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INTERVIU CU PRE{EDINTELE PARTIDULUI POPORULUI - LIBERALII (FOLKPARTIET - LIBERALERNA)

L A R S  L E I J O N B O R G :
" PRINCIPIUL AR TREBUI S~ FIE CA TO}I OAMENII CARE TR~IESC ÎN }ARA ASTA

S~ AIBE ACELEA{I DREPTURI {I ÎNDATORIRI."

Silvia Constantinescu: Tradi]ia CURIERULUI
ROMÂNESC cere ca cel intervievat s` se prezinte
singur. Te rog de aceea, Lars Leijonborg, s` te
prezin]i cititorilor mei.

Lars Leijonborg: Eu am 51 de ani; am tr`it în
Stockholm toat` via]a mea [i de timpuriu, din
adolescen]`, am fost interesat de ideile liberale, mai
ales din perspectiv` interna]ional`, pentru c`
liberalismul, spre deosebire de alte ideologii, nu are
nici o pat` pe con[tiin]a sa, c`ci
pretutindeni puterile r`ului [i-au l`sat
amprenta, în timp ce liberalismul s-a
angajat pentru libertatea [i pentru
siguran]a cet`]enilor. Aceasta a f`cut ca
înc` de tân`r s` m` angajez în
activitatea Partidului Poporului, mai
întâi la sec]ia de tineret; am lucrat în
politic`, dar am avut [i alte activit`]i,
am fost ziarist, consultant câ]iva ani,
dar m-am întors în politic` [i acum sunt
conduc`torul Partidului Poporului. Sunt
c`s`torit [i am 2 copii.

S.C.: Te rog s` prezin]i pe scurt
ideologia acestui partid [i schimb`rile
care s-au petrecut de la formare, din
1934, pân` ast`zi.

L.L.: Avem o lung` istorie. Se poate
spune c` putem s`rb`tori mai multe
jubileuri; anul ’34 este anul de
reformare a partidului dup` un lung
divor], dar adev`ratul jubileu îl vom
avea anul viitor, când vom s`rb`tori
100 de ani de la formare, adic` în 1902, dat` pe care
noi o consider`m ca na[tere a partidului care este
predecesorul Partidului Poporului. Dar de fapt
liberalismul în Suedia este [i mai vechi. Noi am fost
cei care am introdus înv`]`mântul elementar gratuit în
1842, noi am fost în fruntea luptei pentru democra]ie,
libertate economic` [i pentru drepturile femeilor. {i
exemplele pe care le-am enumerat sunt în continuare
obiectivele principale ale politicii partidului nostru,
adic`: climatul economic s` fie mai bun pentru micii
proprietari, ca femeile s` aibe acelea[i posibilit`]i de
dezvoltare ca b`rba]ii, democra]ia s` se l`rgeasc`, s`
îmbun`t`]im [coala, etc. Sâmburele în liberalismul
social, a[a cum uneori îl numim, este acela[i.

S.C.: Când regimul Ceau[escu a c`zut, guvernul de
atunci a dorit s` foloseasc` politic [i social "modelul
suedez"* pentru transformarea societ`]ii române[ti.
Mai func]ioneaz` acest "model" în Suedia ast`zi [i ar
putea el fi o cale de dezvoltare pentru o ]ar` ca
România? Ce p`rere ai despre "modelul suedez"?

L.L.: Chiar dac` eu sunt foarte mândru de ce am
realizat noi liberalii în anii 1900, trebuie s` fiu
obiectiv [i s` recunosc c` anii 1900 în Suedia sunt
mai întâi de toate suta de ani a socialdemocra]iei, c`ci
ei au guvernat 60 de ani din aceast` sut` de ani, ceea
ce a condus la ceea ce s-a numit "modelul suedez", un
model pregnant socialdemocrat. Personal consider c`
acest "model" a l`sat prea pu]in spa]iu pentru
ini]iative individuale, pentru ca familia s` poat` s` ia
hot`rârile pe care le dore[te, educa]ia nu a fost
prioritat`, impozite prea mari, prea multe reguli, [i
prea pu]in spa]iu pentru r`spundere personal`. De
aceea, nu a[ recomanda acest "model" al anilor 1900
unei alte ]`ri.

S.C.: Care sunt cele mai importante probleme pe care
le are Suedia ast`zi [i pe care partidul t`u ar dori s` le
rezolve imediat, dac` ar veni la putere mâine?

L.L.: A[ dori mai întâi s` îmbun`t`]esc [coala, c`ci
noi suntem îngrijora]i de situa]ia din multe [coli
suedeze, consider`m c` cuno[tin]ele care se predau nu
sunt suficiente, c` sunt mari probleme cu disciplina,
c` lipsa de înv`]`tori [i profesori califica]i este acut`;
o alt` problem` este o insuficient` integrare a
grupurilor de "noii suedezi", c`ci cei care au venit aici
întâmpin` mari greut`]i de a "intra" în societatea
suedez` [i aceasta d` o not` proast` "modelului

suedez", despre care întrebai la începutul discu]iei
noastre, model prin care s-au introdus legi [i reguli
care sunt bune pentru cei care sunt deja în sistem, dar
sunt zid de netrecut pentru cei care vor s` intre în
sistem - tinerii sau imigran]ii, de exemplu.

S.C.: Presa dezv`luie mereu abuzuri sau înc`lc`ri de
legi [i de norme morale din partea "ale[ilor
poporului". Consideri c` un politician trebuie s` aibe
o moral` ridicat`? Se poate face o distinc]ie între
politicianul "persoan` particular`" [i politicianul
"person` oficial`"?

L.L.: Nu, nu se poate face o distinc]ie între
politicianul person` privat` [i persoan` oficial`! Cele
10 porunci sunt un bun cod moral de urmat pentru
to]i. Morala "veche" este cea corect`!

S.C.: Diver[i sociologi pretind c` Suedia trebuie s`–[i
m`reasc` popula]ia pentru a putea concura cu alte ]`ri
europene. S-a apreciat c` Suedia ar trebui s` aibe în
jur de 20-25 de milioane de locuitori, cel pu]in, pentru
a deveni o pia]`, dar aceasta nu ar fi posibil de ajuns
decât prin a m`ri imigrarea. Ce p`rere ai despre
aceast` afirma]ie?

L.L.: În ceea ce prive[te num`rul, nu vreau s` m`
exprim, dar ideea în sine o iau ca interesant`, mai ales
c` foarte mul]i suedezi sunt prizonierii gândului c` ar
fi o problem` pentru Suedia dac` popula]ia ar cre[te.
Îmi amintesc c` cu aproape 10 ani în urm`, când a
început r`zboiul în Bosnia, au venit aici aproximativ
100.000 de refugia]i, ceea ce a creat foarte multe
discu]ii în societatea suedez`; a ap`rut chiar [i un
partid xenofob. De aceea consider c` este necesar ca
din când în când s` se aminteasc` de acest punct de
vedere pe care l-ai expus. Consider c` bun`starea
suedez` s-ar sim]i bine dac` ar avea mai mul]i suedezi
în porcesul muncii.

S.C.: Japonia are o suprafa]` de 377.835 km2 [i o
popula]ie de peste 130 de milioane de locuitori, ceea

ce înseamn` circa 340 de locuitori pe km2, în timp ce
Suedia are o suprafa]` de 449.964 km2 [i numai
aproximativ 8,8 milioane de locuitori, cam 16
locuitori pe km2. {i Japonia este o pia]` unde se poate
tr`i, [i înc` bine!

L.L.: {i-n Olanda, dac` te gânde[ti la câ]i locuitori
sunt pe km2, în]elegi c` se poate tr`i! Ba chiar [i mai
mul]i locuitori decât sunt acum. De[i unii oameni
doresc s` tr`iasc` în ]`ri cu un climat mai pl`cut…

Chiar acum are loc o dezbatere intensiv` în
aceast` cas` (Parlamentul suedez, n.r.) dac`
câtorva sute de albanezi din Kosovo s` li se
permit` s` r`mân` în Suedia, sau s` fie
expulza]i într-o ]ar` unde, lâng` grani]a cu
Macedonia, amenin]` r`zboiul. Noi
consider`m c` Suedia î[i poate permite s`-i
lase s` r`mân`. {i revenind la întrebarea ta,
poate c` mai degrab` ar trebui s` ne
gândim c` nu ne permitem s`-i expulz`m.
Pentru bun`starea noastr` poate ar fi
important s` permitem mai multora s` vin`
aici.

S.C.: Se obi[nuie[te s` se vorbeasc` despre
imigran]i ca o no]iune general`, îns` în
aceast` no]iune sunt încadrate mai multe
categorii: locuitori care au devenit cet`]eni
suedezi [i care constituie minorit`]i etnice,
imigran]i care au aprobare permanent` de
[edere [i de lucru, dar care sunt cet`]enii
altor state, [i postulan]ii de azil. Ce drepturi
[i obliga]ii ar trebui s` aibe aceste categorii
diferite?

L.L.: Principiul ar trebui s` fie ca to]i oamenii care
tr`iesc în ]ar` aceasta s` aibe acelea[i drepturi [i
îndatoriri. Am s` iau doar un exemplel: cu numai 10
ani în urm`, o parte din propaganda xenofob` sus]inea
c` mul]i imigran]i tr`iau din ajutoare [i c` profitau de
pe urma societ`]ii suedeze, dar era de fapt vorba de
cei care cereau azil în Suedia [i nu aveau voie s`
lucreze petru c` existau reguli impuse de societatea
suedez` potrivit c`rora li se interzicea aceasta.
La începutul anilor ’90, noi, guvernul burghez, am
introdus dreptul ca cei care cer azil s` aibe voie s`
lucreze. Acest exemplu arat` c` noi am considrat c`
principiul de baz` - drepturi [i îndatoriri - trebuie s`
fie pentru to]i cei care tr`iesc în Suedia.

S.C.: Consideri c` înv`]area în [coal` a limbii
materne este necesar` pentru ca copiii imigran]ilor s`-
[i poat` p`stra identitatea?

L.L.: Noi am fost cei care la început am lansat ideea
cu limba "de acas`", care acum [i-a schimbat numele
în "limb` matern`", [i am ap`rat aceasta. Au fost
diferite "conjuncturi" ca s` spun a[a, legat de predarea
limbii materne, dar acum aceasta se afl` într-o
perioad` de regres. Personal trebuie s` recunosc c` eu
consider c` un timp au fost probleme, în aceea c`
orele de limb` matern` au luat timpul orelor de limb`
suedez`; trebuie s` recunosc [i c` predarea limbii
materne a devenit foarte scump` în sistemul în care a
func]ionat. Când tu întrebi dac` este necesar` limba
matern` pentru a p`stra contactul cu cultura proprie,
consider eu c` este o exprimare drastic`. Eu consider
c` o parte din r`spundere ar trebui s` revin` [i
familiei [i organiza]iilor de exil. Multe grupuri de
imigran]i au solu]ionat aceast` problem` destul de
natural prin organizarea de cursuri de limb` în cadrul
organiza]iei respective.                                         � 4
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* Despre "modelul suedez" pute]i citi mai mult în
CURIERUL ROMÂNESC din 1993, nr. 3 [i 4.

Lars Leijonborg,
Pre[edintle Partidului poporului - Liberalii (Folkpartiet - Liberalerna)
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