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”EU STAU ÎNTOTDEAUNA DE PARTEA CELOR
 CARE AU NEVOIE DE AJUTOR!”

De vorb` cu

INGA GOTTFARB

Silvia Constantinescu: Eu te-am
întâlnit acum 22 de ani, în 1979,
[i vreau s` afirm c` e[ti unul
dintre cei mai fascinan]i oameni
pe care i-am întâlnit. E[ti foarte
activ`, ai ajutat mereu al]i
oameni. Doresc de aceea  s` te
prezint cititorilor mei, s` le
poveste[ti [i lor despre via]a ta
extraordinar`, despre participa-  
rea ta la tot felul de evenimente
interna]ionale, despre ajutorul
pe care tot timpul e[ti gata s`-l
dai oamenilor care sunt la
nevoie, dar [i despre alte
probleme care exist` în
societatea suedez` ast`zi.

Inga Gottfarb: Da, într-adev`r,
îmi place s` ajut oamenii. Ce s`-  
]i povestesc despre mine?
P`rin]ii mamei mele au venit în
Suedia din partea ruseasc` a
Poloniei în 1864, iar tat`l meu a
venit aici în 1894, a[a c` sunt
mai bine de o sut` de ani de
atunci. Mama s-a n`scut a[adar
în Karlstad. Eu îns`mi, dintr-un
capriciu al destinului, m-am n`scut la o ferm` din
Dalarna. Se cheam` Micul Ornäs. Ornäs este
cunoscut din istoria suedez`, de la aventurile lui
Gustav Vasa (întemeietorul în 1523 al Regatului
Suediei [i primul ei rege în perioada 1523-60; n.tr.)
în Dalarna. P`rin]ii mei locuiau în Falun, dar erau în
vilegiatur` de var` la ferma aceasta ]`r`neasc` [i s-   
a întâmplat s` m` nasc acolo. Am crescut în Falun
pân` la vârsta de unsprezece ani [i apoi am venit la
Stockholm, unde am mers la [coal` [i studiat [i unde
de fapt am tr`it. În str`in`tate am plecat mai mult în
1946, dar atunci îmi luasem deja bacalaureatul,
studiasem la Colegiul din Stockholm istoria,
geografie [i englez`. Dar cu timpul m-am gândit c`
nu ajung la nici un rezultat numai cu aceste studii.
M` ocupasem deja de munc` voluntar` [i m-am
hot`rât s`-mi schimb direc]ia [i s` devin lucr`tor
social. Am studiat la ceva care se numea Institutul
Social pe vremea aceea. Ast`zi este Colegiul Social.
Nu am terminat cu examen de acolo, deoarece am
avut [ansa s` vin la Paris [i s` lucrez acolo în 1946.
Eu începusem deja din 1933 s` descop`r [i s` [tiu ce
f`cuse Hitler. Natural c` nu în m`sura în care s-a
descoperit mai târziu. Dar în familia mea aveam
foarte mul]i refugia]i. Mai întâi cei care veneau [i
mâncau la noi, deoarece, dac` erai refugiat aici, nu
primeai nici un fel de ajutor, ci trebuia s` tr`ie[ti pe
cheltuiala altora. Nu existau nici un fel de ajutoare
de stat. {i pe urm`, au venit evreii din Norvegia.
Unii dintre ei au devenit prietenii mei. Aceasta era
în toamna lui '42, iar în septembrie-octombrie '43 au
fost obliga]i s` fug` evreii din Danemarca. Fuseser`
invita]i în 1646, cred c` a fost, de c`tre regele danez
de atunci ca s` vin` acolo. Am fost la Malmö [i la
Öresund [i am ajutat la primirea lor. Dup` aceea am
avut mul]i prieteni printre ei. În prim`vara lui 1945
au avut loc expedi]iile lui Bernadotte. Atunci au fost
salvate 20-30.000 de persoane s` vin` aici în Suedia
cu autobuzele albe [i mai apoi, în vara lui 1945, cu
UNRRA. Mi-a telefonat un prieten la sfâr[itul lui
aprilie '45 [i mi-a spus: "Inga, se întâmpl` diverse
lucruri la Malmö. Po]i s` vii aici?" Eu nu [tiam ce se
întâmpla, dar am luat primul tren [i m-am dus.

{i atunci am v`zut ce se întâmpla, [i anume c`
contele Folke Bernadotte [i Crucea Ro[ie suedez`
primiser` aprobarea de a aduce aici un num`r de
supravie]uitori din lag`rele de concentrare.
În toamna aceea, '44-'45, fusese aici [i o femeie de
la American Joint Distribution Committee. Aceasta
este marea organiza]ie evreiasc` de ajutor [i
refugia]i, care se fondase deja în 1914. Eu am fost
secretara ei. Ea a venit mai apoi în Fran]a în contul
Joint-ului. Joint era colosal de mare atunci. Avea un
buget care era mai mare decât cel al Crucii Ro[ii.
Eu am putut s` vin la Paris [i s` o ajut timp de câteva
luni. Am lucrat la biroul lui Joint care se deschisese
acolo. Pe urm`, în '47-'48, am fost la Paris [i am
ajutat la primirea refugia]ilor evrei, am ajutat la
c`utarea [i reunirea de familii care se r`spândiser`
prin toat` Europa [i prin toat` lumea. Era o mare
bucurie când, câteodat`, puteam g`si ruda apropiat`
a cuiva.
Dar cei mai mul]i erau a[a-numi]i "disp`ru]i", adic`
omorâ]i în Auschwitz, Treblinka sau alte lag`re.
Aveam mul]i prieteni la Joint [i ei spuneau: "Nu
ajungi nic`ieri ca lucr`tor social dac` nu ai vreo
form` de studii americane". {i am avut ocazia s` m`
duc în America cu p`rin]ii mei. Tata trebuia s`-[i
s`rb`toreasc` acolo vârsta de [aptezeci [i cinci de
ani la rudele sale [i eu am r`mas acolo [i am trecut
timp de aproximativ doi ani prin ceea ce se cheam`
acum Columbia School of Social Work. Pe urm` m-   
am gândit c` era a[a de bine [i pl`cut în America, [i
atunci de ce s` m` întorc în Europa? A[a c` am
primit de lucru în East Harlem. Se afl` la nord de
strada 110. O parte sunt negri [i o parte erau foarte
mul]i portoricani imigran]i acolo. Erau în mod
practic ca [i refugia]i sau în ]ar` str`in`, c`ci nu mai
fuseser` niciodat` acolo. Ar`tau altfel: mul]i erau
negri sau de culoare, nu vorbeau engleza, ci doar
spaniola [i aveau o via]` destul de mizerabil`.
Organiza]ia pentru care lucram atunci era un birou
de consiliere familial` la care veneau familiile cu
diversele lor probleme. Nu economice, pentru c` de
acestea se ocupa a[a-zisa îngrijire a s`racilor.
Exist` multe probleme într-o familie de imigran]i,

chiar dac` sunt cet`]eni în ma-
rea, bogata [i plina de succes
Americ`. Oamenii pe care îi cu-
no[team erau mai progresi[ti.
Erau împotriva segreg`rii. Voiau
într-adev`r ceva: s` fac` ]ara
bun` pentru to]i cet`]enii ei!
Când am fost apoi în America, a
fost în decembrie '94, mi s-a p`-
rut, când am v`zut în New York
cum zace lumea [i doarme pe
str`zi, c` visul pe care îl aveam
noi pe atunci nu s-a împlinit. Din
contr`, devenise mult mai r`u.

S.C.: Multe lucruri s-au întâmplat
în via]a ta! Mai poveste[te despre
perioadele cele mai importante.

I.G.: Am fost, a[adar, [i am
lucrat câ]iva ani în East Harlem,
[i am fost printre altele b`tut` pe
strad` [i mi s-a [i zmuls po[eta
din mân`. Aceasta s-a întâmplat
înainte ca a[a ceva s` fie ceva
cunoscut în Suedia. Îmi amintesc
c` am întâlnit un suedez acolo [i
c` i-am povestit c` mi s-a zmuls
po[eta [i c` am fost b`tut` pe 5th

Avenue în sus, aproape de Harlem, [i am spus: "A[a
ceva nu s-ar întâmpla în Suedia!" De atunci îns`, din
p`cate, s-au întâmplat [i în Suedia tot felul de
lucruri. Am stat acolo a[adar timp de câ]iva ani. Îmi
amintesc c` trebuia s` iau avionul spre Europa [i s`-
mi întâlnesc p`rin]ii în Fran]a, [i când am aterizat
mai întâi în Sco]ia [i mi s-a p`rut c` mirosea atât de
pl`cut! Era a[a de proasp`t [i frumos [i atât de
diferit de New York. Dup` aceea am început s` m`
gândesc: poate c` s` m` întorc, totu[i, în Europa. {i
am f`cut-o. Am primit de lucru în cadrul unei
organiza]ii foarte fine [i bune. Se numea
International Social Service [i am primit de lucru la
la aceast` organiza]ie, în Geneva. Sarcina lor era de
a rezolva problemele oamenilor atunci când
problemele depindeau de dou` state. A[a c` trebuia
s` [tii destul de mult despre întreaga lume de fapt,
dar mai ales despre Europa [i America.
Printre altele, ei se ocupau [i de adopt`ri
interna]ionale de copii. Era destul de complicat,
pentru c`, dac` aveai un copil într-o ]ar` în care
erau dispu[i s` lase s` fie adoptat, se spunea poate
c` copilul nu va putea veni decât la familii în care
p`rin]ii aveau vârsta potrivit`, adic` cei care
adoptau s` fie tineri. O alt` ]ar` spunea c` din
contr`, oamenii s` nu aibe voie s` adopteze pân`
când nu au trecut de vârsta fertil`. Era destul de
greu de realizat o adoptare care s` respecte legile
fiec`rei ]`ri în parte.
Pe urm`, era dificil pentru c` era o organiza]ie
destul de conservatoare. Nu a[ vrea s` o spun cu
dispre], dar domnea o gândire de mod` veche, poate
elve]ian, privind oamenii [i ac]iunile sociale. Îmi
amintesc una dintre [efele de acolo, care discuta un
caz de divor] în dou` ]`ri. Pe atunci erau mul]i
solda]i americani care fuseser`, de exemplu, în
Germania, au f`cut copii pe acolo [i uneori s-au
c`s`torit cu femei germane. Discutam, deci, cu [efa
aceasta elve]ian`: "Cine s` primeasc` copilul?"
Atunci ea a spus: "Este clar c` tat`l trebuie s`
primeasc` copilul. S` nu aibe oare fratele meu
dreptul s` se îngrijeasc` de cre[terea fiului s`u?
Orice altceva ar fi complet absurd!", a spus ea.
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