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INTERVIU CU PRE{EDINTELE PARTIDULUI CRE{TIN DEMOCRAT DIN SUEDIA

A L F  S V E N S S O N :
"SUNTEM ATÂT DE NE}~RMURIT DEPENDEN}I UNII DE AL}II, ÎNCÂT NU MAI PUTEM S~ NU }INEM SEAMA DE CÂT ESTE DE POZITIV

FAPTUL C~ FRONTIERELE NA}IUNILOR SE ESTOMPEAZ~ TOT MAI MULT."

Alf Svensson: Bine a]i venit! Nu ne-am
v`zut de mult!

Silvia Constantinescu: Aproape 3 ani.

A.S.: N-a[ fi crezut. Ce repede trece
timpul!

S.C.: N-am s` încep cu întrebarea
tradi]ional`, cu "cine e[ti Alf Svensson?",
pentru c` la aceast` întrebare ai r`spuns
deja în num`rul 2/1997 al CURIERULUI
ROMÂNESC. Tu e[ti acela care ai vorbit
românilor de la balconul din Pia]a
Universit`]ii la numai câteva zile de la
c`derea lui Ceu[escu; tu e[ti acela care l-   
ai invitat în Suedia pe Corneliu Coposu; tu
e[ti politicianul suedez care ai cuno[tin]e
temeinice despre România [i despre
situa]ia actual` din România; tu e[ti un
adev`rat prieten al poporului român.
Cu numai câteva s`pt`mâni în urm` ai fost
în vizit` în România [i doresc s`-mi spui
impresiile tale despre România pe care ai
întâlnit-o acum, dar înainte de aceasta, a[
dori s` discut`m despre partidul pe care-l
conduci [i despre unele aspecte ale
societa]ii suedeze de ast`zi. E[ti [eful
partidului Cre[tin Democrat din Suedia de
peste 25 de ani...

A.S.: De 27 de ani... Din 1973.

S.C.: Toat` lumea este de acord c` partidul Cre[tin
Democrat s-a format [i transformat ideologic sub
conducerea ta.

A.S.: Totul s-a transformat în ultimii 27 de ani.
Mi[carea sindical`, ziaristica, bisericile, toat`
societatea s-a transformat, nu din punct de vedere al
valorilor umane, ci din punct de vedere psihologic [i
pedagogic. Eu cred c` ar fi fost un mare pericol
dac` partidele politice nu ar fi fost în stare s`
aprecieze situa]ia societ`]ii ast`zi. Deci, din punct
de vedere al valorilor umane, partidul nostru nu s-a
transformat ideologic. Noi avem în continuare "etica
cre[tin`" caracteristic` pentru partidul nostru, ceea
ce înseamn` c` omul are o valoare incomensurabil`,
c` fiecare individ are aceea[i valoare. F`r` discu]ie,
noi consider`m [i ast`zi c` familia este unitatea de
baz` care-i creaz` individului siguran]`, [i
dezvoltare armonioas`, [i care-l ajut` s` se dezvolte
în societate; consider`m c` economia de pia]` este
tipul de teorie economic` pe care s` se bazeze
dezvoltarea societ`]ii; consider`m c` avem datoria
s` p`str`m [i s` transmitem genera]iei urm`toare
tradi]iile acumulate. Repet, din punct de vedere al
valorilor umane, partidul nostru st` pe acelea[i
principii morale, acea ideologie pe care partidul s-a
format. Dar la început am avut o problem`: aceea
c` partidul a fost interpretat ca un partid
confesional. {i cu siguran]` c` ne-am purtat astfel
încât unii au putut în]elege c` am fi fost mai mult o
biseric` decât un partid politic. Condider c` în
aceast` privin]` avem acum o pedagogie mai bun`,
o comportare mai potrivit` pentru un partid politic, [i
în aceast` privin]` am înv`]at destul de mult de la
partidele cre[tin-democrate mai mari [i mai vechi de
pe continent. {i ne-am însu[it, desigur, destul de mult
din teoria social` catolic`, am primit influen]e [i de
la ei.

S.C.: Dar care ar fi azi problemele cele mai
importante pe care a]i vrea s` le înfrunta]i, dac` a]i
veni la putere?

A.S.: Este vorba în primul rând despre respectul
pentru valoarea uman`. Poate se crede c` el este

complet în Suedia, dar dac` ne uit`m la activitatea
de îngrijire [i tratament, eu sus]in cu t`rie c` b`trânii
no[tri din Suedia, care nu mai au nevoie de
contribu]iile spitalelor, ci ajung la îngrijirea primar`
comunal`, nu mai au parte de aten]ia [i solicitudinea
la care de fapt sunt îndrept`]i]i plecând de la discu]ia
despre respectul pentru valoarea uman`. O a doua
problem` este aceea c`, deoarece pozi]ia noastr`
este c` fiecare om este unic (nu exist` cópii, ci
suntem cu to]ii originale) atunci trebuie s`-i ar`t`m
omului atât` încredere încât s` poat` lua el însu[i
mai multe hot`râri. Avem în continuare în Suedia
foarte mult colectivism, în care politicienii hot`r`sc
de sus într-un [ir de domenii. În acest sens este
implicat` [i politica fa]` de familie, [i anume
consider`m c` familia trebuie s` aibe posibilitatea s`
hot`rasc` mai mult în loc s` fie dirijat` prin
intermediul unor hot`râri economice ca de exemplu
acordarea de aloca]ie de locuire, politica de
impozare [i, de exemplu, ceea ce a venit în zilele
din urm`, anume taxa maximalizat` la cre[e [i
gr`dini]e. Guvernul spune comunelor: ”Primi]i bani
doar dac` aplica]i taxa maximalizat`, altfel nu
primi]i nici un ban”. Comunele spun: ”Primi]i bani
pentru ocrotirea copiilor dac` folosi]i acea ocrotire
a copiilor pe care o hot`râm noi”. A[adar, prea
mult` tutelare. Lucrurile acestea noi le-am schimba.
{i pe urm` am ataca regimul [colar, pentru c` noi
consider`m c` acesta este unul dintre cele mai
importante sectoare în fiecare na]iune modern`.
F`r` studii [i f`r` o [coal` elementar` de calitate, o
na]iune nu poate avea succes. Ceea ce conteaz`
pentru viitor sunt cuno[tin]ele [i nu for]a mu[chilor.
De aceea trebuie s` avem grije ca [coala s` se
îndrepte c`tre condi]iile [i posibilit`]ile individului.
Regimul [colar suedez actual porne[te de la ideea
c` to]i pot fi turna]i în aceea[i form`. Asta nu se
poate, nu to]i pot deveni oameni cu studii superioare.
To]i au îns` un talent, pe care [coala trebuie s`
încerce s`-l cultive. Acestea sunt câteva dintre
problemele de care ne-am ocupa.

S.C.: S-a vorbit foarte mult la începutul anilor ’90 c`
Suedia se afl` într-o criz` economic`. Acum este
invers, to]i sus]in c` Suedia înflore[te [i totul este
fantastic. Este adev`rat?

A.S.: Dac` ne uit`m la cifre, atunci
cre[terea economic` este azi la un nivel
care este de dorit. Dar, în acela[i timp,
trebuie s` ne amintim c` individul î[i
tr`ie[te propria sa situa]ie ca fiind cea
central`. Individul nu [ade [i se bucur`
c` Suedia are o cre[tere economic` de
patru procente, ci individul se uit` la:
”Care este situa]ia în gospod`ria
noastr`? Cum sim]im noi propria noastr`
situa]ie?” {i atunci vedem c` mul]i au
r`mas pe dinafar`. În primul rând,
diferen]ele economice între oameni sunt
mai mari acum decât înainte. Cei care
au participat la economia care se ocup`
de specula]ii cu ac]iuni [i au f`cut
plas`ri bune, precum [i cei care [i-au
asigurat studii superioare interesante,
ace[tia au o situa]ie bun`. Mai ales dac`
sunt localiza]i în regiunile înfloritoare:
Stockholm, Göteborg, Malmö, ba acum
Göteborg [i Malmö, cresc mai repede
decât Stockholm. În grupul acesta, mul]i
au o situa]ie economic` excep]ional de
mult mai bun`. Dar, dac` ne uit`m la
sectorul îngrijirii sanitare din Suedia,
care desigur c` este bun` comparat cu
îngrijirea din multe alte ]`ri, dar în care
exist` totu[i lipsuri, constat`m c` azi
mul]i stau la coad` pentru a primi

îngrijire medical`, [i trebuie s` a[tepte un mare
num`r de luni pân` le vine rândul. Ei nu consider`
c` situa]ia lor este bun`. Mul]i locuiesc în localit`]i
cu mic` densitate de popula]ie, în Norrland de
exemplu, unde nu au de lucru. Comunele de acolo
trebuie s` fac` reduceri economice la îngrijirea
b`trânilor, la [coli, la ocrotirea copiilor, la cultur` -
ace[tia nu consider` c` ei au o situa]ie bun`. Când
Göran Persson spune c`: ”În Suedia, economia
merge plesnind la cus`turi”, face o afirma]ie în care
se afl` un adev`r general. Dar, pornind de la
unghiul de vedere al multor indivizi, afirma]ia este
greu de în]eles. Avem o lips` de lini[te în societate, o
criminalitate, o lips` de siguran]` pe care mul]i le
simt ca frapante. Pe urm`, este important s` ne
amintim c` acum tr`im într-o perioad` de
prosperitate. Noi [tim îns` c` dup` o perioad` de
prosperitate vine o perioad` de depresiune [i c`
economia Suediei este nemaipomenit de dependent`
de conjunctura economic` interna]ional`. A[a c`
exist` toate motivele s` fim sceptici atunci când ni se
spune ce bine merge totul [i s` remarc`m c` dac`
nu încerc`m s` înmagazin`m în hambare [i s` ne
facem mai pu]in dependen]i de sectorul public,
atunci exist` riscul ca Suedia s` ajung` într-o situa]ie
economic` grea în numai câ]iva ani.

S.C.: Se obi[nuie[te s` se vorbeasc` despre imigran]i
ca o no]iune general`, îns` în aceast` no]iune sunt
încadrate mai multe categorii: locuitori care au
devenit cet`]eni suedezi [i care constituie minorit`]i
etnice, imigran]i care au aprobare permanent` de
[edere [i de lucru, dar care sunt cet`]enii altei ]`ri, [i
postulan]ii de azil. Ce drepturi [i obliga]ii ar trebui s`
aibe aceste categorii diferite?

A.S.: Se poate spune c` Suedia, privind în mod
general, a fost foarte deschis` pentru grupuri de
imigran]i [i vreau s` spun c` a fost relativ generoas`
în ceea ce prive[te primirea de grupuri de imigran]i
din diferite p`r]i, chiar [i grupe de imigran]i care s-   
ar putea de la început spune c` nu le-ar fi a[a de
u[or s` se asimileze în societatea suedez`. Un lucru
este s` prime[ti europeni, [i altceva, alt` situa]ie s`
prime[ti grupe de imigran]i din alte continente.    �4

Alf Svensson, pre[edintele partidului Cre[tin Democrat.
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