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Pre[edinta Partidului de Centru - Centerpartiet

MAUD OLOFSSON:
"TO}I CEI CARE AU DREPT S~ LOCUIASC~ AICI, SUNT SUEDEZI
PENTRU MINE!"
Silvia Constantinescu: Avem o tradi]ie: to]i cu care
fac interviu s` se prezinte cititorilor mei. De aceea
te rog s` poveste[ti despre tine ca om, nu numai c a
lider de partid, despre experien]a ta, despre studii,
de ce ai ales s` fii membr` în Partidul de Centru Centerpartiet, despre familia ta, ce hobby ai...
Maud Olofsson: Am 46 de ani, sunt n`scut` [i
crescut` în provincia Ångermanland, în localitatea
Örnsköldsvik, pe coasta m`rii. Sunt n`scut` la o
ferm` agricol`. P`rin]ii mei erau agricultori, a[a c `
eu am aceast` tradi]ie, am tr`it la ]ar`. Pe urm`,
dup` ce am absolvit liceul, m-am mutat în provincia
Norrbotten [i am început s` muncesc pentru Partid,
mai întâi pentru Uniunea de Tineret, [i pe urm`
pentru Uniunea Jude]ean` a Partidului de Centru din
Norrbotten. Pe vremea aceea, cei mai mul]i se
mutau spre sud. Dar eu m-am mutat spre nord,
deoarece eu voiam cu pl`cere s` lucrez acolo
departe, în Norrbotten. Dup` ce am stat un timp în
Norrbotten, m-am mutat în Västerbotten, unde
locuiesc acum, în comuna Robertsfors, care se afl`
la mijlocul distan]ei înte Umeå [i Skellefteå. Am trei
copii, care acum sunt în vârst` de 16, 18 [i 19 ani,
doi b`ie]i [i o fat`. Sunt c`s`torit` cu un b`rbat care
este [ef de personal [i consilier politic din partea
opozi]iei, tot pentru Partidul de Centru, în
Robertsfors. Tat`l meu a fost om politic, mama mea
a fost activ` în cadrul unei asocia]ii, tot în politic`. {i
fra]ii mei sunt activi în politic`. A[a c`,
angajamentul meu politic s-a n`scut acas`, la masa
din buc`t`rie, s-ar putea spune. Cred [i c` am
crescut cu modul de a gândi al antreprenorului,
adic` spiritul liber, cu ini]iativ` în produc]ie [i
afaceri, [i ideea de proprietatea privat`. Am mai
crescut împreun` [i cu felul de a vedea dreptatea,
adic` în ceea ce prive[te condi]iile de via]` ale
]`ranilor [i ale popula]iei de la ]ar`. Atunci când s-a
constituit Uniunea }`ranilor (Bondeförbundet, 1914;
n.tr.), s-a constituit tocmai pentru c` nu exista
acela[i drept la înv`]`tur`, nu exista aceea[i
dreptate social` ca pentru alte grupe din societate: sa luptat împotriva cartelurilor, împotriva marelui
sector public, împotriva centraliz`rii, [i acestea
constituie un angajament pe care îl am tot din familia
mea. De asemenea, [i felul de a vedea importan]a
a[ez`rilor rurale pentru ]ar`, c` este bine s` existe
a[ez`ri, condi]ii de locuire, în care s` existe atât o
via]` rural` activ`, cât [i ora[e care s` func]ioneze
foarte bine, astfel încât s` existe ambele aceste
lucruri. De aceea cred c` mi s-a dezvoltat [i
angajamentul pentru mediul înconjur`tor, în sensul
c` nu ne putem gândi numai la ceea ce se întâmpl`
ast`zi, ci trebuie s` ne gândim pu]in [i la ce se va
întâmpla în viitor. Angajamentul meu politic s-a
n`scut în tinere]ea mea [i desigur c` am mo[tenit
mult din acesta de la tat`l meu, cred eu. Dar am în
anturajul meu [i femei puternice, lucru care m-a
determinat s` fac acest pas. Mama mea a avut un
caracter puternic, bunica mea dup` mam` a avut un
caracter puternic, bunica mea dup` tat` a avut un
caracter puternic, [i ele m-au încurajat tot timpul s`
fac diferite lucruri. Aceasta este, poate, una dintre
explica]iile pentru care sunt lider de partid azi.
Pe urm`, am lucrat la Departamentul Pie]ii Muncii
ca expert politic; am lucrat la Consiliul Jude]ean din
Västerbotten cu probleme de dezvoltare, atât în
cadrul UE cât [i în Suedia, [i am fost director
executiv
la
Societatea
de
Gospod`rire
(Hushållningssällskapet)
din Västerbotten,
o
întreprindere de consulta]ii pentru activit`]i de
întreprinderi, cu predilec]ie în mediu rural, dar în
principal pentru micile întreprinderi.
S.C.: Ce hobby ai? Ce c`r]i cite[ti?

M.O.: Eu sunt un om al naturii. A[a c`ci, hobby-ul
meu este, desigur, s` m` plimb în p`dure [i pe
câmpii, s` culeg mure, s` merg cu schiurile, etc.
Natura este marele meu hobby! Îmi place pu]in [i s`
cos. De muzic` sunt foarte mult interesat`. C`r]ile
pe care le citesc? Ei bine, eu citesc mai multe c`r]i
în acela[i timp. Eu sunt omul dispozi]iei, de aceea
citesc mai multe c`r]i odat`. Citesc cu pl`cere
descrieri de c`l`torie, deoarece aceasta este pentru
mine [i un fel de a-i înso]i pe al]ii la locuri unde
poate c` n-am s` m` duc eu îns`mi. Citesc cu
pl`cere c`r]i de memorii, îl citesc chiar acum pe
Nelson Mandela, pentru a în]elege situa]ia politic`
pe mai multe c`i, pornind de la c`r]ile de memorii. {i
pe urm`, natural, literatur` beletristic` obi[nuit`.
Dar cred c` am mai mult` afinitate pentru autorii
femei decât pentru autorii b`rba]i.

anume, dar dac` eu vin într-o rochie liliachie, atunci
acest lucru se remarc`. Pe urm`, mai este [i faptul
c` mul]i politicieni femei au un limbaj mai simplu, [i
lucrul acesta se interpreteaz` cum c` suntem [i mai
simple la cap. {i asta nu este adev`rat! Dar noi
comunic`m în alt fel! Cred c` aceasta se întâmpl`
deoarece noi avem o mai bun` capacitate [i pentru
c` noi vrem s` venim în contact cu cet`]enii într-un
mod mai clar. Eu obi[nuiesc s` spun c` este mai
greu s` vorbe[ti simplu despre lucruri dificile, decât
s` vorbe[ti dificil despre lucruri dificile. Eu m`
expun la întreb`ri pe care oamenii le pot pune,
deoarece ei în]eleg ce spun eu. Îns` sunt unii care
spun c`: "Asta este la un alt nivel!", doar pentru c `
încerc s` fac lucrurile pe în]eles [i simplu.
S.C.: Colegii t`i, lideri de partid de la alte partide, te
trateaz` ca egal, sau exist` [i acolo o oarecare
suspiciune?
M.O.: S-ar putea spune c` nu exist` suspiciune, dar
exist` o veche tradi]ie despre cum trebuie s` fie
politicienii, în special politicienii care conduc.
Tradi]ia aceasta este urmat` de to]i. Acum avem
îns` o societate în care cet`]enii au complet alte
cerin]e de la politicieni azi decât au avut mai înainte:
s` fii inteligibil, s` fii angajat, s` fii aproape de
cet`]eni. Dar dac` apar politicieni ca mine, c a
Gudrun Schyman [i al]ii, care pur [i simplu vin în
contact cu cet`]enii, atunci lucrul acesta poate veni
în conflict cu vechea tradi]ie. Totodat`, eu cred
totu[i c` [i colegii mei b`rba]i vor s` aduc`
schimb`ri, deoarece vrem cu to]ii s` dezvolt`m
democra]ia. Dar exist` multe lucruri învechite în
politic`, pentru care noi, femeile, avem multe
aptitudini ca s` le schimb`m.
S.C.: S-a schimbat Partidul de Centru în ceea c e
prive[te felul de a gândi de la începutul s`u [i pân`
azi? Exist` vreo nou` tendin]` ideologic`, sau sunt în
continuare valabile tradi]iile voastre vechi?
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M.O.: S-ar putea spune c` scheletul de baz` este, în
mare parte, cel vechi. Este vorba despre valorile de
baz`, adic` drepturile [i valoarea egal` a tuturor
oamenilor, ce constituie o apreciere de baz` care ne
urm`re[te de-a lungul întregii noastre istorii.

S.C.: Dup` cuno[tin]ele mele, e[ti cel de-al cincilea
lider de partid pentru Partidul de Centru, dup` S.C.: Modul acesta de a vedea societatea este [i al
Fälldin. Este important pentru un partid s` aibe un Partidului Social-Democrat, [i al Partidului
conduc`tor cu o personalitate puternic`, sau cel mai Poporului, [i al Partidului Moderat...
important lucru este ideologia partidului?
M.O.: Da, dar valoarea de baz` la care am ajuns noi
M.O.: Stai s` vedem. Sunt eu a cincea? Fälldin, cu programul de idei [i programul partidului, este c `
Karin Söder, Olof Johansson, Lennart Dahleus... Cu eviden]iem patru no]iuni:
Fäldin sunt a cincea. Obi[nuiesc s` spun c ` - prima trateaz` "vitalitatea", adic` dreptul la
importante sunt [i una, [i alta. Dac` e[ti un puternic vitalitate în toat` ]ara, dreptul la vitalitate pentru
conduc`tor de partid, dar nu ai nimic de spus, nu individ [i pentru întreprindere, adic` o vitalitate în
este suficient. Iar dac` am un mesaj foarte puternic, care s` se dea oamenilor posibilitatea s` se dezvolte;
dar nu sunt în stare s` vând acest mesaj, nici acest - a doua no]iune se refer` la "calitatea vie]ii", adic`
lucru nu este de ajuns. Trebuie s` existe o nu tr`im doar aici [i acum, ci tr`im [i în viitor, [i
combina]ie bun` între un bun purt`tor de mesaj [i un atunci trebuie s` lu`m în considera]ie [i natura, [i s`
bun mesaj.
]inem cont c` grija pentru mediul înconjur`tor
S.C.: Ca femeie, este vreun avataj s` fii conduc`tor determin` unele limit`ri; calitatea vie]ii - noi trebuie
s` tr`im o via]` care s` fac` posibil s` supravie]uim,
de partid?
aceasta înseamn` c` nu numai valorile materiale
M.O.: Da, ie[i în eviden]`! Nu avem înc` chiar a[a sunt importante, ci atât cele mentale cât [i valorile
de multe femei ca lideri de partid, a[a c`, de aceea, culturale sunt foarte importante;
ie[i în eviden]`. Dar [i e[ti cercetat` în alt fel, lucru - cea de-a treia no]iune este "autodeterminarea",
care nu este la fel de pozitiv, pentru c` exist` clare adic` noi credem cu t`rie în dreptul individului de a
tehnici de dominare. În continuare înc` nu suntem hot`râ el însu[i asupra multor lucruri; este vorba
obi[nui]i ca femeile s` stea pe posturile acestea, [i despre descentralizarea puterii în favoarea
nu evalu`m femeile [i b`rba]ii din posturile acestea oamenilor, a indivizilor, dar este vorba [i despre
în acela[i fel. Eu sunt descris` mult mai mult, sunt descentralizarea puterii în favoarea comunelor, a
cercetat` mult mai mult dup` hainele pe care le am zonelor locale de locuire; deci, noi credem în
pe mine. Nimeni nu se gânde[te dac` Bo Lundgren autodeterminare;
are un costum albastru sau unul brun într-o zi - iar cea de-a patra no]iune este "spiritul de
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