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(Continuare din pag. 1: M.S. Regele Mihai I.)

M.S. Regele Mihai I: În principiu a[ spune c` da,
pentru c` Uniunea European` pune anumite condi]ii
pe care trebuie s` le respect`m, dac` dorim s`
devenim membrii ei. Condi]iile sunt general
europene, care s-au pus [i se pun [i altor state care
doresc s` adere la UE. Sunt condi]ii grele, dar cred
c` se vor îndeplini.

S.C.: Problema retorced`-
rii propriet`]ilor confiscate
sub comunism este un
punct nevralgic al condi]i-
ilor care trebuiesc înde-
plinite de România pentru
intrarea în UE. Procesul
retroced`rii a început, dar
sunt înc` multe probleme
în aceast` privin]`. Cum
vede Majestatea Voastr`
aceast` situa]ie?  

M.S. Regele Mihai I: Toa-
te aceste cazuri sunt
cunoscute de noi to]i [i ele
trebuiesc rezolvate, pentru
c` fac parte din condi]iile
impuse de UE. Chiar dac`
totul nu s-a f`cut pentru
moment, o s` trebuiasc` se
se fac`. Când, cum, nu pot
s` spun acum, dar încet,
încet, se vor face.

S.C.: Plecarea românilor în
exil a fost exprimarea
protestului acestora împo-
triva comunismului sau a
mizeriei din ]ar`. Consider` Majestatea Voastr` c`
în acutuala situa]ie din România se mai poate vorbi
de un exil românesc?

M.S. Regele Mihai I: Ast`zi nu mai este o problem`!
Dar eu nu pot vorbi pentru ceilal]i români care
tr`iesc în afara grani]elor României.

S.C.: Pentru românii care se afl` în afara grani]elor
României, ce mesaj le transmite Majestatea
Voastr`?

 M.S. Regele Mihai I: Ca români ei [tiu foarte bine
ce trebuie s` fac`. Au familii înc` în }ar` pe care
trebuie s` le ajute [i astfel ajut` România.

S.C.: N-ar putea fi o problem` de dubl` loialitate
dac` românii care sunt cet`]enii acum ai altor ]`ri
sprijin` ac]iunile României?

M.S. Regele Mihai I: Depinde în ce ]ar` sunt. În

unele ]`ri, unde au devenit cet`]eni pentru c` n-au
avut încotro, li se impun anumite condi]ii. Ei [tiu mai
bine ce s` fac`, ce s` le spun eu. Dar dac` ei în
sufletul lor r`mân români [i vor s` ajute România, s`
fac` aceasta!

S.C. : Care este scopul vizitei în Suedia a Majest`]ii
Voastre?

M.S. Regele Mihai I: Suedia nu este în NATO pentru
moment. Aici am venit
mai mult pentru chestiuni
culturale, spre deosebire
de celelalte ]`ri pe care
le-am vizitat [i unde
a]iunea de sprijinire a
României de a intra în
NATO a fost pregnant`.

S.C.: MajestateaVoastr`
[i Casa Regal` [i-au luat
ca sarcin` s` ajute la
r`spândirea culturii ro-
mâne[ti în Europa [i în
alte ]`ri. Vizita în Suedia
se înscrie în acest
program?

M.S. Regele Mihai I: Da,
[i în acesta sens Princi-
pele Radu a ]inut aici, la
Stockholm, o conferin]`
deosebit de interesant`,
în care a prezentat
România, cu tradi]ia ei
cultural`, a vorbit despre
acea Românie de
dinainte de comunism [i
astfel cei prezen]i în sal`

au putut s` afle o mul]ime de lucruri despre cultura,
despre tradi]iile }`rii noastre.

S.C.: Suedia este o ]ar` foarte diferit` de celelalte
]`ri în multe privin]e [i nu mai pu]in în modul cum se
adreseaz` oamenii unul altuia. {i pentru c` suntem
într-o ]ar` atât de diferit` de celelalte ]`ri, îmi permit
s` v` pun o întrebare, mai ciudat`, care poate scuz`
[i gre[elile de protocol pe care le-am f`cut p`n`
acum [i care pot chiar da o impresie de lips` de
bun` cuviin]`, de[i nu este inten]ia mea. Aici, în
Suedia, toat` lumea se tutuie[te, chiar regelui
Suediei i se spune ”tu”. Cum vede Majestatea
Voastr` aceast` evolu]ie din Suedia?

M.S. Regele Mihai I: Fiecare ]ar` cu obiceiurile ei:
la noi se face într-un fel, aici se face într-alt fel!

S.C.:  Majestate, V` mul]umesc pentru amabilitatea
de a-mi acorda acest interviu.                                 ✩

(Continuare din pag. 1: Alte]a Sa Regal` Principesa
Margareta.)

În general, când este vorba de muzic`, vreau s`
spun c` atunci când aud ceva care-mi place, care
sun` pl`cut, ascult, indiferent dac` este muzic`
clasic` sau ”lejer`”. Am gusturi eclectice!

S.C.: Consider` Alte]ea Voastr` c` ave]i o anumit`
calitate mai relevant` care determin` angajarea
Alte]ei Voastre în diverite activit`]i?

A.S.R.P.M.: Cred c` am entuziasm dublat de mult`
energie, care m` ajut` în activitatea pe care o
întreprind.

S.C.: Care este motorul care declan[eaz` entuzi-
asmul [i energia Alte]ei Voastre?

A.S.R.P.M.: Pasiunea! Pentru mine este o pasiune s`-
mi ajut }ara! Aceasta a fost înainte de ’89 o pasiune
frustrat`, c`ci n-am putut veni în }ar` [i de aceea
dorin]a de a ajuta mi-am canalizat-o spre a ajuta la
Na]iunile Unite. În 1989 am descoperit c` pasiunea
mea poate s` se împlineasc`.

S.C.: Alte]ea Voastr` este angajat` într-o activitate
deosebit`, într-o organiza]ie de ajutorarea copiilor
orfani din România.

A.S.R.P.M.: Este vorba despre organiza]ia mea,
Funda]ia ”Principesa Margareta”. Aceast` Funda]ie
s-a n`scut în 1990 în Elve]ia, s-a extins în România [i
în Statele Unite, apoi la Londra, Paris [i Bruxelles.
Scopul Funda]iei este de a ajuta copii [i persoane în
vârst`, dar s` ajute [i la rena[terea societ`]ii civile.

S.C.: Concret, ce ac]iuni s-au întreprins?

A.S.R.P.M.: Am întreprins foarte multe ac]iuni: am
s` amintesc un program de nutri]ie pentru copii
bonlavi de sida, am reconstruit un dispensar medical
la Br`ne[ti, am realizat un program de educa]ie
sanitar`. Suntem implica]i în multe proiecte de
protec]ia copiilor, etc. Sunt multe ac]iuni în care este
implicat` Funda]ia, dar am s` v` trimit un material
scris pentru informare, c`ci suntem implica]i în
multe proiecte. Cultura pentru tineret este o
activitate pe care de asemenea o sprijinim, c`ci o
consider`m foarte important` pentru formarea
viitoare a tinerilor [i în acest sens acord`m burse
tinerilor talenta]i.

S.C.: Deci, activitatea Funda]iei ”Principesa
Margareta” se îndreapt` c`tre copii, tineret [i
oameni în vârst`. Copiii  pe care-i sprijini]i fac parte
dintr-o anumit` categorie social`, sunt copii din
casele de copii?

A.S.R.P.M.: Noi încerc`m s` închidem casele de
copii, c`ci dorim s` le dezinstitu]ionaliz`m, lucru pe
care-l consider`m foarte important [i în acest sens
avem foarte multe proiecte de educa]ie, de
preg`tirea lor pentru viitor.

S.C.: Scuza]i-m` c` v` întrerup, dar doresc s` v`
întreb: de ce dori]i s` închide]i casele de copii? V`
întreb aceasta, ca unul dintre cei care au crescut
într-o cas` de copii (c`ci mama mea era stabilit` în
Suedia înc` din 1946 [i mie nu mi s-a permis s`
p`r`sesc ]ara) [i eu m-am sim]it bine în orfelinat,
mai bine decât într-o familie, la rudele mamei. Nu
to]i copiii doresc s` fie plasa]i ”în familie”, unii se
dezvolt` mai s`n`tos într-un orfelinat decât în familii
[i am multe argumente pentru asta. N-ar trebui s` fie
diversificat` aceast` ac]iune? Poate experien]a
celor crescu]i în case de copii în condi]ii normale ar
trebui fructificat`, nu?

A.S.R.P.M.: Probabil c` sunt mul]i ani de când a]i
tr`it într-o cas` de copii. Cred c` pe atunci n-a fost
infernul de ast`zi.

S.C.: Sunt peste 50 de ani [i, înt-radev`r, n-a fost
infernul ar`tat la televiziune, ba din contr`, copiii de
la casa de copii din Constan]a, unde eu am crescut
un timp, o duceau bine în perioada aceea, mai bine
chiar decât mul]i copii din multe familii.

Majestatea Sa Regele Mihai I în timpul interviului cu Silvia Constantinescu
la Grand Hotel din Stokcholm, 1 noiembrie 2002.
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