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Interviu cu

BJÖRN VON SYDOW
Pre[edintele Parlameutului Suedez - Sveriges Riksdags Talman

”ESTE ÎNTOTDEAUNA VORBA DE UN BALANS DIFICIL ÎNTRE CE S~ SE OPRIME, S~ SE
REPRIME SAU S~ SE INTERZIC~ ÎNTR-O DEMOCRA}IE!”

Silvia Constantinescu: Încep prin a oferi
pre[edintelui parlamentului suedez un CD-ROM
despre via]a, activitatea [i mo[tenirea lui Alfred
Nobel pe care în 1996, cu sprijinul întreprinderii
Bofors, l-am conceput [i editat cei din redac]ia
CURIERULUI ROMÂNESC, mai precis eu [i
Octavian [i Anne-Marie Ciupitu.

B.v.S.: Interesant!

S.C.: CURIERUL ROMÂNESC, care apare într-o
edi]ie tip`rit` [i una electronic`, se adreseaz`
vorbitorilor de limb` român` din Suedia [i de
pretutindeni. Noi prezent`m în primul rând românii
care se afl` în exil [i personalit`]i, evenimente [i
institu]ii suedeze, în dorin]a noastr` de a transmite
vorbitorilor de limb` român` din tradi]ia
democratic` a ]`rii care ne-a adoptat. Scrim despre
art`, în special în Stockholm, dar [i despre investi]ii
în art`, bijuterii [i acum începem un foileton despre
investi]iile în ceasuri, mai ales în cele care au o
valoare deosebit de mare, cum ar fi ceasuri care
cost` peste un milion de coroane - m` gândesc mai
ales la un ceas Bulgari,  pe care l-am v`zut zilele
acestea [i care cost` peste 1 milion, lucru despre
care n-am avut nici cea mai mic` idee!

B.v.S.: Lucrul acesta nu l-am [tiut nici eu!
Dar câ]i locuitori de origine român` sunt în Suedia?

S.C.: Noi apreciem c` ”vorbitori de limba român`”,
în aceast` no]iune intrând de la etnici români, la
unguri [i evrei originari din România, etc., care
vorbesc îns` limba român`, ar fi în jur de 20 de
mii…

B.v.S.: Aha!

S.C.: Doresc r`spuns la câteva întreb`ri de la tine,
dincolo de informa]iile pe care le pot primi din
bro[urile care exist` despre Talman (Pre[edinte),
Riksdag (Parlament), etc. Noi avem o tradi]ie [i
anume ca cel cu care avem un interviu s` se
prezinte el însu[i, s` povesteasc` despre el însu[i,
c`ci lucrul acesta este mereu interesant.

B.v.S.: Am 57 de ani, sunt c`s`torit [i am patru copii
(ei sunt maturi acum, cel mai tân`r are 21 de ani) [i
locuim în Solna, unde avem o cas`, [i mai avemo
cas` de vacan]` în Sigtuna. Eu sunt, de fapt,
profesor universitar de [tiin]e politice. Am participat
la politica pe plan na]ional în mai multe feluri, dar ca
deputat în parlament din 1994. Pe urm`, timp de vreo
[ase ani [i jum`tate, dac` nu gre[esc, am fost
ministru.

S.C.: Eu am preg`tire de bibliotecar în Suedia [i am
lucrat timp de 15 ani ca bibliotecar, a[a c` este de la
sine în]eles c` te voi întreba: Ce cite[ti?

B.v.S.: Ei bine, eu citesc la serviciu note de serviciu,
[i pe urm` citesc lucr`ri de [tiin]e politice [i altele de
acest fel. Multe dintre acestea au de-a face cu
problemele europene actuale, de când a luat sfâr[it
r`zboiul rece. În ceea ce prive[te literatura
beletristic`, eu citesc mai ales biografii. Dar, în
ultimii ani, am citit foarte mul]i americani, adic`
scriitori de romane moderni americani, sau scriitori
de nuvele. Consider c` sunt unele care sunt foarte
frumoase. Pe urm`, este interesant s` ai societatea
american` ca fundal pentru problemele umane. Cam
atât am de spus despre ce citesc.

S.C.: Ai vreun hobby?

B.v.S.: Am dou` hobby-uri, de fapt. Unul este acela

Björn von Sydow, Pre[edintele Parlamentului,
în timpul interviului.
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c` eu sunt, s` nu spun fanatic, c`ci ar fi s` merg
prea departe, dar sunt un entuziast [i amator al
c`ilor ferate, a[a c` fac parte din sprijinitorii
Muzeului C`ilor Ferate cu linie îngust` din
Mariefred. Acesta este unul, [i m-am ocupat de
acesta înc` de pe vremea când eram un b`ietan. Al
doilea este c` eu practic c`l`rie, ceea ce fac o dat`
pe s`pt`mân`, sau aproape.

S.C.: Exist` un alt von Sydow, un ilustru actor, Max
von Sydow, care este foarte, foarte cunoscut în
România [i în toat` lumea. Sunte]i rude?

B.v.S.: Da, suntem rude, dar aceast` rudenie merge
mult înapoi în timp. Primul von Sydow a venit în
Suedia în 1724, din ce era pe atunci partea suedez`
a Pomeraniei, în Germania de nord. La a treia
genera]ie dup` el, sau a doua, a fost unul care a avut
mul]i copii, din care s-au format mai multe ramuri
ale neamului. Noi suntem diferi]i, din acele ramuri
diferite, a[a c` ne înrudim pe departe în timp, de pe

la sfâr[itul anilor 1700, când ramurile acelea s-au
desp`r]it. Dar avem o ”asocia]ie de neam” foarte
vivace [i avem multe întâlniri în cadrul acestei
asocia]ii, [i în acest context l-am întâlnit [i eu pe
Max. Eu am o foarte înalt` considera]ie pentru el,
atât ca persoan`, cât [i ca actor. Pe urm`, l-am
v`zut în mai multe filme [i, poate, vreodat`, pe
scen`, nu-mi amintesc exact aceasta. Dar îl consider
a fi foarte important.

S.C.: Tu e[ti un social-democrat foarte cunoscut. De
ce ai devenit social-democrat [i nu apar]ii unui alt
partid?

B.v.S.: Eu cred c` aceasta depinde în mare grad de
copil`ria mea [i de p`rin]ii mei. P`rin]ii mei s-au
întâlnit pe la sfâr[itul celui de-al doilea r`zboi
mondial. Tat`l meu provenea dintr-o familie social-
democrat`, se chema Sköldenberg, iar mama
provenea dintr-o familie burghez`, dar devenise
radical`, înc` din timpul r`zboiului. S-au c`s`torit [i
amândoi au fost social-democra]i [i activi, mai ales
mama, în asocia]ii [i cluburi feminine social-
democrate. C`ci are mare importan]` ce prime[ti de
la p`rin]i. Pe urm`, am devenit adolescent [i am
remarcat c` eram foarte interesat de politic`. Dar,
tot timpul, pe de-o parte, participam în politic`, iar,
pe de alt` parte, o studiam. Am intrat în Partidul
Social-Democrat în 1964, dac` îmi amintesc bine.
Nu am fost membru în mi[carea de tineret, ci am
intrat direct în partidul pentru maturi. De atunci am
fost în diferite posturi, sau, mai exact, am primit
sarcini din partea partidului – locale, ideologice, iar
pe urm` în Parlament (Riksdag).

S.C.: ”Ca pre[edinte al Parlamentului, am acum un
nou rol, s` fiu neutru fa]` de politica partidelor”, ai
declarat cu ocazia alegerii tale în func]ia de
Pre[edinte al Parlamentului Suedez. Întrebarea mea
este: Este posibil ca o fiin]` social` s` fie neutr`?

B.v.S.: A[ vrea s` fac aici o calificare. Eu nu trebuie
s` fiu [i nu vreau s` fiu astfel în chestiuni care nu
sunt controversate sau, cel pu]in, nu par a fi chiar
a[a de controversate în Suedia. Aceasta face ca eu
s` consider c` pot s` ]in discursuri, s` fac declara]ii
care pot s` fie destul de clare. Dar nu fac acest
lucru în chestiuni în care partidele politice din
Parlament au mari deosebiri de opinii, c`ci în rolul
acela trebuie s` fiu impar]ial, atât în sala de [edin]e,
cât [i în cazul în care ar fi o criz` de guvern, c`ci
atunci pre[edintele de parlament suedez trebuie s`
fac` ceea ce în cele mai multe ]`ri o face


