
Ianuarie - Martie 2002 CURIERUL ROMÂNESC 3
__________________________________________________________________________________________________________

Interviu cu Prim-Ministrul Suediei [i [eful partidului Social-Democrat,

GÖRAN PERSSON:
"ROMÅNIA ESTE O MARE {I IMPORTANT~ }AR~ EUROPEAN~ DE CULTUR~

CARE VA ADUCE UN APORT POZITV |N UNIUNEA EUROPEAN~,
IAR EU SPER {I CRED C~ EA VA DEVENI MEMBR~ A UNIUNII EURPENE CÅT DE CURÅND".

Silvia Constantinescu: Ai vorbit ast`zi, la congresul
muncitorilor în transporturi, despre problemele pe
care le are Suedia [i pe care, dac` partidul social-
democrat câ[tig` alegerile în toamn`, trebuie s` le
rezolve: [omajul, [coala, legisla]ia muncii, etc.
Suedia are aproximativ 1,5 milioane imigran]i la
prima sau a doua genera]ie. Unele statistici spun c`
80, altele peste 50 de procente  dintre ace[tia, chiar
dac` au studiile superioare f`cute în Suedia, nu au
de lucru. Cum vezi aceast` problem`? Va fi
problema [omajului printre imigran]i o problem` de
discutat în campania de alegeri?

Göran Persson: Eu nu cred c` va fi o chestiune de
alegeri, deoarece multe lucruri într-o campanie de
alegeri se stabilesc de direc]ia spre care merg
lucrurile. Este clar c` aceasta este o mare problem`,
dar dac` ea este pe cale s` mearg` într-o direc]ie
bun`, atunci devine ceva ce se scoate repede din
ordinea de zi politic`. Imaginea mea este c` [omajul
printre imigran]ii din afara Nordului a sc`zut
dramatic în ultimii doi ani în Stockholm, Göteborg [i
Malmö. {i mai cred [i c` unele dintre cele mai grele
probleme pe care le-am avut în Suedia a depins de
faptul c` noi, timp de destul de mul]i ani prin anii '90
am primit foarte mul]i refugia]i în ]ara noastr`, f`r`
ca nici unul dintre ei s` intre pe pia]a muncii,
deoarece aveam noi în[ine un [omaj de mas`. Sub
anumite aspecte ne-am asumat o sarcin` dubl`: atât
de solidaritate cu oamenii persecuta]i, dar [i de a-i
ajuta s` intre pe pia]a muncii, lucru care nu a fost
u[or, pentru c` noi în[ine aveam probleme, cum
spuneam. Despre ce este vorba acum, este ca s`
avem grije ca toat` lumea s` aibe de lucru. Pe urm`,
pot fi cre[teri conjuncturale în jos (sic!). Dar eu am
s` fiu destul de optimist la acest punct. {i dac` toat`
lumea are de lucru, va func]iona [i integrarea. Nu
pot fi integra]i oameni în societatea suedez`, oameni
maturi care vin aici, dac` nu pot intra pe pia]a
muncii.

Göran Persson de vorb` cu ziari[tii
la conferin]a de pres` de la congresul sindicatului

muncitorilor în transporturi.
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C`ci, dac` nu sunt antrena]i în munc`, se încheag`
imediat tipuri de grupuri, în care concet`]enii se
întâlnesc între ei [i au to]i un singur lucru comun:
sunt [omeri. Acesta este cel mai periculos lucru care
exist`.

Göran Persson, prim-ministrul Suediei,
la conferin]a de pres` ]inut` dup` cuvântul rostit la
congresul sindicatului muncitorilor din transporturi.
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Istoria noastr` ne-a înv`]at c` fiecare grup de
imigran]i care au sosit în Suedia, [i care au [i primit
de lucru imediat, s-a integrat rapid în societatea
suedez`. Aici este diferen]a fa]` de anii '90.

S.C.: Se spune c` Suedia are nevoie s`-[i m`reasc`
popula]ia pentru a putea concura cu alte ]`ri
europene. Sociologii au socotit c` Suedia ar trebui s`
aibe 20-25 de milioane de lucuitori pentru a deveni o
]ar` competitiv`. Ori aceasta nu se poate face în alt
fel decât prin imigrare. Ce p`rere ai despre
aceasta?

G.P.: Eu în]eleg ra]ionamentul, dar cred c` este pu]in
exagerat. Noi avem în continuare mari grupe care
sunt [omere [i care nu au intrat pe pia]a muncii.
Trebuie s`-i introducem pe ace[tia mai înainte. Când
am f`cut aceasta, vor vedea desigur c` înc` vom
mai avea nevoie de for]` de munc` care s` vin` în
Suedia. Dar este corect c` noi avem o problem`
demografic` în fa]a noastr`, care face s` avem
nevoie de imigrare de for]` de munc` cu timpul. Dar
mai întâi trebuie desigur s` se rezolve pentru ceilal]i.

S.C.: Anul trecut, prim-minstrul României, Adrian
N`stase, a vizitat Suedia, mai ales pentru a rezolva
litigiul dintre Suedia [i România legat de datoriile pe
care le avea România fa]` de Suedia. A [ters Suedia
datoria pe care o avea România fa]` de Suedia?
Este aceast` problem` rezolvat`?

G.P.: Noi consider`m c` ea este reglementat` [i
România pl`te[te în rate de aproape 5 milioane de
coroane de fiecare dat` întreprinderii Elektroinvest
AB, care în practic` este o întreprindere aflat` total
în proprietatea firmei ABB. Ei pl`tesc conform
planului aceastei întreprinderi [i în felul acesta se
regleaz` datoria r`mas` [i care se crease cu ocazia
crashului la burs` al lui Krüger, a[a de veche este
datoria aceasta. Eu sunt bucuros de aceast`
rezolvare, c`ci aceasta a însemnat c` o veche
am`r`ciune în rela]iile Suedia-România a disp`rut.

România a tratat în felul acesta Suedia în acela[i fel
în care a tratat Germania, Marea Britanie [i Fran]a,
[i consider`m c` lucrul acesta este important.

S.C.: Pre[edintele României, Ion Iliescu, este un
mare admirator al "modelului suedez". Func]ioneaz`
azi în Suedia "modelul suedez"?

G.P.: Sigur c` da! Natural c`, la fel ca orice altceva,
cu gre[eli [i lipsuri. Dar fundamental este, a[a cum
am spus [i în cuvântarea mea c` este o condi]ie, ca
oamenii s` aibe de lucru, ca toat` lumea s` fie în
câmpul muncii, cât se poate de mul]i oameni s` aibe
un loc de munc`. Noi aspir`m s` ajungem la situa]ia
ca toat` lumea s` aibe de lucru, se rezolv`m cele
mai multe sarcini asumate în "societatea de
bun`stare". O "societate de bun`stare" este
îngrozitor de scump ca s` o faci s` mearg`, c`ci ea
îi cuprinde pe to]i membrii societ`]ii. Iar pentru a
putea face s` mearg` o "societate de bun`stare",
care s` asigure un bun tratament [i o bun` îngrijire
medical` tuturor, trebuie ca s` munceasc` cât mai
mul]i posibil. Cel mai bine ar fi ca to]i s` munceasc`,
ca în felul acesta s` existe o produc]ie cât se poate
de mare care s` fie apoi distribuit`. Lucrurile
acestea depind unele de altele.
Prim-ministrul N`stase este, consider eu, un
remarcabil [i interesant politician european. Eu abia
zilele trecute m-am l`murit c` este frate cu celebrul
juc`tor de tenis. Este lucrul acesta adev`rat?
Consider c` este fantastic! A[a ceve nu se poate
spune despre prim-ministrul Suediei...

S.C.: România aspir` s` intre în UE [i în NATO. V`
gândi]i s` ajuta]i România s` intre în EU [i NATO?

G.P.: În NATO n-are decât s` m`r[`luiasc` singur`.
O s` vedem ce se va întâmpla la toamn`, când
NATO va discuta lucrul acesta.
În UE îns`, vedem cu pl`cere România ca membr`
[i ne gândim s` facem tot ce putem ca s` ajut`m în
acest sens. Pe vremea când am avut noi Pre[edin]ia
(la UE, n.t.), am avut o aten]ie deosebit` fa]` de
România [i Bulgaria, deoarece erau dou` ]`ri care
alunecaser` în urm` în procesul de tratative.
România este, desigur, o mare [i important` ]ar`
european` de cultur`, care va aduce un aport
pozitiv în Uniunea European`, iar eu sper [i cred c`
România va deveni membr` a UE cât de curând.

Göran Persson primind discul despre Alfrd Nobel.
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S.C.: Am aici un mic cadou pentru tine: o prezentare
pe CD-ROM a lui Alfred Nobel, realizat` de mine [i
so]ul meu, cu ajutorul fiicei noastre Anne-Marie.

G.P.: Mul]umesc foarte mult!

 (Traducerea din suedez`: Octavian Ciupitu.)


