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1. Varför är det viktigt med svenska kvinnor i EU? 

Det är min övertygelse att kvinnors röster i Europa måste stärkas. Kvinnor 
representerar halva  befolkningen och  är minst lika kompetenta som män - och 
är ofta starkare än man tror. Kvinnor måste bli mer synliga i europeiska 
sammanhang och öka sitt inflytande på alla nivåer.  
Flickor har klart bättre skolresultat än pojkar, ändå går de bästa jobben till 
männen. En orsak kan vara att kvinnornas självkänsla kanske inte  alltid är lika 
stark som männens och därför behöver de uppmuntras att tro mer på sig 
själva. Men kvinnor behöver också samhällsystem som underlättar för dem att 
satsa på karriär. Sverige har här kommit längre än flertalet andra  länder. Jag 
ser svenska  kvinnor som förebilder  som kan inspirera  kvinnor i andra länder 
till ökat engagemang för Europas och sin egen framtid. Därför är det viktigt 
med svenska kvinnor i EU. 

2. Beskriv din karriär:  

Efter en akademisk examen i ekonomi, statskunskap och franska blev mitt 
första jobb konjunkturekonom på Sveriges Exportråd, därefter på Sveriges 
Industriförbund. Där kom jag sen att arbeta med handelshinder för dem 
svenska exportföretagen. Tullkontroller,  gränsavgifter och andra sorts hinder 
var ofta besvärliga och kostsamma. Ett initiativ jag tog som jag är stolt över var 
att få med övriga EFTA-länders Industriförbund på en gemensam aktion för att 
dessa länders regeringar skulle sluta an till ett nytt tulldokument som EU höll 
på att utveckla. När sen dokumentet drevs igenom bistod jag svenska tullen att 
lära företagen använda detta dokument, vilket märkbart skulle dämpa 
kostnader och faktiskt underlätta utrikeshandeln.  
Sedan  kom jag till EFTA-sekretariatet i Geneve  som  tullexpert,  en spännande 
period som innebar mycket samarbete med EU, som då höll på att utvidgas.  
Sverige blev medlem 1995. 
Efter en kort tid tillbaka på Industriförbundet längtade jag tillbaka till 
Europafrågorna, så jag deltog i två olika uttagningstävlingar för arbete i 
Kommissionen och i Europaparlamentet.  Jag blev en av de lyckliga som sattes 
upp på båda listorna  för blivande tjänstemän, och efter stor vånda valde jag 
Europaparlamentet. Jag ångrade aldrig det, trots att de första åren innebar ett 
tufft jobb med placering i Luxemburg som  chef för en jätteavdelning med  
frågor som upphandlingar av utrustningar och möbler till nya kontorshus för de 
nya EU- länderna, parlamentarikernas bilpark, chaufförer  och 



konferenstekniker.  Tjänsten som chef för utskottet för kvinnorättigheter och 
jämställdhet i Bryssel hade jag i elva år. 

a. Vad är du mest stolt över? 
Jag är stolt, glad och tacksam över att ha vågat ta steget och byta jobb, bostad, 
land, språk och kultur. Det har varit mycket utvecklande för mig. Men ännu 
viktigare: mina båda döttrar fick förmånen att leva och studera i en 
internationell miljö, något de är tacksamma för idag för det har hjälpt dem i 
deras fortsatta liv. 

b. Vad skulle du vilja göra ogjort? 
Ingenting, jag har alltid gjort så gott jag har kunnat! 

3. Hur skulle en perfekt Europa se ut om du skulle kunna drömma fritt? 

Vi strävar efter perfektion, ja!, men ”perfekt” finns inte. Det är orealistiskt! 
Jag önskar mig dock ett Europa där varje individ har valfrihet och får den 
tillfredställelse utav livet man vill ha, där det finns ömsesidig respekt för 
medmänniskor och för oliktänkande, och där fred och frihet råder. Önskar att 
européer kommer att kunna arbeta sig ur finanskrisen, att våra äldre får en 
värdig ålderdom, att barnen får en trygg uppväxt. 

4. Kvinnornas Europa idag – vad är i mest akut behov av förändring? 

Frågorna om jämställdhet män/kvinnor måste tas på allvar. Lika lön för lika 
eller likvärdigt arbete borde vara en självklarhet för alla länder i Europa. Där är 
vi inte än. Kvinnor som så önskar bör få möjlighet att komma ut på 
arbetsmarknaden. Våld mot kvinnor, trafficking liksom alla andra överträdelser 
av kvinnors mänskliga rättigheter måste bekämpas.  

5. Vad älskar du att göra på fritiden?  

Att arbeta med SKEN är givande. Involverar mig gärna i frågor som berör våra 
barn och deras framtid, t ex trafiksäkerhet och en god miljö, frågor som 
engagerar mig som folkpartist i kommunen. Som vice ordförande i Sveriges 
Kvinnolobby förmedlar jag svenska kvinnors röst till europeiska Kvinnolobbyn. 
Vandra, åka skidor och skridskor, träffa vänner är viktigt för mig. Men mest 
gillar jag att vara med mina barnbarn. 

6. Hur fungerar ett nätverk när den är på topp?   

När dess medlemmar känner sig inspirerade, när de kan ge och få råd, då 
tilliten är hög och där ämnena som tas upp känns viktiga. Nätverket bör bara en 
dynamisk grupp med personer i olika åldrar, erfarenheter och kompetenser, 
men som strävar åt samma håll.  



7. Nämn en källa till inspiration som du uppskattar (t ex en upplevelse 

bok, film, resa eller en inspirerande person) 

Min främsta inspirationskälla är barn och barnbarn! Jag får också inspiration 
när jag vandrar i Alperna och ser ut över topparna – underbart! Inom 
litteraturen inspirerar Simone de Beauvoir – alla problem med att vara kvinna 
som hon tog upp under sin tid är fortfarande skrämmande aktuella. 

8. SKEN:s roll i EU frågor 2014 – vad nytt jämfört med idag? 

Vi kommer att vara  aktiva i EU-valet; vi vill försöka öka kvinnors medvetenhet 
om EU, och stärka kvinnors röster i Europa. Rent konkret kommer vi bl a att 
föra samtal med  europaparlamentariker för att göra Europavalet mer synligt. 
 


