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"ROLUL POLI}IEI  ESTE DE A COMBATE INFRAC}IUNILE
{I DE A MEN}INE ORDINEA PUBLIC~!"

Discu]ie cu  STEN HECKSCHER - Comisarul Na]ional de Poli]ie al Suediei.

Silvia Constantinescu: E[ti comisarul na]ional de
poli]ie, dar mai mult nu [tiu despre tine. Te rog de
aceea s` te prezin]i singur.

Sten Heckscher: Pot s` spun câteva cuvinte, iar dup`
aceea î]i dau un curriculum vitae.

S.C.: Î]i mul]umesc, dar eu doresc s` poveste[ti pu]in
despre tine, dincolo de rolul t`u ca [ef de poli]ie.
Lucrul acesta este întotdeauna interesant.

S.H.: Am o cas` în arhipelag, în care îmi petrec mult
timp - tot anul, de fapt. A[a c` sunt activit`]i în aer
liber, b`rci [i lucruri din acestea.

S.C.: Ce mai po]i povesti despre tine, despre
interesele tale în general? Ce cite[ti?

S.H.: Sunt interesat de muzic`, citesc pu]in din toate,
dar din p`cate citesc prea multe acte! Citesc romane
de tot felul [i tot felul de literatur`, atunci când am
timp.

S.C.: Cite[ti romane poli]iste?

S.H.: {i dintre acestea, desigur.

S.C.: E[ti c`s`torit? Ai copii?

S.H.: Nu.

S.C.: Care este meseria ta de baz`, de fapt?

S.H.: Acesta este cel de-al 22-lea loc de munc` al
meu, a[a c` am circulat destul de mult. Dar eu am
studii juridice [i de judec`tor. Am f`cut parte, în cea
mai mare parte a vie]ii mele, din aparatul de drept.

S.C.: Munca care o îndepline[ti acum este cea mai
pl`cut` dintre cele 22 de slujbe pe care le-ai avut?

S.H.: Nu se poate spune exact chiar a[a. Fiecare
lucru are timpul s`u. Aceasta este bun` acum.

S.C.: Da, da, foarte diplomatic r`spuns. Sarcinile
poli]iei s-au modificat de-a lungul timpului. Care sunt
sarcinile de baz` pe care le are poli]ia suedez` azi?

S.H.: Simplu exprimat, rolul poli]iei este de a
combate infrac]iunile [i de a men]ine ordinea pe
str`zi [i în pie]e, de a men]ine ordinea public`.

S.C.: Asta înseamn`, a[adar, c` poli]ia are acelea[i
sarcini ast`zi ca acum câteva mii de ani, nu?

S.H.: În principiu!

S.C.: În alte ]`ri, poli]ia este împ`r]it` în poli]ie, care
se ocup` doar de ordinea public`, [i o alt` parte,
care se ocup` doar cu a ajuta cet`]enii, a prinde
delicven]ii [i a[a mai departe. Este [i poli]ia suedez`
împ`r]it` în dou`, a[a cum este în Fran]a sau
România, etc.?

S.H.: Nu. Noi avem o singur` poli]ie na]ional`, care
are cele mai multe sarcini pe care le au în alte ]`ri
diferite corpuri de poli]ie. În Fran]a sau Spania
exist` pe de-o parte poli]ia na]ional`, pe de alta
jandarmeria. În alte ]`ri au [i sec]ii de poli]ie
comunal`. Noi îns` avem o organizare poli]ieneasc`
destul de unitar` pentru întreaga ]ar`.

S.C.: Nu exist` nici o parte din poli]ie care s` se
ocupe numai cu ordinea în societate?

S.H.: În cadrul poli]iei exist` o diviziune a muncii, s-
ar putea spune. Dar lucrul acesta se rezolv` de fapt
la nivel local, unde se hot`r`[te cum s` se distribuie
personalul [i ce diviziune a muncii s` se aplice.

S.C.: În num`rul trecut am realizat un interviu cu
pre[edintele unei organiza]ii de pe litoralul
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românesc care este ”Funda]ia Ordinea Public`” [i
care este format` din poli]i[ti, dar [i din membri ai
societ`]ii de la reprezentan]i ai unor întreprinderi de
stat, la oameni de afaceri [i cultur`, în scopul de a
sprijinii poli]ia în p`strarea ordinii publice. Exist`
ceva corespunz`tor în Suedia?

S.H.: Nu exist` ceva direct corespunz`tor. Dar se
poate spune c` poli]ia suedez` este destul de bine
ancorat` în popor. În plus, atât la nivel central, cât [i
la nivel local, poli]ia are consilii de conducere
formate din politicieni care sunt ”ale[i de încredere”
din rândul popula]iei [i care urm`resc activitatea [i
au control asupra activit`]ii. Acesta este sistemul pe
care îl avem noi.
Avem destul de mul]i profani ”ale[i de încredere”
care particip` la conducerea activit`]ii poli]iei.

S.C.: Dup` anii ’50 au venit aici aproape un milion
de imigran]i din lumea întreag`. Ace[tia au adus cu
ei tot felul de tradi]ii, apar]in unor religii diferite [i se
comport` foarte diferit fa]` de suedezii de ba[tin`.
Ce probleme au creat poli]iei grupele care au venit
imediat dup` r`zboi ca for]` de munc` necalificat`
[i, mai apoi, celelalte categorii care au venit  s`
cear` azil politic?

S.H.: Ca în toate ]`rile, exist` o minoritate a celor
care au venit aici [i se ocup` cu infrac]iuni, tot a[a
cum exist` o minoritate a suedezilor care comit
infrac]iuni. Se poate spune c` medii sociale cu o
anumit` apartene]` etnic` pot fi uneori mai greu de
penetrat, dac` în]elegi ce vreau s` spun.
Noi am avut în diferite perioade criminalitate mai
mult sau mai pu]in organizat` care a avut unele
aparen]e etnice. Dup` ’56 au venit destul de mul]i
unguri, de exemplu, [i o mic` parte a lor au comis
crime destul de serioase. Am avut ceva asem`n`tor
[i cu alte grupe. Eu nu cred c` lucrul acesta difer`
în mod esen]ial de ce se întâmpl` în  alte ]`ri.

S.C.: Exist` grupe ale c`ror tradi]ii împiedic` poli]ia
de la a face ca legisla]ia suedez` s` func]ioneze?

S.H.: Se întâmpl`! Tu [tii la fel de bine ca [i mine c`
oamenii î[i urmeaz` propriile tradi]iile [i obiceiuri

într-un fel care nu corespunde cu legea suedez`. Iar
atunci noi trebuie s` intervenim împotriva acestui
lucru. Unele infrac]iuni de violen]` în cadrul familiei
din ultimul timp, de exemplu, au trezit o mare aten]ie
[i ele au, desigur par]ial, aspecte etnice, s-ar putea
spune.

S.C.: Problemele ce exist` în cadrul anumitor grupe
de imigran]i azi au existat [i în Suedia dup` r`zboi.
Îmi amintesc c` exist` un scriitor suedez, care a fost
c`s`torit cu o românc`, care a scris ”N-a dansat
decât o var`” - erau aproape acelea[i probleme:
societatea care nu accept`…

S.H.: Sigur c` da! De aceea spun c` cea mai mare
parte a infrac]iunilor din ]ara aceasta sunt comise de
cet`]eni suedezi. Acesta este adev`rul. Problemele
pe care le avem depind de nivelul de abstractizare
la care vrem s` le descriem.
Se poate spune, într-un fel, a[a: criminalitatea a
ar`tat la fel timp de mai multe mii de ani, deoarece
ea const` în a încerca s` te îmbog`]e[ti pe socoteala
altuia [i în a se lovi reciproc peste gur` când s-a
b`ut alcool. A[a a ar`tat criminalitatea întotdeauna.
Pe urm`, ea poate fi mai mult sau mai pu]in
organizat`.
Este clar c` grani]e mai deschise duc la a face mai
u[or contraband`, nu mai pu]in cu droguri. Dar
problema drogurilor este o problem` care î[i are
baza în Suedia, unde cei ce folosesc abuziv droguri
sunt în mod tipic sudezi. Ori, aceasta este baza
acestui tip de criminalitate.

S.C.: Nu crezi c` ar trebui s`  se fac` o educa]ie
cet`]eneasc` imigran]ilor imediat ce vin aici [i s`
primeasc` de la început informa]ii despre cum
func]ioneaz` legea suedez` [i, totodat`, c` legea
este aceea[i pentru to]i, indiferent de ce tradi]ii au
adus cu ei?

S.H.: Poate c` da. Acum, eu nu cunosc în detaliu
cum arat` primirea imigran]ilor, dar îmi închipui c`
asemenea informa]ii sunt accesibile oamenilor.
Pe urm`, se poate discuta ce s` se prioriteze de
c`tre autorit`]ile suedeze în raport cu imigran]ii ce
vin aici. Noi avem un sistem destul de bun pentru a
face posibil pentru imigran]i s` înve]e suedeza, de
exemplu. Legat de aceasta, ei pot afla destul de mult
despre felul în care func]ioneaz` societatea.

S.C.: Trebuie ca poli]ia s`-i trateze pe imigran]i
]inând seam` de mo[ternirea lor cultural`?

S.H.: Eu am respect pentru mo[tenirea cultural` a
imigran]ilor [i particularit`]ile lor caracteristice.
Acestea sunt lucruri care au îmbog`]it societatea
suedez` destul de mult. În acela[i timp, nu putem
aplica legile altfel. Ceea ce este interzis în legea
suedez`, este înterzis pentru to]i care locuiesc în
aceast` ]ar`.

S.C.: În ce m`sur` legisla]ia suedez` din ultimii 30
de ani a fost influen]at` de venirea imigran]ilor?

S.H.: Este greu de ar`tat cu degetul un asemenea
exemplu. Dar este clar c` legisla]ia se modific` tot
timpul [i aceast` modificare are, în cel mai bun caz,
ca punct de plecare, printre altele, felul în care se
modific` raporturile din cadrul societ`]ii.
Prin faptul c` a[a de mul]i oameni au acum originea
din alt` parte decât Suedia, au devenit [i ei o parte a
mo[tenirii culturale suedeze [i prin aceasta, într-o
oarecare m`sur`, au contribuit la dezvoltarea
legisla]iei suedeze.

S.C.: În 1995 Suedia a intrat în UE. S-au produs
schimb`ri în cadrul poli]iei în leg`tur` cu


