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Abstract. The Swedish government sustains different organizations in
order to contribute to the development of other countries. One of these
organisations is Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete —
SIDA (Swedish International Develoment Cooperation Agency).
SIDA is protecting the human rights, democracy, peace and all the
principles of the European Union.
The government has approved a strategy for developing the cooperation
with Moldova during 2007-2010, which is to be continued by the plan of
cooperation 2011-2014.
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1. Ce este SIDA?

SIDA (Swedish International Development CooperationAgency) este o orga-
nizaþie de colaborare ºi întrajutorare internaþionalã pentru regiunile geografice
aflate într-o stare precarã de dezvoltare ºi unde drepturile omului nu sunt respec-
tate (pentru a oferi doar câteva exemple: India,Africa de Sud, Vietnam, Republica
Moldova etc.).
Organizaþia este alcãtuitã ºi funcþioneazã pe ideea cã o parte consistentã din

sumele cu care cetãþenii suedezi sunt impozitaþi ar trebui alocatã luptei împotriva
sãrãciei, care în mod evident are forme diverse în funcþie de realitãþile politice,
geografice ºi culturale de pe glob. Prin aceastã organizaþie, autoritãþile suedeze
doresc sã contribuie la dezvoltarea calitãþii vieþii cetãþenilor de pretutindeni.
SIDA a luat naºtere în forma actualã în 1965 ºi „lucreazã din ordinul Parla-

mentului suedez ºi al guvernului, pentru a diminua gradul de sãrãcie în lume.
Acest lucru presupune colaborare ºi perseverenþã. Suedia susþine, printr-o poli-
ticã de întrajutorare ºi dezvoltare, þãri din Africa, Asia, Europa ºi America latinã.
Fiecare þarã este rãspunzãtoare de dezvoltarea ei. SIDA livreazã resurse ºi
stimuleazã cunoaºterea ºi competenþa — elemente care fac lumea mai bogatã“1.
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Resursele oferite de Suedia prin organizaþia SIDA se bazeazã în principal pe
ideea intereselor reciproce ºi mai ales pe aceea a conºtientizãrii responsabilitãþilor
colective pe care le avem. Principiul propus de SIDA este cel numit win–
win–win, un triplu câºtig (într-un joc cu actori multipli), adresat în principal per-
soanelor din þãri subdezvoltate, actorilor din þãrile care colaboreazã la proiect ºi
în al treilea rând actorilor suedezi.
Pentru a-ºi atinge obiectivele propuse, organizaþia SIDAcolaboreazã aºadar cu:
a. actori naþionali
În Suedia, actorii sunt reprezentaþi de organizaþii independente2, autoritãþi ºi

întreprinderi. Fiecare dintre aceste categorii joacã un rol important în procesul
dezvoltãrii ºi colaborãrii, din perspectiva rolului ºi a funcþiei pe care fiecare o
deþine în societatea suedezã.
b. actori internaþionali
SIDA colaboreazã pe plan internaþional cu organisme financiare de întrajuto-

rare, precum Fondul Monetar Internaþional ºi Banca Mondialã, dar ºi cu organis-
me din diferite þãri.
Aceastã proiecþie tripartitã a proiectelor economice de susþinere a zonelor

subdezvoltate este perceputã de guvernul suedez drept o structurã a viitorului, în
care fiecare dintre cele trei elemente principale implicate are de câºtigat din mul-
tiple puncte de vedere.
În schema generalã a procesului de ajutorare a þãrilor subdezvoltate, este deci

necesarã colaborarea mai multor actori ºi colaboratori pentru a atinge un nivel
cu rezultate valabile, precum ºi aplicarea unei strategii transparente ºi coerente
în derularea proiectelor de finanþare.
În concordanþã cu principiile societãþii suedeze, toate informaþiile sunt disponi-

bile cetãþenilor, care pot oricând sã se informeze cu privire la felul în care guvernul
gestioneazã fondurile impozitelor statale la care fiecare dintre ei contribuie anual.
„În calitate de Ministru pentru dezvoltarea cooperãrii internaþionale, am o du-

blã rãspundere: rãspund în mod individual în faþa oamenilor din þãrile cu care co-
laborãm, dar totodatã rãspund în faþa fiecãrui cetãþean suedez care plãteºte im-
pozit. Suportul suedez ar trebui sã ajungã acolo unde este mai mare nevoie de
el“ — afirma Gunilla Carlsson3.
Sediul central al SIDA se aflã în Stockholm, pe Valhallavägen, având ºi sedii

anexe în Härnösand4 ºi în oraºul Visby din Gotland5. Organizaþia are totodatã
angajaþi în toate þãrile cu care SIDA colaboreazã.

1. a. Structura organizaþiei SIDA

De la 1 ianuarie 2011 structura organizatoricã cuprinde 9 departamente pe
lângã secretariatul directorului general. Din cele 9 departamente, 4 se ocupã de
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instrumentalizarea contribuþiilor ºi 5 departamente se ocupã de sprijinire ºi coor-
donare.
O mare parte din contribuþii este dirijatã spre autoritãþile þãrilor cãrora li se

adreseazã.
Întreaga activitate a organizaþiei SIDA se bazeazã de fapt pe strategiile privi-

toare la procesul de colaborare cu alte þãri în sprijinirea dezvoltãrii anumitor re-
giuni decise de guvern. Tot guvernul suedez este cel care hotãreºte în ce mãsurã
ºi prin ce mijloace specifice se va implica Suedia în probleme legate de aspecte
comerciale ºi în probleme de ordin social, precum: echitate, respectarea drepturi-
lor omului, HIV etc.

1. b. Activitatea organizaþiei SIDA

Activitatea institutului se desfãºoarã pe douã paliere:
a. organizarea unor întâlniri ºi simpozioane destinate cercetãtorilor, dar ºi

membrilor societãþii civile
În anul 2009, organizaþia numitã SIDA Civil Society Center ºi-a schimbat de-

numirea în SIDA Partnership Forum. Schimbarea s-a datorat în principal faptu-
lui cã au fost implicate ºi alte grupuri þintã în activitatea forumului. Forumul
SIDA Civil Society Center se adresa exclusiv societãþii civile, pe când structura
actualã a noului forum are o activitate diversificatã. Activitatea forumului se des-
fãºoarã în localurile nou alcãtuite din Härnösand, având totodatã o largã platfor-
mã pe internet unde persoane din întreaga lume pot apela, primind îndrumãri ºi
rãspunsuri6.
b. programe de întrajutorare
Suedia sprijinã masiv dezvoltarea economicã a altor þãri, prin ajutoare finan-

ciare cãtre Early Transition Countries Support Fund (ETC)7, fond care este ad-
ministrat de Banca Europeanã pentru dezvoltare. Fondul ETC este activ în Repu-
blicaMoldova, dar ºi în alte þãri, precumGeorgia,Armenia,Azerbaidjan, Kîrgîzstan,
Tadjikistan, Uzbekistan ºi Mongolia, ºi este cofinanþator în cadrul proiectelor
care vizeazã dezvoltarea sectorului privat, precum ºi a infrastructurii.
Guvernul suedez a acordat în 2008 o susþinere financiarã derulatã pe trei ani

cãtre EU Neighbourhood Investment Facility (NIF) — o organizaþie activã în ca-
drul þãrilor vecine la sud ºi la est cu Uniunea Europeanã. În cadrul segmentului
de þãri care se învecineazã la est cu UE, NIF desfãºoarã o bogatã activitate prin
proiectele derulate în Ucraina, Belarusu,Moldova, Georgia,Armenia ºiAzerbaidjan.
Existã destule argumente ca rezultatele pozitive ale acestor investiþii sã fie ur-
mate de ale surse de finanþare în zonele citate mai sus pe viitor.
Suedia joacã totodatã un rol deosebit când vine vorba despre sugestii în legã-

turã cu procesul de preaderare al unor þãri de la graniþele UE, precum Republica
Moldova.
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Organizaþia SIDA are drept obiective centrale:
— sã propunã ºi sã dezvolte strategii ºi politici de colaborare, în urma solici-

tãrii guvernului suedez;
— sã ofere un mediu adecvat pentru desfãºurarea strategiilor guvernului ºi sã

distribuie fondurile alocate de guvern în acest scop;
— sã facã parte integrantã din efortul Suediei de a colabora ºi de a intra în dia-

log cu alte þãri ºi organizaþii internaþionale, pe diferite teme ºi probleme.
Referindu-ne la fondurile alocate, acestea au mai multe forme prin care se în-

dreaptã cãtre zonele indicate: prin ajutor bugetar, prin programe de întrajutorare
sau prin proiecte de întrajutorare.
În fiecare an, activitatea organizaþiei este evaluatã ºi controlatã de guvern, în

virtutea principiului transparenþei, iar datele concrete se pot gãsi pe site-ul Mi-
nisterului de Externe suedez.
În ceeea ce priveºte colaborarea cu þãrile din jurul Mãrii Baltice, acestea re-

prezintã o prioritate pentru organizaþie, deoarece existã fonduri speciale alocate
care se îndreaptã cãtre zona respectivã, având drept obiective: dezvoltarea co-
merþului, a colaborãrii între þãri, a dezvoltãrii sectorului energetic, social, dar ºi
pentru a rezolva anumite probleme legate de mediu, sãnãtate, precum ºi siguranþa
cetãþeanului.
Organizaþia SIDA dispune de peste jumãtate din bugetul de întrajutorare al

Suediei, buget care rezultã din sumele depuse de fiecare suedez în parte ca im-
pozit în fiecare an. Guvernul suedez este entitatea care decide cum se distribuite
bugetul de stat ºi deci ºi ce parte din acesta ar trebui sã aloce asistenþei interna-
þionale, prin organizaþia SIDA. Pentru anul 2011, bugetul de întrajutorare este de
35,2 miliarde coroane suedeze8, adicã mai mult cu 3,7 miliarde faþã de anul
trecut.
Din acest buget, SIDA coordoneazã circa 17,5 miliarde de coroane.
În anul 2007, guvernul suedez a decis ca ajutoarele suedeze acordate în regim

de acorduri bilaterale sã se adreseze cu precãdere la aproximativ 30 de þãri. Fo-
cusarea pe un numãr limitat de þãri ar trebui sã fie pe deplin încheiatã în anul
2012.
Selecþia þãrilor a fost fãcutã în funcþie de scopurile centrale ale organizaþiei

SIDA ºi anume:
— lupta împotriva sãrãciei în Africa
— procesul de reforme în Europa
— asigurarea siguranþei ºi pãcii prin intervenþia în zone de conflict ºi postcon-

flictuale
— interesul pentru a apãra drepturile omului
— sprijinirea democraþiei.
În funcþie de aceste obiective, membrii SIDApropun mai multe linii de finan-

þare ºi dezvoltare, pe termen lung ºi pe termen delimitat, în scopul asigurãrii pã-
cii în zonã, sau pentru a sprijini procesul de reformã în vederea aderãrii la Uniu-
nea Europeanã. În aceastã ultimã categorie se încadreazã, printre alte þãri (Alba-
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nia, Georgia, Kosovo, Macedonia, Serbia, Turcia, Bosnia-Herþegoniva ºi Ucrai-
na), ºi Republica Moldova.
Guvernul suedez are o linie specialã de acþiune destinatã reformelor din Eu-

ropa de Est ºi Asiei Centrale9, din care a fãcut parte ºi România înainte de adera-
rea la Uniunea Europeanã. În momentul de faþã, fonduri importante sunt desti-
nate regiunilor strategice din Asia Centralã, Albaniei, Bosniei-Herþegovina, Ko-
sovo, Macedoniei, Republicii Moldova, Georgiei, Serbiei, Turciei, Ucrainei ºi
Belarusului.
Ministrul pentru dezvoltarea cooperãrii internaþionale, din cadrului Ministe-

rului de Externe suedez, Gunilla Carlsson,10 afirma în 2007, cu ocazia lansãrii
listei þãrilor care sunt prioritare în demersul de ajutor ºi suport financiar, cã „a-
cesta este doar începutul unei mari schimbãri, care vizeazã trecerea de la un spri-
jin financiar pasiv cãtre o politicã de dezvoltare activã, asupra cãreia ar trebui sã
fim mândri. Este o linie politicã ce îºi propune sã facã bine acolo unde este mai
mult nevoie“11.
Ar trebui precizat cã activitatea de reformã organizatã ºi desfãºuratã prin fon-

durile pentru Europa de Est nu se desfãºoarã exclusiv prin SIDA, ci ºi prin cola-
borarea cu alte instituþii suedeze, precum: Institutul Suedez (Svenska Institutet12),
Strålsäkerhetsmyndigheten13, Folke Bernadotteakademin14, precum ºi prin can-
celaria guvernului.
Scopurile activitãþii de reformã în Europa de Est vizeazã urmãtoarele obiective:
— întãrirea democraþiei
— dezvoltare corectã ºi durabilã
— intensificarea apropierii de Uniunea Europeanã ºi de principiile pe care se

clãdeºte aceasta.
În actele guvernului se precizeazã necesitatea alocãrii unui segment din bu-

getul naþional Europei de Est, prin faptul cã „în cursul anului 2009, Europa
Centralã, de Est ºi aria Balcanilor de Vest a avut cea mai accentuatã scãdere eco-
nomicã de când a început în anii ’90 procesul de trecere cãtre economia de piaþã.
BNP a scãzut în medie cu aproape 6 procente, pânã la 10 procente în þãri precum
Estonia, Letonia, Lituania, Armenia ºi Ucraina. Regiunile menþionate mai sus au
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brul. Academia desfãºoarã ºi o bogatã activitate didacticã ºi de cercetare, pe temele specifice enunþate mai sus.



fost grav afectate de diminuãri majore de capital care au intrat în þarã ºi de reduceri
drastice ale exportului, precum ºi de o gravã scãdere a preþului la materii prime“15.
Atenþia sporitã a Suediei contemporane acordatã zonei în care se aflã Repu-

blica Moldova nu apare brusc, ci se bazeazã pe o stratificare a relaþiilor istorice
dintre Regatul Suediei, Polonia ºi Principatele Române din secolele trecute, dar
ºi pe coordonatele politicii externe suedeze actuale, aºa cum s-au definit din per-
spectiva relaþiei cu politica Uniunii Europene, dar ºi cu interesele naþionale suedeze.
Pentru Republica Moldova, suma alocatã în intervalul 2007-2010 a fost de

152.985.000 coroane suedeze, prin proiecte de colaborare ºi dezvoltare, precum
ºi prin intervenþii umanitare ºi informaþionale. Suedia este pe primul loc între
þãrile europene, din punct de vedere al sumelor alocate în acord bilateral cãtre
Moldova.
Noile direcþii de colaborare ale Suediei cu Republica Moldova au fost pre-

zentate de ministrul Gunilla Carlsson în cadrul vizitei efectuate în Moldova (28-
29 martie 2007), alãturi de directorul general al SIDA, Maria Norrfalk.

2. Prezenþa fondurilor suedeze de întrajutorare
în Republica Moldova

Legãturile bilaterale dintre Suedia ºi Republica Moldova (iniþiate încã din
1996) au cunoscut o dezvoltare remarcabilã în ultimii ani. Începând cu 2007,
eforturile s-au îndreptat cu precãdere spre procesul de preaderare al Republicii
Moldova la UE. Carl Bildt, ministrul de externe suedez, a deschis la Chiºinãu
ambasada suedezã în septembrie 2010.
Cum precizam mai sus, fondurile cãtre Republica Moldova sunt justificate

prin proiectul de sprijinire a þãrilor care sunt la graniþa EU spre Est, printr-un
segment aparte de finanþare.

Cãror probleme li se adreseazã ajutoarele suedeze în Republica Moldova?

2. a. O parte din fonduri se adreseazã direct sau indirect unor probleme de or-
din economic:
Dezvoltarea economicã nu poate avea loc fãrã o dezvoltare a unei infrastruc-

turi necesare. Suedia sprijinã dezvoltarea drumurilor comerciale. Suedia ar fi in-
teresatã sã dezvolte importul din RepublicaMoldova, dacã ar fi condiþii de transport
mai bune. O infrastructurã deficitarã împiedicã o dezvoltare economicã regio-
nalã. Importul suedez din Republica Moldova este alcãtuit în momentul de faþã,
în mare parte, din produse textile, iar în ceea ce priveºte exportul cãtre Republica
Moldova, acesta vizeazã telecomunicaþiile.
SIDA finanþeazã mai multe categorii de proiecte în Moldova:
— o ramurã a proiectelor Sida oferã posibilitatea de a aplica pentru fonduri

menite a încuraja þãranii sã cultive ecologic (de exemplu culturi de ciuperci, ro-
ºii, dar ºi peºte sau albine), având în vedere enorma disponibilitate pe care o ofe-
rã peisajul moldovenesc.
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— un alt tip de proiect finanþat de SIDA ºi Banca Mondialã este Proiectul
RISP (Rural Investment Program) care se adreseazã persoanelor interesate în
creºterea animalelor (cu precãdere iepuri ºi gãini) ºi are menirea de a încuraja
dezvoltarea regiunilor rurale din Republica Moldova. Mare parte din cei care au
apelat la consilierea RISP au fost þãrani ºi mici întreprinzãtori rurali. Cu ajutorul
finanþãrilor din cadrul acestui proiect au fost alcãtuite uniuni rurale locale, sti-
mulându-se astfel producþia localã, care ar avea drept urmare o scãdere a gradu-
lui de sãrãcie. Fondurile furnizate prin proiect ar avea deci ca scop atât asigura-
rea unor recolte prin posibilitatea cultivãrii pãmântului existent, cât ºi repartiza-
rea recoltei ºi utilizarea acesteia.
— fondurile RIPS se adreseazã totodatã ºi adaptãrii legislaþiei din Republica

Moldova la UE. Pentru a oferi un exemplu, ne referim la legile care sã împiedice
poluarea. Este bine cunoscut faptul cã substanþe toxice utilizate în agriculturã
ajung prin pãmânt ºi ape în Marea Neagrã ºi distrug nivelul acidului în ecosiste-
mul marin.

2. b. O altã parte din fonduri se adreseazã unor probleme legate de educarea
mentalului colectiv — sprijinirea procesului de reformã din Republica Moldova
ºi încurajarea pregãtirii þãrii pentru procesul de aderare la UE, mai ales în cadrul
Parteneriatului Estic (Östliga partnerskapet16). Totodatã fondurile se adreseazã
dezvoltãrii domeniului social ºi al administraþiei.
SIDA a contribuit puternic la sprijinirea observãrii alegerilor din Republica

Moldova din 5 aprilie 2009 ºi continuã sã transmitã ajutoare financiare în zona
respectivã. Totodatã Suedia este convinsã cã o soluþie pentru ca rata sãrãciei sã
diminueze în Republica Moldova, ar fi integrarea acesteia în UE. În acest sens,
prezenþa SIDA în Republica Moldova se justificã prin încercarea de a adapta so-
cietatea moldoveneascã la normele ºi criteriile de evaluare europene.
— Sida are menirea de a ajuta societatea moldoveneascã în procesul de refor-

mã adoptat în cursul anului 2007. Împreunã cu societatea civilã din Republica
Moldova, SIDA sprijinã strategia pentru combaterea sãrãciei— un proiect pen-
tru anii 2008-2011.
— O altã direcþie a proiectelor SIDA în Moldova se referã la sprijinirea stra-

tegiilor de angajare a funcþionarilor publici pe merite profesionale. Acest proiect
este realizat de SIDA în colaborare cu Norvegia, Marea Britanie ºi Banca Mon-
dialã ºi se referã exclusiv la eficientizarea aparatului administrativ.
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mai 2009.

Pentru coordonatele parteneriatului ºi descrierea acestuia, vezi comunicatul Minsterului de Externe sue-
dez: http://regeringen.se/sb/d/2692/a/142189.

Pentru recentele acte ale congresului Parteneriatul Estic organizat la Varºovia, în 30 sept 2011, vezi: http://
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/124843.pdf.

Vezi ºi articolul: Oana Mocanu, „The Eastern Partnership — A Premise for an Enhanced EU-Eastern
Neighbours Cooperation Relationship“, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1517754.



—Un alt proiect vizeazã instruirea primarilor ºi a administratorilor de comu-
ne ºi a modalitãþilor prin care aceºtia ar putea avea un cuvânt de spus în deciziile
politice. Proiectul se referã la dezvoltarea politicilor sociale ºi a ajutoarelor so-
ciale astfel încât ºi categoriile defavorizate sã aibã acces la ajutor ºi suport moral
ºi financiar.
— Existã câteva proiecte care se referã la respectarea democraþiei ºi a dreptu-

rilor omului. SIDA are în acest caz mai mulþi actori importanþi care suprave-
gheazã printre altele ºi procesele decizionale publice ºi modul în care Moldova
urmãreºte convenþiile internaþionale ale drepturilor omului. O mare parte din su-
mele acestor proiecte au fost alocate informãrii cetãþenilor cu privire la dreptu-
rile pe care le au ºi asupra modalitãþilor prin care ar putea sã ºi le solicite.
— SIDA sprijinã de asemenea ºi lupta împotriva corupþiei, a drepturilor mino-

ritãþilor, ajutã ºi susþine libertatea de opinie a presei etc. Centrul Palme din Sue-
dia este un principal colaborator SIDA în organizarea unor întâlniri ºi simpo-
zioane care sã cultive opinia publicã ºi sã o informeze cu privire la problemele
vieþii democratice.
Un comunicat de presã la Minsterului de Externe suedez oferã publicitãþii la

17 februarie 201117 strategiile continuãrii colaborãrii cu Republica Moldova
pentru perioada 2011-2014, semnat de secretarul de presã al Gunillei Carlsson,
Evin Khaffaf.
Comunicatul de presã precizeazã scopurile principale ale strategiei de spriji-

nire a Moldovei de cãtre Suedia. Sunt menþionate urmãtoarele direcþii imediate,
urgente dar ºi scopuri de lungã duratã.
Citãm doar un fragment din acest document:
„Obiectivul general al cooperãrii pentru dezvoltare din Suedia ºi Republica

Moldova pe termen lung reprezintã integrarea Republicii Moldova în Uniunea
Europeanã, precum ºi apropierea de valorile de bazã ale acesteia.
Scopul dezvoltãrii cooperãrii cu Europa de Est este reprezentat de lupta pen-

tru democraþia consolidatã, dezvoltarea durabilã ºi echitabilã, precum ºi apropie-
rea de Uniunea Europeanã ºi de valorile acesteia. Dezvoltarea cooperãrii cu Re-
publica Moldova va contribui, astfel, la realizarea obiectivului Politicii Suediei
privind dezvoltarea Globalã (PGU): aceea de a contribui la o dezvoltare globalã
durabilã ºi echitabilã în baza perspectivei drepturilor omului ºi din perspectiva
oamenilor sãraci“18.
În comunicat se precizeazã cã procesul de colaborare cu Republica Moldova

în dezvoltarea sa ar trebui sã includã pe viitor, în mãsura posibilitãþilor ºi Trans-
nistria ºi se va realiza în concordanþã cu cerinþele guvernului Republicii Moldo-
vei ºi cu regulile internaþionale ale dialogului ºi drepturilor omului.
Dupã cum observãm, rigoarea implicãrii Suediei, prin efortul cetãþenilor a-

cestei þãri în est ºi cu precãdere în Republica Moldova se desfãºoarã cu aceeaºi
seriozitate specificã mentalitãþii ºi educaþiei nordice. Sã sperãm cã fondurile alo-
cate vor fi absorbite în mod corect ºi îºi vor gãsi ecoul dorit în societatea moldo-
veneascã.
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17 http://www.regeringen.se/sb/d/14389/a/161260.
18 Vezi: http://regeringen.se/content/1/c6/16/12/62/fef8659d.pdf.
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