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STOCKHOLM, ORA{UL PE AP~, A ÎMPLINIT 750 DE ANI
Existen]a ora[ului Stockholm este
semnalat` pentru prima dat` în istorie
la 1252, când regentul Birger (Birger
Jarl) a datat [i semnat 2 documente,
prin care Stockholmului i se acorda
drepturile de ora[. Atunci ora[ul era
condus de un consiliu [i de rege.
Consiliul, sau magistratura, cum se va
chema cu timpul, repezenta burghezia
ora[ului, care se ocupa de
administra]ia ora[ului [i, în calitate de
tribunal, exersa sfatul de judecat`;
consiliul reprezenta ora[ul în probleme
juridice, de comer] [i afaceri,
construc]ii, etc. [i r`spundea [i de
între]inerea [i cur`]enia ora[ului. Între
1600-1700 se introduce func]ia de
”guvernator general”, func]ie dat`
regelui, care devine pre[edintele
magistraturii. Sarcinile magistraturii au
crescut [i de aceea se înfiin]eaz`
diferite colegii, fiecare condus de
primar (borgmästare). Printre sarcinile
care au fost ini]iate la 1600 se  num`r`
[i îngrijirea s`racilor. În perioada
anilor 1800 ora[ul se dezvolt` [i
sarcinile lui cresc. Un punct deosebit în
aceast` dezvoltare îl reprezint` anul 1862, când apar ”legile comunale”
(kommunallagar). Prin aceste legi s-a hot`rât ca Stockholmul s` aibe un consiliu
municipal, care s` fie organul executiv al ora[ului. Magistratul s-a transformat
din organ de decizie în organ de execu]ie. Ora[ul a devenit un municipiu
(kommun), care hot`ra singur asupra afacerilor sale. În 1863 to]ii locuitorii
ora[ului erau considera]i egali, dar dreptul de vot era în func]ie de venituri. Abia

în 1918 se introduce dreptul de vot pentru
femeile [i b`rba]ii care au împlinit vârsta de
23 de ani. În 1920 se transfer` conducerea
ora[ului colegiilor, în care consilieri ale[i
special [i pl`ti]i au primit sarcini pentru
diferite probleme. În ultima sut` de ani
ora[ul Stockholm s-a dezvoltat enorm. În
prima perioad` a secolului al XX-lea,
problemele cele mai importante ale ora[ului
au fost de igien` [i probleme sociale, al`turi
de construirea [i iluminarea str`zilor. Ast`zi,
Stockholmul este administrat în conformitate
cu legile comunale din 1991, dar pentru
ora[ul Stockholm sunt unele hot`r`ri
speciale, printre care decizia ca num`rul
membrilor în consiliul municipal (kommun-
fullmäktige) s` aibe cel pu]in 101 de
deputa]i. Unele din sarcinile municipale sunt
reglementate special [i sunt obiligatorii, cum
ar fi: activitatea [colar`, serviciul social,
sistematizarea ora[ului [i problemele de
mediu [i s`n`tate. Printre sarcinile pe care
Stockholmul [i le-a impus singur sunt
activitatea cultural` [i cea de timp liber.
S`rb`torirea a 750 de ani de existen]`
documentat` se face printr-o serie de
activit`]i culturale, unele din ele deja

începute, prin proiecte, anul trecut. Prefectul jude]ului Stockholm, Mats
Hellström, a invitat ziari[ti str`ini acredita]i în Suedia pe data 27 mai, la palatul
Tessin, sediul prefectului, la prânz, inaugurând astfel s`rb`torirea a 750 de ani
de existen]` a ora[uui Stockholm.
L-am întâlnit cu aceast` ocazie [i l-am rugat s` se prezinte cititorilor mei.

Silvia Constantinescu.
___________________________________________________________________

Silvia Constantinescu: Te rog s` te prezin]i singur
cititorilor mei!

Mats Hellström: M` numesc Mats Hellström. Sunt
prefect (landshövding, cuvânt-cu-cuvânt în suedez`:
c`petenie de ]ar`; n.tr.) aici la jude]ul Stockholm [i
sunt foarte bucuros c` am primit aceast` sarcin`.
Sunt stockholmez de ba[tin`, sunt n`scut aici [i sunt
reprezentantul statului în regiune, în jude]ul
Stockholm.

S.C.: Poveste[te mai mult despre tine însu]i.

M.H.: Sunt la origine economist, profesor de
economie la Universitatea din Stockholm. Am fost
politician mult` vreme - deputat, am fost ministru al
comer]ului în guvern, am fost ministru cu problemele
rela]iilor cu Uniunea European` - de fapt, primul
ministru din Suedia cu problemele rela]iilor cu
Uniunea European`, atunci când am devenit membri
în UE - [i sper c` [i România va deveni membr` în
viitor. Am mai fost [i ministru al agriculturii [i
ministru cu problemele rela]iilor cu ]`rile nordice,
a[a c` am un trecut politic. Dar am l`sat politica,
adic` guvernele social-democrate, [i am fost apoi
ambasador în Germania pentru Suedia timp de cinci
ani [i jum`tate, iar acum am primit sarcina aceasta,
care pentru mine este foarte interesant`. Este vorba
de a coordona în regiunea noastr`, regiunea
Stockholm, interesele, partidele politice, comunele,
ora[ele, via]a economic`, cultura, de a încerca s`
mergem cu to]ii în aceea[i direc]ie. Când am timp
liber, citesc destul de mult` istorie [i fotografiez
destul de mult chiar. Dac` am timp, pribegesc prin
natur`.

S.C.: Ce face un prefect?

M.H.: Încearc` s` coordoneze interesele în jude]ul
Stockholm, partidele politice, comunele, ora[ele,
via]a economic` [i cultura. A[a c` vom încerca s`
ob]inem împreun` pentru regiune cât de mult se
poate din ce face fiecare în parte, aceasta este o
sarcin` foarte important`.
Pe urm`, este sarcina de supraveghere - eu sunt
reprezentantul statului fa]` de comune. Consiliul
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Flemming Östergaard, de la Jyllands-Posten, [i
Gösta Grassman, printre invita]i.
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jude]ean (länsstyrelsen) are sarcina de
supraveghere a activit`]ilor, examineaz` planurile,
etc. Atunci când ora[e sau comune vor s` fac` noi
sistematiz`ri pentru viitorul lor, consiliul jude]ean [i
prefectul sunt importan]i în contextul respectiv.

S.C.: În ce fel influen]eaz` experien]a ta bogat` ca
politician munca de prefect?

M.H.: Cred c` este vorba, mai întâi de toate, de

faptul c`, dac` ai fost politician mai înainte, atunci
[tii, cât de cât, cum func]ioneaz` for]ele politice.
Po]i, atunci când încerci s` intermediezi între
diferite partide, s` în]elegi mai bine cum gândesc
acestea. Sper.
Pe de alt` parte, eu am lucrat mult ca politician pe
plan interna]ional - am fost ministru al comer]ului
exterior, am fost angajat din partea guvernului în
multe tratative interna]ionale de politic` comercial`:
GATT, WTO, am fost ambasador în Germania. A[a
c` sper s` pot folosi o parte din experien]ele mele
interna]ionale ca s` promovez Stockholmul în lume,
ca s` zic a[a.

S.C.: Ai venit ca prefect tocmai acum, când
Stockholmul s`rb`tore[te 750 de ani. Înseamn`
acesta pentru tine personal ceva deosebit?

M.H.: Da. Eu voi deschide pentru public la 7 iunie
acest palat în care ne afl`m acum, palatul Tessin
(palat din anii 1690, contemporan cu Palatul Regal).
Voi încerca atunci s` ar`t a[a cum ar`ta lumea prin
anii 1690. Eu însumi voi încerca s` port haine ca pe
vremea aceea.
{i, pentru c` e[ti originar românc`, vreau s`-]i spun
c` sper ca România s` devin` membr` a Uniunii
Europene. Suedia a muncit foarte din greu pentru a
promova tratativele, ca ]`rile candidate, cum se
spune, s` aibe posibilitatea de a negocia în mod real.
Noi [tim ce înseamn` s` fii candidat. Eu însumi am
participat la tratativele acelea [i noi [tim mai mult
despre cum se procedeaz`, ce înseamn` s` fii
candidat, decât ]`rile acelea fondatoare ale
Comunit`]ilor Europene [i UE. Poate [i de aceea
avem sentimente speciale fa]` de noile candidate.
Eu am fost angajat mai înainte din punctul de vedere
al politicii  externe, la fel ca [i ceilal]i care
reprezentau guvernul suedez, ca tratativele
României s` mearg` bine. Sper ca România s`
negocieze cu putere, ca s` devin` membr` într-un
viitor nu prea îndelungat.
A[tept cu ner`bdare s` întâlnesc cet`]eni români
aici [i imigran]i care sunt la Stockholm acum, [i sper
ca în viitor s` fim în aceea[i Uniune European`.    �

(Traducere din suedez`: Octavian Ciupitu.)

Mats Hellström prezint` coresponden]ilor str`ini Palatul Tessin,
re[edin]a prefectului jude]ului Stockholm.
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