാണപ്. ഭാവിലകര
ളതെിനായി സ്ാന്്ിലനവിയന് മാതൃകയില് നിന്നപ് എത്ന്ാത്് 
ഉള്ത്്ാള്ളാത്മന്നതാണപ് ഈ �ഘുല�ഖയത്ട പ്രതിപാേത്യതും. സ്ാ
ന് ്ിലനവിയന് രാഷ്ട്രങ്ങള് സന്ദര്ശിച്ചപ് ലകരള ശാസ്ത്രസാഹിതത്യ 
പരിഷതെപ് മുന് പ്രസി്ണ്പ് ടി.ഗതുംഗാധരനാണപ് ഇതപ് തയ്യാറാ്ിയ
തപ്. അലദേഹലതൊടപ് നന്ദി ലരഖത്പ്ടുത്ന്നലതാത്ടാപ്തും പുതിത്യാരു 
ലകരളതെിനായി ശ്രമിക്കുന്നവര്്ായി ഇതപ് സമര്പ്ിക്കുന്നു.

ലകരള ശാസ്ത്രസാഹിതത്യ പരിഷതെപ്
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യൂലറാപ്ിത്റെ വടക്കുപടിഞ്ാറപ് ഭാഗതെപ് സ്ിതിത്െയ്യുന്ന അഞ്പ് 
രാജത്യങ്ങളത്ട കൂട്ത്തെയാണപ് ത്പാതുലവ സ്ാന്്ിലനവിയന് രാജത്യ
ങ്ങള് എന്നപ് വിളിക്കുന്നതപ്. ഇവത്യ ലനാര്്ി്പ് രാജത്യങ്ങള് എന്നുതും 
വിളി്ാറുണ്പ്. സ്ീ്ത്റെ ത്തല് അറ്ത്തെ പ്രവിശത്യയായ സ്ാനിയ
യത്ട ലപരില് നിന്നാണപ് സ്ാന്്ിലനവിയ എന്ന ലപരിത്റെ ഉത്ഭവതും. 
ത്്ന്ാര്്പ്, ലനാര്ലവ, സ്ീ്ന്, ഫിന്�ന്്പ്, ഐസപ് �ാന്്പ്, 
ഗ്രീന്�ാന്്പ്, ഫലറാ േ്ീപുകള്, അ�ന്് േ്ീപുകള് എന്നിവയാണപ് 
സ്ാന്്ിലനവിയന് ഗ്രൂപ്ില് ഉള്ത്പ്ടുന്ന പ്രലേശങ്ങള്. ഇവയില് 
ഗ്രീന്�ാന്ഡതും ഫലറാ േ്ീപുകളതും ത്്ന്മാര്്ിത്റെ ഭാഗമായ സ്
തന്ത്രഭരണ പ്രലേശങ്ങളതും അ�ന്് േ്ീപുകള് ഫിന്�ാന്്ിത്റെ 
ഭാഗമായ സ്തന്ത്രഭരണ പ്രലേശവമാണപ്.

ലനാര്്ി്പ് എന്നാല് വടക്കുഭാഗതെപ് ഉള്ളതപ് എന്നാണപ് അര്ത്ഥതും. 
അറ്പ്�ാറെികപ് മഹാസമുദ്രതെിത്റെ വടക്കുഭാഗത്ള്ളതപ് എലന്നാ യൂ
ലറാപ്ിത്റെ വടക്കുഭാഗത്ള്ളതപ് എലന്നാ അര്ത്ഥമാകാതും. ഭൂമിശാസ്ത്ര
പരമായി മൂന്നപ് രാജത്യങ്ങത്ളയാണപ് ലനാര്്ി്പ് രാജത്യങ്ങള് എന്നു 
വിളിക്കുക-ത്്ന്ാര്്പ്, ലനാര്ലവ, സ്ീ്ന്. എന്നാല് സാതുംസ്ാ
രികമായി ലനാക്കുലപൊള് ഐസപ് �ാന്ഡതും ഫിന്�ാന്ഡതും കൂടി 
ഇവയില് ഉള്ത്പ്ടുന്നു. യൂലറാപ്പ് ത്മയിന് �ാന്്ിത്റെയതും ഐസപ് 
�ാന്്ിത്റെയതും ഇടയി�ാണപ് ഫലറാ േ്ീപുകള് സ്ിതിത്െയ്യുന്നതപ്. 
ഫിന്�ാന്്ിത്റെ ത്തക്കുഭാഗതൊണപ് അ�ന്് േ്ീപുകള്. നല 
ഉയരമുള്ള ശരീരതും, നീണ് ത�, മങ്ങിയ നിറമുള്ള ശരീരവതും ത�മുടി
യതും, നീ� കണ്ണുകള് എന്നിവയാണപ് ലനാര്്ികപ് ജനവിഭാഗതെിത്റെ 
ത്പാതുവായ പ്രലതത്യകതകള്. ബാള്ട്ി്പ് സമുദ്രതെിത്റെ തീരതെപ് 
സ്ിതി ത്െയ്യുന്നതിനാല് ഇവത്യ ബാള്ട്ി്പ് രാജത്യങ്ങള് എന്നു
കൂടി െി�ര് വിളി്ാറുണ്പ്.
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ഭൂമിശാസ്ത്രവം സംസ്്ാരവം
ലനാര്്ി്പ് രാജത്യങ്ങള്്പ് ത്പാതുവായ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയണ്പ്. 

അധികതും ഉയരമിലാതെ ത്െറുകുന്നുകളതും സമത�പ്രലേശങ്ങളതും തീര
പ്രലേശങ്ങളതും ഉള്ത്്ാള്ളുന്നതാണപ് ത്പാതു ഭൂപ്രകൃതി. ത്െറുനേിക
ളതും ത്െറുതടാകങ്ങളതും നിരവധി. ഈ രാജത്യങ്ങളില് തടാകങ്ങളതും ത്െ
റുേ്ീപുകളതും ആയിര്ണ്ിനണ്പ്. ആള്വാസലമ ഇലാതെവയാ 
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ണപ് നിരവധി േ്ീപുകള്. നിബി്മായ വനപ്രലേശങ്ങള് സ്ാന്്ി
ലനവിയന് രാജത്യങ്ങളിത്�ലായിടത്തും കാണാതും.

ഇന്നത്തെ ല�ാകതെില് ലക്ഷമരാഷ്ട്രസങ്ല്പ്തെിനപ് ഏറ്വതും നല 
മാതൃകകളാണപ് സ്ാന്്ിലനവിയന് രാജത്യങ്ങള്. ഉയര്ന്ന മാനവ
വികാസ സൂെിക, ഉയര്ന്ന സലന്ാഷ സൂെിക, കുറഞ് അഴിമതി 
സൂെിക, കുറഞ് ജറെര്വിടവപ്, കുറഞ് മി�ിറ്റി ത്െ�വകള് എന്നി
ങ്ങത്ന ലക്ഷമരാഷ്ട്രതെിത്റെ ഏതപ് സൂെിക എടുതൊലതുംസ്ാന്്ിലനവി
യന് രാജത്യങ്ങളത്ട റാങ്പ് വളത്ര ഉയര്ന്നതാണപ് എന്നു കാണാതും. വി
േത്യാഭത്യാസതും, ആലരാഗത്യതും തുടങ്ങിയ ലസവനങ്ങളിത്�ാത്് അവരുത്ട 
നി�വാരതും വളത്ര ഉയര്ന്നതാണപ്.

മുത�ാളിതെവത്യവസ്ിതിയിത്� ലക്ഷമരാഷ്ട്രങ്ങള്
മുത�ാളിതെ വത്യവസ്യ്ക്കകതെപ്  സ്ിതിത്െയ്യുന്ന ലക്ഷമരാഷ്ട്രങ്ങള് 

എന്നതാണപ് സ്റാന്്ിലനവിയന് രാജത്യങ്ങള്്പ് വര്തെമാനകാ
�ത്ള്ള ഏറ്വതും വ�ിയ പ്രാധാനത്യതും. ലസാഷത്യ�ിസപ്റ്പ് സാമൂഹത്യക്ര
മതെില് ഉള്ളതുലപാത്� ഉല്പാേന ഉപാധികള് ത്പാതുഉടമസ്
തയില് ത്കാണ്ടുവന്നിലട്ാ ലകന്ദീകൃത ആസൂത്രണ വത്യവസ്യില് 
എലാ കാരത്യങ്ങത്ളയതും ബന്ിപ്ിച്ചിലട്ാ അല ഈ വത്യവസ് നി�വില് 
വന്നതപ് എന്നതാണപ് ഏറ്വതും ശ്രലദ്യമായ കാരത്യതും. സ്കാരത്യ ലമഖ
�യ്ക്കപ് പ്രാധാനത്യതും നല്കിത്്ാണ്ടു തത്ന്ന അവയത്ട പ്രവര്തെനങ്ങ
ത്ള ജലനാന്മുഖമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭരണസതുംവിധാനങ്ങളാണപ് 
ഇവിടങ്ങളിത്� പ്രധാനത്പ്ട് പ്രലതത്യകത. വിേത്യാഭത്യാസതും, ആലരാഗത്യതും, 
സാമൂഹത്യസുരക്ഷാ സതുംവിധാനങ്ങള് ഇവത്യാത്് തത്ന്ന ലസാഷത്യ
�ിസപ്റ്പ് രാജത്യങ്ങളില് എന്നതുലപാത്� വളത്ര ഫ�പ്രേവതും നിയന്ത്രി
തവമാണപ്. എന്നാല് ഉല്പാേന ലമഖ�യാവത്ട് സ്കാരത്യ ലമഖ� 
യത്ട പ്രവര്തെനങ്ങള്്പ് നയപരമായ എലാ സഹായങ്ങളതും നല്
കിത്്ാണ്ടുതും ലപ്രാത്ാഹിപ്ിച്ചുത്കാണ്ടുതും എന്നാല് പാരിസ്ിതിക
മായ സതുംരക്ഷണ നടപടികള്്പ് പ്രാധാനത്യതും നല്കിത്്ാണ്ടുമുള്ള
താണപ്. മുത�ാളിതെ രാജത്യങ്ങളില് സാധത്യമായ ജനലക്ഷമകരമായ 
വത്യവസ് എന്ന നി�യി�ാണപ് ല�ാകതും ലക്ഷമരാഷ്ട്രങ്ങത്ള ശ്രദ്ാ
പൂര്വ്തും വീക്ഷിക്കുന്നതപ്.

മുഖത്യമായതും മൂന്നപ് സവിലശഷതകളാണപ് ലക്ഷമരാഷ്ട്രങ്ങളില് 
കാണാന് കഴിയക.

• എലാവര്ക്കുതും തു�ത്യ അവസരങ്ങള്
• സപെതെിത്റെ സമതു�ിതമായ വിതരണതും
• നല ജീവിതതും നയി്ാന് പ്രയാസത്പ്ടുന്നവത്ര സഹായി

ക്കുന്ന ത്പാതുവായ സാമൂഹത്യസുരക്ഷാ സതുംവിധാനങ്ങളതും അതിന 
സഹായിക്കുന്ന സര്്ാര് നയവതും

ഈ അവസ്യില�്പ് എതെിലച്ചരുന്നതിനപ് ല�ാകതെില് നി�
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വിലള്ള മുപ്ലതാളതും ലക്ഷമരാഷ്ങ്ങള് നയപരമായ വത്യതത്യസ്ത സമീപ
നങ്ങള് സ്ീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാതും. സ്ാന്്ിലനവിയന് രാജത്യ
ങ്ങളത്ട സമീപനതെില് കാണാവന്ന ത്പാതുവായ ഒരു പ്രലതത്യകത, 
ഉയര്ന്ന നികുതി വരുമാനതെിലൂത്ടയാണപ് അവര് ഇതിനള്ള വിഭവ
ങ്ങള് കത്ണ്ത്ന്നതപ് എന്നതാണപ്. ല�ാകതെിത്� തത്ന്ന ഏറ്വതും 
ഉയര്ന്ന നികുതി നിരക്കുകളാണപ് ഈ രാജത്യങ്ങളിലള്ളതപ്. വര്ദ്ിച്ച 
നികുതി നല്കുന്നതിനപ് ജനങ്ങത്ളലാതും തയ്യാറാണപ് എന്നതാണപ് ഒരു 
പ്രലതത്യകത. കാരണതും, കൂടുതല് നികുതി, കൂടുതല് ത്മച്ചത്പ്ട് ജീവിതതും 
പ്രോനതും ത്െയ്യുന്നു എന്നതാണപ് അവരുത്ട അനഭവതും. അവര്്പ് 
നാത്ളത്യക്കുറിച്ചപ് ആശങ്കലളയില. കാരണതും, നാളത്തെ പ്രശ്ന
ങ്ങള് നാളത്തെ സര്്ാര് ലനാ്ിത്്ാള്ളുതും എന്നവര്്പ് ഉറപ്പു
ണ്പ്. അതിനാല് ഇന്നത്തെ ഉയര്ന്ന വരുമാനതുംത്കാണ്പ് അവര് 
ഇന്നപ് സുഖകരമായി ജീവിക്കുന്നു. വിേത്യാഭത്യാസവതും ആലരാഗത്യപരി
പാ�നവത്മാത്് സൗജനത്യമായ സര്്ാര് സതുംവിധാനതെിത്റെ 
പിന്തുണലയാത്ട നടക്കുന്നു. അത്ലങ്ില്, ഭാവിയില് ത്താഴി�ില്നി
ന്നപ് നല വരുമാനതും �ഭിക്കുലപൊള് മാത്രതും തിരിച്ചടലയ്ക്കണ് ഉോരമായ 
വായപ്പാ പദ്തിയിലൂത്ട നടക്കുന്നു. ഏറ്വതും മികച്ച വിേത്യാഭത്യാസ സതും
വിധാനങ്ങളാണപ് സപ്കൂളകളി�ായാലതും ഉന്നതവിേത്യാഭത്യാസ സ്ാ
പനങ്ങളി�ായാലതും സ്ാന്്ിലനവിയന് രാജത്യങ്ങളിലള്ളതപ്. വലയാ
ജനങ്ങള്്പ് ഏറ്വതും സലന്ാഷലതൊത്ട ജീവി്ാനള്ള എലാ 
സതുംവിധാനങ്ങളതും ഇവിത്ടയണ്പ്. കുട്ികത്ള ഏറ്വതും ലനേഹലതൊത്ട
യാണവര് വളര്ത്ന്നതപ്. കുട്ികത്ള രാജത്യതെിത്റെ ത്പാതുസ്തൊ
യി കണ്ടുത്കാണ്ാണപ് ഓലരാ നടപടിയതും. �ിതുംഗലഭേതും താരതലമത്യന 
വളത്ര കുറവാണപ്. പുരുഷന്ാര് ത്െയ്യുന്ന ഏതു ലജാ�ിയതും സ്ത്രീകളതും 
ത്െയ്യുന്നു. ഏതു ലജാ�ിക്കുതും നല വരുമാനവമുണ്പ്. സ്ാന്്ിലനവി
യന് സമൂഹതെില് ത്താഴി�ിലായപ്മ വളത്ര കുറവാണപ്.

സ്ാന്്ിലനവിയന് രാജത്യങ്ങളത്ട ത്പാതുവായ ഒരു െിത്രതും താത്ഴ 
പട്ികയില് കാണാതും.

പട്ിക 1
രാജ്യം വിസ്തൃതി   ജേസംഖ്യ             

ച.കിമീ     
H D I 
rank

GIN I 
ഇറേക്്

സന്ാഷ 
സൂചിക

ത്്ന്മാര്്പ്   43094      5894687 10 27.7 2
ലനാര്ലവ 385207     5509591 1 27.7 6
സ്ീ്ന് 450295   10261767 7 29.3 7
ഫിന്�ന്്പ് 338145     5587442 11 27.7 1
ഐസപ് �ാന്്പ് 103000      354234 4 26.1 4
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പട്ിക 2
രാജ്യം ജറേർ 

ഗ്യാപ്
അഴിമതി
രാഹിത്യ 
സൂചിക

സസേികമച്ചലവ്  
GDPയുമട%

ത്്ന്മാര്്പ് 32           1  1.41
ലനാര്ലവ 3 7 1.4
സ്ീ്ന് 5 3 1.18
ഫിന്�ന്്പ് 2 3 1.99
ഐസപ് �ാന്്പ് 1 17 0.13

ഇതുലപാത്�, ജീവിതഗുണത സതുംബന്ിച്ച ഏതു സൂെകങ്ങളതും പരി
ലശാധിച്ചാല് സ്ാന്്ിലനവിയന് സമൂഹതും ഏത്റ മുന്നി�ാത്ണന്നു 
കാണാതും.

അല്ം ചരിത്ം
സ്ാന്്ിലനവിയന് രാജത്യങ്ങള്്പ് േീര്ഘമായ ഒരു െരിത്രമുണ്പ്. 

ആ െരിത്ര പശ്ാതെ�തും അവരുത്ട കൂട്ായപ്മ സൃഷ്ിക്കുന്നതില് ഒരു 
പങ്കു വഹിക്കുന്നുമുണ്പ്. ആര്ട്ി്പ് ജനവിഭാഗങ്ങളില് ത്പടുന്ന ‘സാമി’ 
വതുംശജരായിരുന്നു ഈ പ്രലേശത്തെ നിവാസികളില് ഏത്റയതും. 
ഏതാണ്പ് 5000 വര്ഷതും നീണ്ടുനില്ക്കുന്നതാണപ് സാമി വിഭാഗതെി
ത്റെ െരിത്രതും. അതു കഴിഞ്പ്, ഏതാണ്പ് AD 790 നടുതെപ് ലനാര്ലവ
യത്ട തീരവാസികളതും ധീരസാഹസിക ലയാദ്ാ്ളതുംവര്തെകരു
മായ ‘വള്്ന്സപ്’ സ്ാന്്ിലനവിയയില് അധീശത്തും സ്ാപിച്ചു.
പിന്നീടപ്  യൂലറാപ്ിത്� പ� പ്രലേശങ്ങളതും വള്്നകള് പിടിച്ചട്ി.

AD 1000 തെിനടുതൊണപ് സ്ാന്്ിലനവിയ ക്രിസപ്തുമതത്തെ 
പുല്കിയതപ്. ലൂഥറന്ക്രിസ്തത്യന് വിഭാഗതെിനാണപ് പ്രാമുഖത്യതും. സാപെ 
തെിക രതുംഗത്തും സുരക്ഷാ കാരത്യങ്ങളിലതും ഒന്നിച്ചു നില്്ാനള്ള ആേത്യ
ത്തെ ത്്ന്മാര്്പ്-ലനാര്ലവ-സ്ീ്ിഷപ് ശ്രമമായിരുന്നു 1397-
1523 കാ�തെപ് നി�നിന്നിരുന്ന കാല്മര് യൂനിയന്. (സ്ീ്നിത്� 
കാല്മറില് ത്വച്ചുണ്ായ കരാറിത്റെ അടിസ്ാനതെില് ത്പാതു ഭര
ണകൂടവതും ത്പാതു പതാകയതും മറ്റു സതുംവിധാനങ്ങളമുള്ളതായിരുന്നു 
ഈ യൂനിയന്.)  16-ാതുംനൂറ്ാണ്ിത്റെ ആേത്യപാേലതൊത്ട കാല്മര് 
യൂനിയന് തകര്ന്നു. ത്്ന്മാര്്ിത്� ക്രിസ്റത്യന്-IV-മന്രാജാവി
ത്റെ കാ�തെപ് ്ാനിഷപ് -ലനാര്ലവ സാമ്ാജത്യവതും ൊള്സപ്  IX-ാമത്റെ 
കാ�തെപ്  സ്ീ്ിഷപ് സാമ്ാജത്യവതും നി�വില് വന്നു. ഇ്ാ�തൊണപ് 
ഐസപ് �ാന്ഡതും ഗ്രീന്�ാന്ഡതും ഫലറാ േ്ീപുകളതും ത്്ന്മാര്്ി
ത്റെ ഭാഗമാവന്നതുതും ഫിന്�ാന്്പ്  സ്ീ്ിഷപ് സാമ്ാജത്യതെിത്റെ 
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ഭാഗമായിതെീരുന്നതുതും. പിന്നീടപ്, സ്ീ്ിഷപ്-റഷത്യന് യദ്ത്തെത്
ടര്ന്നപ് ഫിന്�ാന്്പ് റഷത്യയത്ട ഭാഗമായിതെീര്ന്നു. 1917 വത്ര 
അങ്ങത്ന തുടരുകയതും ത്െയപ്തു. റഷത്യന് വിപ്ലവതെിന ലശഷമാണപ് 
ഫിന്�ാന്്പ് സ്തന്ത്രമായതപ്.

ക്രിസ്റത്യന്-IV-ാമത്റെയതും ൊള്സപ്-IX-ാമത്റെയതും കാ�ലശഷതും ്ാ
നിഷപ്-ലനാര്ലവ സാമ്ാജത്യവതും സ്ീ്ിഷപ് സാമ്ാജത്യവതും തകരുകയതും 
അവ പ്രലതത്യക രാജത്യങ്ങളായി മാറുകയതും ത്െയപ്തു. മൂന്നപ് രാജത്യങ്ങളി
ലതും ജനാധിപതത്യ ഭരണക്രമങ്ങള് നി�വില് വത്ന്നങ്ിലതും ഭരണഘ
ടനാപരമായി ഇലപ്ാഴതും രാജഭരണതും നി�നില്ക്കുന്നു.

സ്കാന്്ിനേവിയയുമട വ്യവസായവൽ്രണം
സ്ാന്്ിലനവിയന് രാജത്യങ്ങത്ളലാതും തത്ന്ന ഇന്നപ് വത്യവസായ

വല്കൃതമാണപ്. പത്തൊന്പതാതും നൂറ്ാലണ്ാടു കൂടിയാണപ് ഇതാ
രതുംഭിക്കുന്നതപ്. വളത്ര വിസപ്തൃതമായ വനപ്രലേശങ്ങളള്ളതിനാല്
തടിവത്യവസായതെി�ായിരുന്നു തുട്തും. ത്്ന്മാര്്ില് കാ�ി 
വളര്തെലതും മത്ത്യബന്നവമായി ബന്ത്പ്ട്പ്, പാല്-മത്ത്യ സതും
സ്ക്കരണവതും കയറ്റുമതിയതും പ്രധാനത്പ്ട് ഒരു വത്യവസായ ലമഖ�യാ
യി വളര്ന്നുവരാന് തുടങ്ങി. ധാരാളതും ഉള്്ടലകളതും ഫിലയാഡകളമു
ള്ള (fujords) ലനാര്ലവയത്ട സവിലശഷമായ ഭൂമിശാസ്ത്രതും, അവിത്ട 
കപ്ല് നിര്മാണതെിനപ് അടിതെറ പാകി. സ്ീ്നില് കല്്രി 
നിലക്ഷപമുള്ളതിനാല് ഖനനവതും ല�ാഹവത്യവസായങ്ങളതും ആരതുംഭിച്ചു.

ഒന്നാതുംല�ാകമഹായദ്തും സ്ാന്്ിലനവിയന് വത്യവസായവല്
്രണതെിനപ് ശക്ി പകര്ന്നു. ഒരു ഭാഗത്തും ലെരാത്ത നിന്ന 
സ്ാന്്ിലനവിയന് രാജത്യങ്ങളത്ട നിഷ്പക്ഷ നി�പാടപ് ഇതിനപ് സഹാ
യകവമായി. സ്ീ്ത്റെ വടക്കുഭാഗത്ള്ള ഖനന ലമഖ�ത്യയതും 
ത്തക്കുഭാഗത്ള്ള വത്യവസായലമഖ�ത്യയതും ബന്ിപ്ിക്കുന്ന ത്റ
യില്പാത സ്ാപിക്കുന്നതപ് ഇ്ാ�തൊണപ്. സ്ാന്്ിലനവിയ
യത്ട സാപെതെിക ഇടപാടുകള്്പ് ഒരു ത്പാതു സതുംവിധാനമുണ്ാ
ക്കുന്നതിനള്ള ആല�ാെനകള് ലനരത്തെ നടന്നിരുന്നു. സ്ീ്നതും 
ത്്ന്മാര്ക്കുതും ലെര്ന്നപ് 1873ല് രൂപതും ത്കാടുതെ സ്ാന്്ിലനവി
യന് ലമാണിറ്റി യൂനിയന് ഇതിത്റെ ഫ�മായിരുന്നു. ഇതുതും വത്യവ
സായവല്്രണ ശ്രമങ്ങള്്പ് സഹായകമായി.

ഇരുപതാതും നൂറ്ാണ്ിത്റെ ആേത്യ േശകങ്ങള് സ്ാന്്ിലനവിയന്
കുടിലയറ്തെിത്റെ മൂര്ധനത്യ കാ�മായിരുന്നു. കാന്, അലമരി്ന് 
ഐകത്യനാടുകള്, ആസപ്ലരേ�ിയ എന്നിവിടങ്ങളില�്പ് ആയിര്ണ
്ിനപ് സ്ാന്്ിലനവിയ്ാരാണപ് കുടിലയറിയതപ്. തല്ഫ�മായി 
ഇവിടങ്ങളിത്� ജനസതുംഖത്യ ഗണത്യമായി കുറയാനിടയായി. എന്നാല്,
പില്്ാ�ത്തെ മൂ�ധന സമാഹരണതെില് ഇതിത്നാരു പങ്കുണ്പ്.

വത്യവസായവല്്രണതെിത്റെ രണ്ാതുംഘട്തും ആരതുംഭിക്കുന്നതപ് 
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രണ്ാതുംല�ാകയദ്തെിന ലശഷമാണപ്. ഒന്നാതുംല�ാകയദ്തെിത്�
ന്നതുലപാത്� തത്ന്ന, രണ്ാതുംല�ാകമഹായദ്തെിലതും സ്ാന്്ിലന
വിയന് രാജത്യങ്ങള് നിഷ്പക്ഷത പാ�ിച്ചുത്വങ്ിലതും ഫ�തെില് അവര് 
നാസി ജര്മ്നിയത്ട ഒപ്തും നില്ല്ണ്ി വന്നു. ത്്ന്മാര്്ിത്റെ 
തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ാനതും കാരണതും ഇതുംഗ്ലണ്പ് ആക്രമി്ാന് മുതി
രുലപൊലഴക്കു തത്ന്ന, അലത കാരണതൊല് ജര്മ്നി ത്്ന്മാര്
്ിത്ന ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ിരുന്നു. പത്ക്ഷ ത്്ന്മാര്്പ് പ്രതത്യാക്ര
മണതും നടതെിയില. അതിനാല് രണ്പ് മണിക്കൂര്ത്കാണ്ടു തത്ന്ന  
ആ യദ്തും അവസാനിച്ചുവത്ത്ര. വ�ിയ പരിത്്ാന്നുലമല്്ാത്ത 
ത്്ന്മാര്്പ് സപെേപ് വത്യവസ് രക്ഷത്പ്ട്ടു. ജര്മ്നിയത്ട ഏതാ
ത്ണ്ാരു സാമന്പേവി അവര്്പ് �ഭിക്കുകയതും ത്െയപ്തു. തങ്ങളമാ
യി വത്യാപാരബന്മുണ്ായിരുന്ന സ്ീ്ത്ന ആക്രമി്ാന് ജര്മ്
നി്പ് ഉലദേശത്യമുണ്ായിരുന്നില. ത്്ന്മാര്ക്കുതും ലനാര്ലവയതും നാസി 
അഭയാര്ത്ഥികത്ളയതും പട്ാള്ാത്രയതും സ്ീ്നിത്�തെി്ാന് ഇട
തൊവളത്മാരുക്കുകയതും ത്െയപ്തു. എലാതുംത്കാണ്ടുതും യദ്തെില് കാ
രത്യമായ പരില്ല്്ാതെ പ്രലേശമായിരുന്നു സ്ാന്്ിലനവിയ.

മാർഷൽ പ്ാനും വ്യവസായ പുേ:സംഘടേയും
യദ്തെില് തകര്ന്നുലപായ യൂലറാപ്ിത്ന സാപെതെികമായതും 

വസനികമായതും പുനര് നിര്മിക്കുന്നതിനായി അലമരി്യത്ട ലന
തൃത്തെില് രൂപതും ത്കാടുതെ ബൃഹേപ്പദ്തിയായിരുന്നു മാര്ഷല് 
പ്ലാന്. ലസാവിയറ്പ് യൂനിയനട്തും സഹായതും വാഗ്ാനതും ത്െയ്യുന്നതാ
യിരുന്നു 4 വര്ഷതും ത്കാണ്പ് 1200 ലകാടി US ല്ാളര് സഹായധനതും 
നല്കുന്നതിനള്ള ഈ പദ്തി. എന്നാല് ലസാവിയറ്പ് യൂണിയനപ് 
ഇതു സ്ീകാരത്യമായിരുന്നില. യൂലറാപത്യന് രാജത്യങ്ങത്ള മുഴവന് അലമ
രി്ന് നിയന്ത്രണതെില് ത്കാണ്ടുവരുന്നതിനള്ള ഒരു ഗൂഢ പദ്
തിയായാണപ് അവര് ഇതിത്ന കണ്തപ്. മാര്ഷല് പ്ലാനിന ബേ�ായി 
ലസാവിയറ്പ് യൂനിയന് ത്മാലളാലട്ാവപ്പദ്തി രൂപത്പ്ടുതെി. ഫ�
തെില്, പടിഞ്ാറന് യൂലറാപത്യന് രാജത്യങ്ങള് മാര്ഷല് പ്ലാനിത്റെ
യതും കിഴ്ന് യൂലറാപത്യന് രാജത്യങ്ങള് ത്മാലളാലട്ാവപ്പ്ലാനിത്റെയതും 
(പിന്നീടപ് COMECON) ഭാഗമായി.

മാര്ഷല്പ്ലാനിത്റെ ഭാഗമായി �ഭിച്ച വന് സാപെതെികസഹാ
യതും, സ്ാന്്ിലനവിയന് രാജത്യങ്ങള് ഉപലയാഗത്പ്ടുതെിയതപ് വത്യവ 
സായവല്്രണതെിനായിരുന്നു. ലസാവിയറ്പ് യൂനിയനപ് വന്ലതാ
തില് യദ്്ടതും വീട്ാനണ്ായിരുന്ന ഫിന്�ാന്്ിനതും സപെേപ് വത്യ
വസ്ത്യ ശക്ിത്പ്ടുത്ന്നതിനപ് വത്യവസായവല്്രണതും അനി
വാരത്യമായിരുന്നു. സ്ാന്്ിലനവിയന് രാജത്യങ്ങളിത്� അടിസ്ാന 
വത്യവസായവല്്രണതും നടക്കുന്നതപ് ഈ ഘട്തെി�ായിരുന്നു 
എന്നു കാണാതും.
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സ്കാന്ഡിനേവഡിയന രകാജ്യങ്ങളും നേരളവും
ഒരു പ്കാഥമഡിേ വഡിശേലേും

എഴപതുകളി�ാണപ് സ്ാന്്ിലനവിയയത്ട വത്യവസായവല്്രണ
തെിത്റെ മൂന്നാതുംഘട്തും ആരതുംഭിക്കുന്നതപ്. വന്ലതാതിലള്ള ലഫാസില് 
ഇന്നനിലക്ഷപതും കത്ണ്തെിയതുതും സാലങ്തികവിേത്യാവളര്ച്ചയതും ബൃ
ഹതൊയ പ്രകൃതിവിഭവ�ഭത്യതയതും ഇതിനപ് വഴിത്യാരു്ി. ആലഗാള
വല്്രണ കാ�ഘട്മായലപ്ാലഴ്പ്, ല�ാകകലപൊളതെില് മത്
രി്ാനള്ള സ്ാന്്ിലനവിയന് രാജത്യങ്ങളത്ട ലശഷി വളത്രലയത്റ 
വര്ദ്ിച്ചിരുന്നു. അതിനാല് വപെിച്ച സാപെതെിക പുലരാഗതി ലനടി
ത്യടു്ാന് അവര്്പ് സാധിച്ചു. താത്ഴ പറയന്ന ഘടകങ്ങളാണപ് 
അവരുത്ട വളര്ച്ചയില് നിര്ണായകമായിതെീര്ന്നതപ്:

• ഉന്നതവിേത്യാഭത്യാസരതുംഗത്തെ പ്രലതത്യകിച്ചപ് സാലങ്തിക വി
േത്യാഭത്യാസരതുംഗത്തെ വളര്ച്ചയതും സാലങ്തികവിേത്യകളത്ട �ഭത്യതയതും

• പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളത്ട വര്ദ്ിച്ച �ഭത്യത
• ത്െ�വപ് കുറഞ് ഊര്ജ ല്ാതസ്സുകളത്ട വര്ദ്ിച്ച �ഭത്യത
• ഉന്നത നി�വാരതെിലള്ള ്ിവസന് ലശഷി
സ്ാന്്ിലനവിയന് രാജത്യങ്ങളത്ട വ�ിത്യാരു പ്രലതത്യകതയാണപ് 

�ളിതവതും കാരത്യക്ഷമതയള്ളതുമായ ഉല്പന്നങ്ങള് രൂപത്പ്ടുത്ന്നതി
നള്ള ്ിവസന് ലശഷി. അവരുത്ട ഏതപ് ഉല്പന്നങ്ങളിലതും ഈ പ്രലതത്യ
കത കാണാതും. ലനാ്ിയ, ലവാള്ലവാ, ഇ�കപ്ലരോ�ക്പ്, SKF, എറി
ക്ൺ, ഐ്ിയ (IKEA), ത്ട�ിലനാര്, സ്ാനിയ, DNS, ലനാര്്ിയ, 
KONE എന്നിങ്ങത്ന എത്രത്യത്ര ല�ാലകാതെര ബ്ാന്ഡകളാണപ് 
സ്ാന്്ിലനവിയന് വത്യവസായരതുംഗത്ള്ളതപ് എന്നറിയലപൊള് 
ഇ്ാരത്യതും വത്യക്മാവതും. ഐ്ിയ എന്ന ഫര്ണിച്ചര് ഭീമത്റെ ഏത്ത
ങ്ിലതും ഒരു ലഷാറൂമില് കയറിയാല് മതി, സ്ാന്്ിലനവിയന് ്ി
വസനിങ്ങിത്റെ മഹിമയറിയാന്. വത്യവസായവല്്രണതെിത്റെ 
നാ�ാതും തരതുംഗതെിലതും IT, Artificial Intelliigence, Machine Learning 
തുടങ്ങിയ സാലങ്തികവിേത്യകളത്ട മികലവാത്ട സ്ാന്്ിലനവിയന് 
രാജത്യങ്ങത്ളലാതും മുന്നിരയി�ാണുള്ളതപ്.

നഷേമരാഷ്ട്രത്ിനല്്
മറ്റു ലക്ഷമരാഷ്ട്രങ്ങത്ളലപ്ാത്� തത്ന്ന, സ്ാന്്ിലനവിയന് ലക്ഷ

മരാഷ്ട്രങ്ങളതും രൂപത്പ്ടാന് തുടങ്ങുന്നതപ് ഇരുപതാതും നൂറ്ാണ്ിത്റെ 
ആേത്യ പകുതിയി�ാണപ്. ലസാവിയറ്പ് യൂനിയനിത്� സാമൂഹത്യാവസ്യി
ത്� മാറ്ങ്ങള് ഇതിന പ്രലൊേനമായിരി്ാതും. കമ്്യൂണിസതെിത്റെ 
വത്യാപനത്തെ ത്െറുക്കുക എന്നതപ് മുത�ാളിതെതെിത്റെ ത്പാതുസമീ
പനമായിരുന്നുവത്ലാ. സ്ീ്നിലതും ത്്ന്മാര്്ിലതും ലസാഷത്യല് 
ത്്ലമാക്രാറ്റുകളത്ട ലനതൃത്തെിലതും ലനാര്ലവയില് ല�ബര് പാര്
ട്ിയത്ട ലനതൃത്തെിലമുള്ള ജലനാന്മുഖ സര്്ാരുകള് അധികാര
തെില് വന്നതപ് ഈ നീ്തെിനപ് പശ്ാതെ�ത്മാരു്ി.

സാപെതെിക വളര്ച്ചയത്ടയതും വത്യവസായവല്്രണതെിത്റെയതും
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കുടിലയറ്തെിത്റെ ഫ�മായി ജനസതുംഖത്യ കുറഞ്തിത്റെയതും ഫ�മാ
യിത്താഴി�ിലായപ്മ തീത്ര കുറഞ്ഞു. വത്യക്ിഗതവരുമാനതും ഗണത്യമാ
യി വര്ദ്ിച്ചു. ത്താഴി�ാളികള് പൂര്ണ്ണമായതും ലരേ്പ് യൂനിയനകളത്ട 
ഭാഗമായലതാത്ട വളത്ര സമാധാനപരമായ, സതുംഘര്ഷതും വളത്ര 
കുറഞ് ത്താഴില് അന്രീക്ഷതും സതുംജാതമായി. വത്യവസായസ്ാ
പനങ്ങളതും ലരേ്പ് യൂനിയനകളതും തമ്ില് േീര്ഘകാ� കരാറുകള് 
പതിവായി. ഇതിത്റെ ഫ�മായി ത്താഴി�ാളികളത്ട വരുമാനതെിലതും 
ജീവിതനി�വാരതെിലതും വ�ിയ പുലരാഗതിയണ്ായി. വിേത്യാഭത്യാസതും, 
ആലരാഗത്യലസവനതും എന്നിവ സൗജനത്യമാ്ിയലതാത്ട ജനങ്ങളത്ട
ആശങ്കള് കുറഞ്ഞുവന്നു. ത്പന്ഷനകളതും വലയാജന ലസവനലക
ന്ദങ്ങളതും അട്മുള്ള സാമൂഹത്യസുരക്ഷാ സതുംവിധാനങ്ങള് വത്യാപക
മായലതാത്ട സ്ാന്്ിലനവിയന് സാമൂഹത്യ ജീവിതതെില് വപെിച്ച 
മാറ്ങ്ങളണ്ായി. Caring Government എന്ന നി�യില് അവര്്പ് 
സര്്ാരിലനാടുള്ള വിശ്ാസതെിലതും സമീപനതെിലതും മാറ്തും വന്നു.
ഏറ്വതും വ�ിയ സവിലശഷത, സാമൂഹത്യസുരക്ഷയിലൂന്നിയ വികസ
നതെിനായി ഉയര്ന്ന നികുതി ചുമത്ലപൊള് ജനങ്ങള് ഗവൺത്മ
ന്റുകലളാടപ് സഹകരിച്ചു എന്നതാണപ്. ലക്ഷമരാഷ്ട്രങ്ങളത്ട കൂട്തെില് 
തത്ന്ന, താരതലമത്യന ഉയര്ന്ന വരുമാന നികുതിയാണപ്  ഇന്നപ് 
സ്ാന്്ിലനവിയന് രാജത്യങ്ങളിലള്ളതപ്.

സ്ാന്്ിലനവിയന് വിേത്യാഭത്യാസ സതുംവിധാനതെിത്� മാറ്ങ്ങള് 
വളത്ര ശ്രലദ്യമാണപ്. വികസനരതുംഗത്തെ മാറ്ങ്ങള് സ്ായി
യായി നി�നിര്ത്ന്നതില് അവരുത്ട വിേത്യാഭത്യാസസമ്പ്രോയതും 
വ�ിത്യാരു പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്പ്. സ്തന്ത്രെിന് വളര്ത്ന്നതിനതും
ശാസ്ത്രീയമായ നി�പാടുകള് സ്ീകരിക്കുന്നതിനതും സഹായിക്കുന്ന
താണപ് അവരുത്ട സപ്കൂള് വിേത്യാഭത്യാസതും. സ്ാഭാവികമായതും തങ്ങള് 
ഇടത്പടുന്ന ലമഖ�കളിത്� കാരത്യങ്ങളിത്�ലാതും അവര്്പ് കൃതത്യമായ 
നി�പാടുകളണ്പ്. മതരഹിതരായ ജനങ്ങളത്ട എണ്ണതും ഈ രാജത്യങ്ങ
ളില് കൂടിവരുന്നു എന്നപ് നിരീക്ഷി്ത്പ്ട്ിട്ടുണ്പ്.

ഇന്നപ്, ഉയര്ന്ന ജീവിതനി�വാരതെിത്റെയതും സുഖതെിത്റെയതും 
സമാധാനതെിത്റെയതും സലന്ാഷതെിത്റെയതും പരിസ്ിതിസതുംരക്ഷ
ണതെിത്റെയതും �ിതുംഗതു�ത്യതയത്ടയത്മലാതും പ്രതീകമാണപ് സ്ാന്്ി
ലനവിയന് രാജത്യങ്ങള്. ലവതനതെില് കുറവ വരുതൊത്ത തത്ന്ന 
അവിത്ട ത്താഴി�ാളികളത്ട പ്രവൃതെിസമയതും കുറഞ്ഞുവരുന്നു. 
മുഴവന് ത്താഴി�ാളികളതും ത്താഴില് സതുംഘടനകളില് സജീവമായി 
പ്രവര്തെിക്കുലപൊഴതും സ്കാരത്യ വത്യവസായസ്ാപനങ്ങളില് ലപാലതും 
േീര്ഘകാ�മായി ഇവിത്ട ത്താഴില്സമരങ്ങളണ്ാവന്നില. ത്താഴില് 
സതുംഘടനകളതും ലകാര്പ്ലററ്പ് സ്ാപനങ്ങളതും തമ്ില് അത്രലതൊ
ളതും ആലരാഗത്യകരമായ ബന്മാണപ് നി�നില്ക്കുന്നതപ്. ഈ സവി
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സ്കാന്ഡിനേവഡിയന രകാജ്യങ്ങളും നേരളവും
ഒരു പ്കാഥമഡിേ വഡിശേലേും

ലശഷതകത്ളലാതും തത്ന്ന, ഒരു കാ�തെപ് ലസാഷത്യ�ിസപ്റ്പ് രാജത്യങ്ങ
ളത്ട മാത്രതും പ്രലതത്യകതയായിട്ാണപ് നാതും മനസ്ി�ാ്ിയിട്ടുള്ളതപ്.
മത്രാധിഷഠിതമായ മുത�ാളിതെ ല�ാകത്തും അതപ് സാധത്യമാണപ് 
എന്നാണപ് സ്ാന്്ിലനവിയന് ലക്ഷമരാഷ്ട്ര മാതൃക ത്തളിയിക്കുന്ന
തപ്. ഇതപ് സ്ായിയായി നി�നില്ക്കുത്മന്നപ് ഉറത്പ്ാന്നുമിത്ലങ്ിലതും 
ഉടത്നത്യങ്ങുതും തകരാനള്ള സാധത്യതകള് കാണുന്നില. അതാണപ് 
ഈ മാതൃക െര്ച്ച ത്െയ്യുന്നതിത്റെ പ്രസക്ി.

സ്കാന്്ിനേവിയയും നകരളവം
ഇനി ലകരളതെില�്പ് വരിക. സ്ാന്്ിലനവിയന് രാജത്യങ്ങത്ള

യതും ലകരളത്തെയതും തമ്ില് താരതമത്യത്പ്ടുത്ന്നതില് അര്ത്ഥ
ത്മാന്നുമില. കാരണതും, അവ സ്തന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങളതും 
ലകരളതും ഇന്ത്യാരാജത്യതെിത്റെ ഭാഗമായ ത്വറുത്മാരു സതുംസ്ാനതും 
മാത്രവമാണപ്. അവ അതിശക്മായ വത്യവസായവല്കൃത രാജത്യങ്ങ
ളാണപ്. ലകരളതെിത്റെ വത്യവസായ അടിതെറ അതിത്റെ ഏഴയ�ത് 
ലപാലതും വരില. ജനസാന്ദതയില് സ്ാന്്ിലനവിയന് രാജത്യങ്ങളതും 
ലകരളവതും തമ്ില് വ�ിയ അന്രമുണ്പ്. സ്ാന്്ിലനവിയയില്
ജനസാന്ദത ഏറ്വതും കൂടുതലള്ള ത്്ന്മാര്്ില് െ.കി.മീറ്റില് 
133.9. ലകരളതെില് 2011 ത്� ത്സന്സസപ് പ്രകാരതും 860. 2022ത്� 
മതിപ്പ്, െ.കി.മീറ്റിനപ്  909 ആണപ്. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളത്ട �ഭത്യതയി
ലതും വ�ിയ അന്രതും കാണാതും.

ഈ വത്യതത്യാസങ്ങത്ളാത്് നി�നില്ക്കുലപൊള് തത്ന്ന, നിരവധി 
വികസന സൂെികകളില് ഇന്ത്യയില് ഒന്നാതും റാങ്കുള്ള ലകരളതെിനപ് 
സ്ാന്്ിലനവിയന് അവസ്ലയാടുള്ള അടുപ്തും ശ്രലദ്യമാണപ്.

ചില വികസേ സൂചികകളമട താരതമ്യം

രാജ്യം HDI SDG Index  Edn. 
Quality

Edn. 
Opportunity

ത്്ന്മാര്്പ് 0.948 84.9 69.8 62.54
ലനാര്ലവ 0.961 82.0 65.0 53.41
ഫിന്�ാന്്പ് 0.938 85.9 66.8 56.68
ഐസപ് �ാന്്പ് 0.951 78.2 62.2 50.49
സ്ീ്ന് 0.947     85.6 70.1 66.96
ഇന്ത്യ 0.647 60.1 59.1 48.21
ലകരളതും 0.782 72.0 Rank 1 in India
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 ടി.ഗംഗാധരൻ

ഇതുലപാത്�, ആലരാഗത്യ-ശുെിത്സൂെികകളിലതും മറ്റു പ� വിക
സനസൂെികകളിലതും ലകരളതെിത്റെ അവസ്, സ്ാന്്ിലനവിയന് 
അവസ്യില്നിന്നപ് പിലന്നാ്മാത്ണങ്ിലതും ഇന്ത്യന് സതുംസ്ാന
ങ്ങളത്ട കൂട്തെില് ലകരളതും ഒന്നാതുംസ്ാനതൊത്ണന്നു കാണാതും. 
ഈ അവസ് സ്ായിയായി നി�നിര്തൊനതും വികസിപ്ി്ാനതും 
ലവണ്ി നമുത്്ന്തു ത്െയ്യാനാവതും?

നകരളത്ിമറേ സവിനശഷതകൾ
വികസന രതുംഗത്ള്ള ലകരളതെിത്റെ പ്രധാന സവിലശഷത, 

ലേശീയ അവസ്യില് നിന്നു വത്യതത്യസ്തമായ ഒരു വികസനപാത ത്ത
ളിത്ച്ചടു്ാന് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണപ്. ഭൂമിയത്ട വിതരണതും, കൂ�ിയി
ലള്ള വര്ദ്നവപ്, ഉയര്ന്ന ജനപങ്ാളിതെതും, സാര്വത്രിക സൗജനത്യ 
വിേത്യാഭത്യാസവതും സൗജനത്യ ലരാഗെികിത്യതും, അധികാര വിലകന്ദീക
രണതും, സതുംസ്ാന സര്്ാരിത്റെയതും തലദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങള
ത്ടയതും ജനപക്ഷ നി�പാടുകള്, �ിതുംഗതു�ത്യതാനി�പാടുകള്, വായന
ശാ�കളതും ഗ്രന്ാ�യങ്ങളമട്മുള്ള ത്പാതു ഇടങ്ങളത്ടവത്യാപനതും 
എന്നിവത്യാത്് ലകരള വികസനതെിത്റെ പ്രലതത്യകതകളാണപ്.

ലകരളതും ഇലപ്ാള് തത്ന്ന പ� കാരത്യങ്ങളിലതും ഇന്ത്യന് സതുംസ്ാ
നങ്ങളത്ട മുന്നിരയി�ാണപ്. ഇതപ് കാണിക്കുന്നതപ്, ഇന്ത്യയില് 
ഏത്തങ്ിലതും സതുംസ്ാനതെിനപ് സ്ാന്്ിലനവിയന് അവസ്യി
ല�ത്്തൊന് സാധത്യതയത്ണ്ങ്ില്, അതപ് ഏറ്വതും കൂടുതലള്ളതപ് 
ലകരളതെിനാണപ് എന്നാണപ്. ഈ സാധത്യത പ്രാലയാഗികമാ്
ണത്മങ്ില് നാതും ഏത്താത്് ലമഖ�കളി�ാണപ് ശ്രദ്ില്ണ്തപ്?
• ഉല്പാേന ലമഖ�ത്യ ശക്ിത്പ്ടുത്കയതും സപെത്ല്പ്ാേനതും 

വര്ദ്ിപ്ിക്കുകയതും ത്െയ്യുക, അതിന സഹായകമായ വിധതെില് 
ഉല്പാേന ലമഖ�ത്യ പുന:സതുംഘടിപ്ിക്കുക.

• ത്താഴില്സാധത്യത വര്ദ്ിപ്ിക്കുകയതും, അതിനാവശത്യമായ 
വനപുണത്യ പരിശീ�നങ്ങള് ശക്ിത്പ്ടുത്കയതും ത്െയ്യുക.

• ഓലരാ കുടുതുംബതെിത്റെയതും വരുമാനതും വര്ദ്ിപ്ിക്കുക.
• വിേത്യാഭത്യാസ-ആലരാഗത്യ െികിത്ാസൗകരത്യങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായതും

സൗജനത്യമാക്കുകയതും അവയത്ട ഗുണനി�വാരതും വര്ദ്ിപ്ിക്കു
കയതും ത്െയ്യുക.

• സപ്കൂള് കരിക്കു�തെിത്� മലതതരത്വിരുദ്മായ ആശയങ്ങള് 
ഒഴിവാ്ി യക്ിെിന്യതും ശാസ്ത്രലബാധവതും വളര്ത്ന്ന ഉള്ളട
്തും ഉറപ്പുവരുത്ക.

• സതുംസ്ാന ഗവൺത്മറെിത്റെയതും പ്രാലേശിക സര്്ാരുകളത്ട
യതും ലസവനനി�വാരതും ത്മച്ചത്പ്ടുത്കയതും അവ ഓലരാ വീട്ിലതും 
�ഭത്യമാവന്ന വിധതെില് വാതില്പ്ടി ലസവനതും ഉറപ്പു വരുത്ക
യതും ത്െയ്യുക
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സ്കാന്ഡിനേവഡിയന രകാജ്യങ്ങളും നേരളവും
ഒരു പ്കാഥമഡിേ വഡിശേലേും

• ആധുനിക സമൂഹതെിനപ് ലെര്ന്ന വിധതെില് ത്പാതുശുെിത് പരി
പാ�ന സതുംവിധാനതും പ്രാവര്തെികമാക്കുക

• വര്ദ്ിച്ചുവരുന്ന വലയാജനങ്ങളത്ടയട്തും സാമൂഹത്യസുരക്ഷ 
ഉറപ്പു വരുത്ക.

• എലാ വികസനപ്രവര്തെനങ്ങളിലതും പരിസ്ിതി സതുംരക്ഷണ
തെിനപ് പ്രാധാനത്യതും നല്കുക.

ലകരളതെിത്� വിേത്യാഭത്യാസ പരിഷപ്്രണതെില് ഫിന്�ാന്്ി
ത്റെ സഹായതും �ഭത്യമാ്ാനള്ള സതുംസ്ാന ഗവൺത്മറെിത്റെ 
ശ്രമതും ഈ സാഹെരത്യതെില് ഏത്റ പ്രസക്മാണപ്. അതുലപാത്� 
തത്ന്ന, ഉന്നതവിേത്യാഭത്യാസ സ്ാപനങ്ങത്ള വവജ്ാനിക സമൂ
ഹസൃഷ്ി്പ്  അനലയാജത്യമായ വിധതെില് പുന:സതുംഘടിപ്ി്ാ
നള്ള ശ്രമങ്ങളതും. നൂതനമായ സാലങ്തികവിേത്യകള് പ്രലയാജന
ത്പ്ടുതെിത്്ാണ്പ്  സതുംസ്ാനതെപ് മികച്ച സ്റാര്ട്പ്പ് അന്രീക്ഷതും 
സൃഷ്ിക്കുകവഴി ആയിര്ണ്ിനപ് പുതിയ സതുംരതുംഭങ്ങള് ആരതും
ഭി്ാനതും �ക്ഷ്ണ്ിനപ് പുതിയ ത്താഴിലകള് സൃഷ്ി്ാനമു
ള്ള ശ്രമങ്ങള് വിജയിക്കുകയാത്ണങ്ില്, എലാവര്ക്കുതും ത്താഴില് 
എന്ന �ക്ഷത്യവതും വവകാത്ത തത്ന്ന ലനടാന് കഴിലഞ്ക്കുതും.
ഇവത്യാത്്തെത്ന്ന, ലകരളതും സ്ാന്്ിലനവിയന് പാതിയി
�ാത്ണന്ന പ്രതീതിയാണപ് സൃഷ്ിക്കുന്നതപ്. ഇതപ് എത്രലതൊളതും
യാഥാര്ത്ഥത്യമാകുതും എന്നതപ് കാതെിരുന്നപ് കാണാതും.


