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se despre a[a ceva. În
schimb, [tiu c` primul mi-
nistru, de exemplu, este
cuplat atunci când se alege
cine s` fie ”cancelar de
justi]ie”, dar, în primul rând,
el r`spunde de cel pe care îl
nume[te ministru de justi]ie.

S.C.: Am vorbit pu]in mai
înainte despre felul în care a
ap`rut func]ia de ”cancelar
de justi]ie”. Mai este ceva ce
ai vrea s` adaugi la aceasta?
Ai spus c` func]ia a ap`rut
deja la începutul secolului
XVIII.

G.L.: Da, era pe vremea lui
Carol al XII-lea.

S.C.: Pe vremea când el se
afla în România...

G.L.: Da, f`r` îndoial` c`
acolo se afla, da. Este,
desigur, adev`rat, de[i eu a[
fi spus c` se afla în Turcia,
dac` m-a[ fi gândit mai mult,
dar el a fost, de fapt, atât în
Turcia, cât [i în România. Se
afla în România atunci?

S.C.: Bender este o zon` locuit` de români [i care,
pentru o anumit` perioad`, a fost prad` de r`zboi a
Turciei.

Octavian Ciupitu: Numele românesc al acestei
localit`]i este Tighina.

S.C.: Fostul pre[edinte al României, Emil
Constantinescu este n`scut acolo.

G.L.: Unde se afl` aceasta?

O.C.: Se afl` în Moldova de est, care este azi o
republic` proprie, partea de vest a Moldovei se afl`
în continuare în cadrul statului care se nume[te
România., turcii erau ocupan]i, prezen]a lor acolo nu
era mai îndrept`]it` decât cea a lui Carol al XII-lea.

G.L.: Da? N-am [tiut. Interesant!

O.C.: Carol al XII-lea devenise pe atunci
prizonier la turci în zona aceea, la marginea
ora[ului Tighina, într-o zon` numit` Varni]a,
unde [i-a cl`dit o curte regal`. Atunci a avut
nevoie de un fel de controlor la Stockholm,
care s` verifice c` legile sunt respectate.
Atunci s-a inventat func]ia aceasta de
”cancelar de justi]ie”.

S.C.: În Suedia se obi[nuie[te s` se spun` c`
sarmalele sunt de origine din Turcia, ceva
ce este imposibil, deoarece ele con]in carne
de porc. Turcii, musulmani, nu mânc` carne
de porc. În schimb, românii, care sunt
ortodoxi, m`nânc` carne de porc.

O.C.: Carol al XII-lea a înv`]at acolo s`
g`teasc` atât chiftelu]e, cât [i sarmale, pe
care le-a introdus în Suedia.

S.C.: În plus, au venit multe alte elemente de
decor folcloric de acolo în Suedia. De
exemplu, cum se cheam` floarea de
dovleac…?

O.C.: Kurbits. Elementul acesta decorativ,
popular în Suedia pe atunci, provine, se
pare, tot de prin zona aceea.

G.L.: A[adar, este situat în Moldova. Sunt
moldovenii un popor de sine st`t`tor?

O.C.: Nu. Este ca provincia Scandia fa]` de Suedia.
Este aceea[i limb`, acela[i popor, aceea[i istorie,
doar c` diferi]i ocupan]i, fie ei ru[i, austrieci, turci
sau ce-au mai fost, au încercat s` desprind` zona
aceasta.

S.C.: Moldovenii au o limb` foarte pl`cut`. Te
emo]ionezi când îi auzi vorbind azi, c`ci este limba
marelelui scriitor, Ion Creang`, din secolul XIX.

O.C.: Limba de acolo nu a urmat chiar aceea[i
dezvoltare cu cea din România, c`ci fuseser`
îngr`di]i de ru[i în timpul ocupa]iei sovietice.

G.L.: Mi-a]i povestit, a[adar, câteva lucruri despre
func]ia mea, despre care, mai devreme azi, nici nu
[tiusem!

S.C.: Ne bucur` aceasta. S` continui cu întreb`rile:
cine se poate adresa cancelarului de just]ie?

G.L.: O pot face to]i cei care locuiesc în Suedia.
Chiar [i lume care locuie[te în afara Suediei mi se
poate adresa, numai c` lucrul acesta nu s-a

întâmplat pân` acum în practic`. A[adar, oameni
care locuiesc în ]ara aceasta, persoane particulare.

S.C.: Când este vorba despre ”delegatul de justi]ie-
justitieombudsmannen”, orice persoan`, indiferent
de cet`]enie, i se poate adresa acestuia, poate s`
cear` s` se uite pe acte publice, [.a.m.d. Este acela[i

lucru valabil [i pentru
”cancelarul de justi]ie”?

G.L. Desigur! Sarcinile mele
de lucru sunt definite în func-
]ie de domeniile de r`spun-
dere, nu în func]ie de ce per-
soane sunt atinse de aceste
probleme. Dac` este vorba
de o reclama]ie împotriva
unei autorit`]i publice suede-
ze, atunci eu o primesc [i o
cercetez, nu pornind de la ci-
ne a scris-o, ci pornind de la
ce s-a întâmplat [i dac` auto-
ritatea respectiv` se afl` în
domeniul meu de r`spundere.

S.C.: Cum [tiu oamenii c` ]i se
pot adresa?

G.L.: De fapt, ei nu prea [tiu
a[a de u[or, ci doar dac`
citesc despre aceast`
autoritate public` în ziare,
sau dac` au auzit despre ea
la televiziune sau la radio. Pe
urm`, în practic` ei [tiu c` se
pot adresa ”cancelarului de
justi]ie” prin a întreba la alt`
autoritate public`, sau la un
avocat.

S.C.: Voi, ca autoritate, nu face]i reclam` aceastei
func]ii?

G.L.: Nu, nu facem.

S.C.: În [coal`, în cadrul materiei ”cuno[tin]e despre
societate”, copiii suedezi înva]` ce drepturi [i
îndatoriri au [i cui s` se adreseze. Dar aici vin destul
de mul]i imigran]i. Ei nu au aceea[i preg`tire [i nu
[tiu, adesea, la cine s` se adreseze.

G.L.: A[a este. Dar, activitatea mea este, a[a cum
obi[nuiesc s` spun uneori, ”extra-ordinar`”. Exist`
adesea autorit`]i publice care sunt mai apropiate, la
care s` te adresezi în primul rând. Cred c`, într-un
fel sau altul, afli c` la ”cancelarul de justi]ie”

(justitiekansler - JK) te po]i adresa cu
cereri de desp`gubire [i cu reclama]ii
împotriva autorit`]ilor. Dar mai cred [i c`
foarte mul]i oameni, care sunt nemul]umi]i
ca urmare a unui contact cu o autoritate
public`, nu [tiu c` se pot adresa
”cancelarului de justi]ie”. În schimb, cred
c` ”delegatul de justi]ie - JO” este, desigur,
mai cunoscut. Eu cred c` cei mai mul]i
copii înva]` la [coal` c` exist` ”delegatul
de justi]ie - JO” [i, dac` e[ti nemul]umit sau
e[ti tratat gre[it de c`tre o autoritate
public`, atunci te po]i adresa oricând la
”delegatul de justi]ie - JO”. Eu consider c`
lucrul acesta este bun, deoarece ”delegatul
de justi]ie” este cel la care trebuie s` te
adresezi în primul rând dac` e[ti
nemul]umit de o autoritate public`. Tocmai
în domeniul reclama]iilor împotriva
autorit`]ilor este mai bine s` te adresezi la
”delegatul de justi]ie - JO” decât la
”cancelarul de justi]ie - JK”, deoarece noi
avem cu mult mai pu]ine resurse în ceea ce
prive[te asemenea probleme.

S.C.: Suedia a intrat acum câ]iva ani în UE.
S-a schimbat func]ia ta în vreun fel din
cauza aceasta?

G.L.: Nu în mod special. În parte, da,
deoarece eu, cum spuneam, primesc

preten]ii de desp`gubire care sunt îndreptate
împotriva statului [i au ap`rut un anumit num`r de
preten]ii de desp`gubiri, ca urmare a faptului c` noi,
în Suedia, am înc`lcat regulile Comunit`]ii
Europene, CE, în multe feluri, f`r` s` fi [tiut exact
c` am f`cut-o.                           � 6

”Am fost [i eu amestecat într-un mic proiect pe vremea mea la Ministerul de Justi]ie,
ceea ce a dus la o c`l`torie în România, ca s` punem bazele unei colabor`ri între

Ministerul de Justi]ie de aici [i cel de acolo.”
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