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INTERVIU CU PRE{EDINTELE PARTIDULUI MODERAT DIN SUEDIA

B O  L UND G R E N:
"CONSIDER~M C~ INDIVIZII TREBUIE S~ AIBE CÂT MAI MULT~

LIBERTATE!"

Silvia Constantinescu: La CURIERUL
ROMÂNESC exist` tradi]ia ca persoana cu
care am interviu s` se prezinte ea îns`[i.
Cititorii no[tri sunt vorbitori de limba
român` din lumea întreag` [i nu te cunosc.
Poveste[te pu]in despre tine.

Bo Lundgren: Am 53 de ani. Sunt de
origine din Skåne, din sudul Suediei. Am
fost activ politic timp de dou`zeci[icinci de
ani pân` acum ca deputat în Parlamentul
Suediei, ca s` reprezint Skåne. Am fost
consilier de stat în guvernul lui Carl Bildt
(m-am ocupat de tratarea unei crize
bancare) [i apoi am fost ministrul
impozitelor. Am fost purt`tor de cuvânt în
probleme economice, m-am ocupat de
economie. Am devenit conduc`tor de
partid acum un an.

S.C.: Ce hobby-uri ai?

B.L.: Sunt interesat de teatru mizical, citesc
mult. M-am ocupat de atletism - mai ales
când eram mai tân`r.

S.C.: Prezint` pe scurt care este ideologia
modera]ilor azi [i dac` este vre-o diferen]`
între politica de azi a moder]ilor [i cea
care era prin anii ’60-’70, când func]iona
”modelul suedez”.

B.L.: Politica unui partid se modific` odat`
cu vremurile, deoarece [i vremurile se
schimb`. Politica la obiect - ceea ce
gândim despre îngrijirea copiilor, ceea ce
gândim despre îngrijirea bolnavilor, ideile
pe care le avem, ideile [i valorile - r`mân,
ele sunt acelea[i de-a lungul timpului. Dar
pe urm`, realitatea se modific`. Înainte de
1970 aveam o alt` situa]ie în ceea ce prive[te, de
exemplu, îngrijirea medical`, c`ci cei mai mul]i
medici erau medici priva]i. Dup` aceea, medicii au
fost etatiza]i, de fapt. Aceasta înseamn` c` îngrijirea
medical` înainte de 1970 este în principiu diferit` de
cea de dup` 1970. Dar, privind în general, se poate
spune c` ideile pe care le sus]inem noi sunt acelea[i.
Consider`m c` indivizii trebiue s` aibe cât se poate
de mult` libertate. Tot ceea ce un individ, o
gospod`rie sau o întreprindere pot face mai bine
decât sectorul public, sau chiar la fel de bine, s` fie
f`cut de ace[tia în[i[i. Sectorul comun care este în
comun`, consiliul general provincial [i stat, este
pentru a face ceea ce nu putem s` facem singuri.
De exemplu, s` finan]eze o îngrijire medical` bun`.
Dar noi trebuie s` avem dreptul s` alegem pe cel
care s` ne dea îngrijirea. Cei care lucreaz` în
cadrul îngrijirii medicale s` [tie c` nimeni altcineva
nu mai hot`r`[te peste ei, în afara celor care au
organizat îngrijirea medical`. În aceasta const`
libertatea. Dup` cel de-al doilea r`zboi mondial,
toate ]`rile au avut o dezvoltare în care sectorul
public a devenit mai mare decât fusese mai înainte.
{i lucrul acesta a fost destul de logic. Când se trece
de la o societate agrar`, în care oamenii aveau o
subzisten]` proprie din gospod`riile agricole în care
î[i rezolvau singuri multe probleme, la o societate
industrial`, în care oamenii merg la munc` [i cei mai
mul]i nu posed` a[a multe lucruri, când ei nu se mai
bazeaz` pe o subzisten]` proprie, când familiile se
împr`[tie [i oamenii nu mai au grije unii de al]ii în
afara limitelor familiei - toate acestea fac ca în
aceast` desf`[urare a lucrurilor s` fie o mai mare
nevoie de eforturi comune.

Când ora[ele devin mai mari [i mai anonime, este
nevoie de mai mul]i poli]i[ti, ceea ce nu era necesar
la ]ar`, de exemplu, deoarece acolo exista un
control social de alt` natur`. În felul acesta, sectorul
public a crescut. Dar ceea ce s-a întâmplat în
Suedia, este c` de la sfâr[itul anilor ’60, ceea ce se
numea ”modelul suedez” a devenit cu totul altceva,
a devenit într-adev`r un ”model supra-suedez” cu
impozite mai mari, în care politicienii trebuiau s`
hot`rasc` în cea mai mare parte cum s` se fac`
îngrijirea copiilor, [i aceasta a dat gre[. Noi ne-am
opus acestei desf`[ur`ri care a dus la aceea c` mul]i
oameni din Suedia sunt dependen]i de stat. De[i
suntem o ]ar` cu standard înalt, multor oameni nu le
r`mâne suficient de mult din banii proprii dup`
pl`tirea impozitelor ca s` poat` alege liber.

S.C.: Care este cea mai grea problem` pe care o are
Suedia de rezolvat azi [i pe care modera]ii ar vrea
s` o atace imediat?

B.L.: Sunt multe probleme, dar cea mai important`
dintre toate cred c` este aceea de a restaura dreptul
indivizilor de a lua controlul asupra propriei lor vie]i
de zi cu zi. A avea, desigur, un loc de munc`, este
un lucru important, dar atunci când am de lucru este
important s` [tiu c` m` pot între]ine eu însumi din
munca pe care o am.

S.C.: Zilele trecute am întâlnit un mic antreprenor
care voteaz` cu modera]ii [i care consider` c`
modera]ii i-au abandonat, c` impozitele sunt foarte
mari [i c` au probleme de existen]`. Ce ai de spus
acestuia?

B.L.: Noi nu am condus Suedia de [ase ani. Ceea ce

au f`cut social-democra]ii de atunci, a
fost s` m`reasc` impozitele foarte
puternic, nu mai pu]in pentru
antreprenori. Noi nu avem pozi]ie în
guvern, a[a c` nu este vina noastr`.

S.C.: Zilele trecute a avut loc o discu]ie
sau o dezbatere între social-democra]i [i
partidul de stânga în leg`tur` cu
apartenen]a membrilor Organiza]iei
Sindicale pe }ar` (LO). Social-
democra]ii consider` c` cei mai mul]i
membri din aceast` organiza]ie sunt
social-democra]i, partidul de stânga
consider` c` o mare parte din ei sunt
membri ai partidului de stânga. Dar eu
am întâlnit muncitori care îi voteaz` pe
modera]i. Nu ar fi posibil, a[a cum este
în alte ]`ri, ca modera]ii s` aibe un
sindicat propriu pentru muncitorii care îi
voteaz` pe modera]i?

B.L.: Ha, ha. În realitate în Suedia nu
avem un sindicat care este doar pentru
membrii patidului de stânga [i nici unul
doar pentru cei care sunt social-
democra]i, ci în sindicatele din Suedia
exist` membri, iar ace[ti membri au
diferite culori politice. {tiu c` în
Germania exist` sindicate cre[tine [i
multe altele, dar în Suedia nu avem
tradi]ia aceasta. Dar sper`m c` tot mai
mul]i membri ai sindicatelor devin
modera]i [i atunci sunt bine-veni]i la noi,
desigur, atât ca votan]i, simpatizatori,
aleg`tori cât [i ca membri activi. Ei sunt
întotdeauna bine-veni]i.

S.C.: Dar aceasta înseamn` c` banii lor
de cotiza]ii merg la social-democra]i.

B.L.: Adev`rul este c` o mare parte se duc totu[i la
sindicat. {i noi consider`m c` lucrul acesta este
gre[it. Chiar [i eu consider aceasta, de[i bunicul meu
a fost pre[edintele uneia dintre uniunile sindicale în
anii 1920-30.

S.C.: În bugetul Suediei pentru 2001 un mare post îl
constituie ajutorul pentru copii, care va cre[te anul
viitor [i mai mult. De ce se d` în Suedia ajutor de
copii la to]i copiii indiferent de venitul p`rin]ilor?
Ajutorul de locuire este relatat la venituri, la fel ca [i
alte ajutoare, precum împrumutul [i ajutorul de
studii, de exemplu. De ce nu [i ajutorul pentru copii?
Ce sens are s` se dea ajutor de copii la toat` lumea?

B.L.: De fapt ar trebui, [i noi vrem mai degrab` s`
avem, o cot` de reducere mai mare la impozite, o
cot` special` de reducere pentru copii [i care s` fie
mai mare prin efectele sale economice decât
ajutorul pentru copii actual prev`zut de guvern.
Când vorbim despre reducere la impozite, [tim
despre ce este vorba.  C`ci, dac` lu`m dou` familii -
o familie, s` spunem, f`r` copii [i o alta care are trei
copii, de exemplu - este clar c` familia care are trei
copii are o capacitate mai sc`zut` de a pl`ti impozit,
deoarece costul vie]ii lor este mult mai mare. {i cele
mai multe ]`ri au un sistem de reducere la impozite
pentru copii, ceea ce face c` nu se pl`te[te la fel de
mult impozit. Reducerea aceasta de impozit nu are
de-a face cu venitul, ci este în rela]ie cu câ]i copii
sunt în familie. În Suedia am avut reducere de
impozit pentru copii pân` în 1946, când ea a fost
înlocuit` cu ajutorul pentru copii.                          �4
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