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VIZITA PRIM-MINISTRULUI ROMÂNIEI,
ADRIAN N~STASE, ÎN SUEDIA

Adrian N`stase [i Göran Persson
la locuin]a oficial` a prim-ministrului Suediei, în timpul conferin]ei de pres`

ce a avut loc dup` discu]ia între cei doi [efi de guverne.
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În drum spre panelul "Socialist Impact on the Future of Europe Debate" din
cadrul celui de-al VI-lea congres al ECOSY, care a avut loc la Bommersvik,
Suedia, în 7 martie a.c., Adrian N`stase, prim-ministrul României, l-a întâlnit pe
Göran Persson, prim-ministrul Suediei. Dup` întâlnire, ambii premieri au ]inut o
scurt` conferin]` de pres`. Göran Persson a spus printre altele:
”Bine a]i venit la aceast` scurt` întrunire de pres`. Avem vizita prim-ministrului
din România, Adrian N`stase, prieten vechi [i mult respectat prim-ministru în
Europa. Noi am discutat nu mai pu]in negocierile în curs ale României de a
deveni membr` a Uniunii Europene. Eu sunt destul de optimist în leg`tur` cu
posibilit`]ile respect`rii orarului negocierilor, nu mai pu]in datorit` începerii
negocierilor Comisiei Europene cu România [i Bulgaria. Precum [i, desigur,
datorit` preg`tirilor ce au loc în cadrul României. Am mai discutat, deasemeni,
cooperarea între ]`rile noastre [i am schimbat puncte de vedere asupra situa]iei
din Irak, a inspec]iilor de armament care au loc acolo, asupra situa]iei din cadrul
Na]iunilor Unite [i credem c` avem o colaborare european` satisf`c`toare. Dau
acum cuvântul prietenului meu Adrian N`stase.”
În cuvântarea sa, Adrian N`stase a spus printre altele:
”Noi am avut o întâlnire excelent`, în timpul c`reia am schimbat puncte de
vedere despre un num`r de evenimente interna]ionale, care sunt pe cale s`
fixeze situa]ia interna]ional` în acest moment. Am vrut s` avem o vedere de
ansamblu asupra problemelor existente în zilele acestea, mai ales în Europa, dar
[i în cadrul Na]iunilor Unite. Desigur, ne-am concentrat asupra unui num`r de
probleme care sunt relatate la excelentele noastre rela]ii bilaterale aflate în
curs. A[tept`m o foarte important` vizit` la nivel înalt în timp de o lun`, precum
[i vizita Majest`]ii Sale Regele [i a Reginei Suediei. Noi trebuie s` transfer`m
execentele noastre rela]ii politice mult mai mult în câmpul economic. Vrem s`
convingem mai mul]i oameni de afaceri din Suedia s` vin` s` investeasc` în
România, într-un timp când noi privatiz`m un num`r de companii importante.

Nu ni s-a permis s` ne apropiem de prim-ministrul României, Adrian N`stase.
”Stop! Nu-i voie s` v` apropia]i!”
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Am mai discutat [i despre procesul de finalizarea negocierilor cu Uniunea
European` [i sper`m s` continu`m s` avem sprijinul [i expertiza primului
ministru suedez. Vom avea un proiect foarte important împreun`, încercând s`
ne concentr`m asupra popula]iei de rromi [i a felului în care s` o putem trata,
încercând s` ajt`m aceast` comunitate s` devin`, s` reu[easc` s` aibe [anse
mai bune de înv`]`mânt [i munc`. Vreau s`-i mul]umesc înc` o dat` bunului mei
prieten, Göran Persson, pentru angajamentul s`u, pentru sprijinul dat guvernului
român. Noi continu`m s` cont`m pe Suedia [i guvernul suedez. Eu consider c`
vizita aceasta este foarte important`.”

(Traducerea din englez`: Octavian Ciupitu.)

De prim-ministrul României nu m-am putut apropia, dar, dup` ce acesta a
p`r`sit re[edin]a oficial` a premierului suedez, f`r` s` fiu oprit` de body-
guarzi, i-am pus prim-ministrului suedez câteava întreb`ri.

Silvia Constantinescu: Göran Persson, este pentru prima dat` când v`d o
asemenea mobilizare de for]e, care p`zesc un prim-ministru în vizit` în Suedia.
De prim-ministrul român body-guarzii nu m-au l`sat s` m` apropii, stau îns` la 3
cm de tine [i nimeni nu m` opre[te. De ce aceast` paz` pentru premierul
român?

Göran Persson: Cine [tie, poate pentru c` el are mai mult` putere decât mine.

S.C.: Ah, nu, lucrul acesta nu-l cred.

G.P.: Nu [tiu de ce. Poate c` ei au alte tradi]ii.

S.C.: Când vei vizita România?

Prim-ministrul suedez Göran Persson r`spunde câtorva întreb`ri, dup` ce prim-
ministrul României a p`r`sit cl`direa, protejat de body-guards.
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G.P.: Sper c` în curând. Eu nu m` duc acum cu vizita de stat (vizita Regelui [i
Regine Suediei, care va avea loc între 8-14 aprilie a.c., n.r.), ci delega]ia va fi
înso]it` de Gunnar Lund. Dar eu voi vizita cu pl`cere din nou România.

S.C.: Se vede din toat` atitudinea ta c` e[ti foarte încântat, c` îl sim]i ca un bun
prieten pe Adrian N`stase. Ai vreo explica]ie a acestei atitudinii?

G.P.: Uneori întâlne[ti oameni cu care î]i este u[or s` stai de vorb`. Acesta este
un politician interna]ional, cu vederi largi [i o persoan` de calitate cu studii
superioare, dintr-o ]ar` care trece prin mari schimb`ri. Este o persoan` pe care
este foarte interesant s`-l întâlnne[ti, o persoan` intelectual`, cu care este pl`cut
s` stai de vorb`.

S.C.: Simpatia ta pentru Adrian N`stase a f`cut ca Suedia s` se apropie mai
mult, s` ajute mai mult România decât înainte?

G.P.: Da.

S.C.: Eu, ca cet`]ean suedez de origine român`, sunt foarte bucuroas` pentru
ajutorul pe care-l dai României.

G.P.: M` bucur, m` bucur. A[a se întâmpl` adesea.

S.C.: Mul]umesc pentru interviu!

G.P.: Eu î]i mul]umesc. La revedere!      ✧

 (Traducerea din suedez`: Octavian Ciupitu.)


