Intervju med Margit Wallsten, ordförande för SKEN
1.

Varför är det viktigt med svenska kvinnor i EU?

Det är viktigt att både kvinnor och män engagerar sig i Europa, inte minst för att Sverige är en del av
Europa. Vi måste vara med, förbättra det vi vill behålla och kritisera och stå emot det vi inte vill ha!
Påverka! Kvinnor betyder oerhört mycket för framtiden, således deras åsikter också. Kvinnorna, tack
vare sitt starka engagemang, sina kunskaper och livserfarenheter, är väl rustade när det kommer till
arbetet med att forma och påverka våra barns framtid.
2.

Beskriv din karriär:

a. Vad är du mest stolt över? b. Vad skulle du vilja göra ogjort?
Med bakgrund som organisationskonsult, har jag alltid jobbat med människor och organisationer,
inte bara i Sverige utan också på andra ställe i Europa som t ex Bryssel och Paris. Jag har fått mycket
glädje av att ha haft möjligheten att jobba på det sättet.
a. Att ha vågat göra nya satsningar och ta mig an uppgifter som inte var givet att det skulle
lyckas att ro dem i land.
b. Jag skulle ha velat slutföra mina doktorandstudier. Jag påbörjade doktorandstudier på
Handelshögskolan i Stockholm som jag fick avbryta eftersom min man också doktorerade
och vi kom överens om att han skulle fortsätta dessa medan jag, som hade ett inressant
arbete skulle fortsätta med det för att kunna få familjekonomin att gå ihop. Barn, familj
och arbete tog över och jag fick inte möjligheten att fortsätta doktorandarbetet i tid. Det
har jag saknat, jag hade tyckt om att kunna fördjupa mig och försöka försvara en
avhandling.
3.

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

”Historien tar slut då när vi inte längre kan föreställa oss framtiden som en bättre sådan än den
verklighet som vi lever i idag” var det ett uttryck som jag hörde idag på ett seminarium jag deltog i.
Det är samma sak med Europa, tycker jag. Det perfekta Europa kan alltid bli bättre! Och världen är
ständigt i förändring. Vi vet inte riktigt hur framtiden kommer bli men vi drömmer om hur vi skulle
vilja att den blev. Det är bara att jobba för det!
En perfekt Europa skulle kunna vara en plats där vi accepterar varandras olikheter, arbetar och
utvecklas tillsammans, helst utan konflikter. Det sägs att Europa har utvecklats som bäst under
mellan-konflikter-åren, tyvärr. Jag tror vi kan utvecklas ännu mer om konflikter tas bort. Ett
sammanhållet Europa med gemensam valuta, bättre harmonisering (organisationer/institutioner
som är för alla européer) och ingen intern konkurrens. Dock, tror jag inte det blir möjligt att ha ett
gemensamt europeisk språk.
Vi glömmer lätt att Europa som en mångkulturell kontinent har en lång historia av stora krig och
konflikter med det 30-åriga kriget på 1600-talet eller Ia & IIa världskrigen på 1900-talet som exempel!
En sammanhållen Europa kräver att vi lär oss om varandras rötter. Vi måste förstå varandra om vi
skall kunna undvika denna förödande typ av konflikter.
Dagens EU är fortfarande ”platsorienterad”. Det är önskvärt att européer får en mer EU- orienterad
syn på tillvaro, någon form av ”EU-mentalitet”. Det gynnar samarbetet oavsett inflytelsenivån, som
jag dessvärre tror alltid kommer att variera mellan länderna. En bra mix av män och kvinnor som
beslutsfattare i alla aktiva områden inom EU, inklusive politik och finans, är en självklarhet i en
perfekt Europa.
4.

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

Kvinnor har det inte bra om inte barnen har det bra! Så har det varit och så är det fortfarande. Dock
verkar barnomsorgen vara en kvinnofråga. Vore det inte naturligt att det berör män lika mycket?
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Vi måste se till att skapa/få/strukturera upp organisationer som är vänliga för både kvinnor som män.
Dagens avancerade tekniska lösningar bör tas till hjälp ännu mer än hittills. Även mentaliteten bör
arbetas med, det finns väl egentligen ingen anledning att särskilt belöna papporna för deras insatser
för sina barn; kvinnor har alltid sett sina insatser för barnen som en självklarhet!
Det finns behov av att höra flera kvinnoröster i den offentliga debatten; mer balans i vad som får ta
plats som ”tunga ämnen” i det offentliga rummet. Kvinnors omtanke om barn, vård och omsorg,
estetik och känsla, mänskligt värme, etc. är grunden till mänskligt välbefinnande och en förutsättning
för all skapande och framsteg. Kanske det är dags för ett Projekt Europa där både män och kvinnor
lär sig vara lika måna om ALLT som berör oss, allt från barnomsorg till mer konkreta och lättmätbara
ting.
5.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Natur och rörelse är viktigt, inte minst med tanke på ålder, hälsa och välbefinnande. Jag är noga med
att röra på mig så mycket det går - spelar lite golf och promenerar mycket. Gillar också att gå på
teater, opera och balett. Särskilt balett är jag mycket förtjust i! Älskar att vara med barnbarnen och
går gärna med dem på barnteater eller har sagostund. Läser! Tycker det är roligt att lära känna
Europas länder via deras litteratur. Det är trevligt och givande att träffa människor, umgås därför
gärna med både vänner och bekanta.
6.

Hur fungerar ett nätverk när den är på topp?

Att träffa människor är viktigt! Att uppleva tillsammans, både med humor och allvar, är en mycket
berikande sysselsättning. Ett fungerande nätverk skall vara så transparant som möjligt. Det skall vara
lätt att ta kontakt med varandra, stödja och hjälpa varandra. Jag är mer för det fysiska nätverket, där
det är lätt att samarbeta och skapa tillsammans men också lätt att få hjälp när det behövs.
Här har vi mycket kvar att göra när det gäller SKEN. Vi alla måste inse att det hänger på var och en av
oss att själva ta kontakt med varandra. Vi har bara att vinna på det! Och, det viktigaste att komma
ihåg är att vi först måste ge innan det är dags att ta emot!
7.

Nämn en källa till inspiration som du uppskattar (t ex en upplevelse bok, film, resa eller en inspirerande
person)

Det som påverkat mig mest under årets lopp har varit min familj, de intressanta personer som jag har
interagerat med i yrkeslivet och sist men inte minst att ha haft roligt! Det ser jag fortfarande till! Det
är t ex jätteroligt att läsa intressanta kurser på universitetet. En sådan som jag följt är ”Ekonomisk
historia sett i litteraturen”. En annan är ”Mumin med mera: Tove Janssons författarskap”. Gillar att
läsa om historia, litteratur och global ekonomi och har fått massor med inspiration via dessa ämnen
under årets lopp.
Jag tycker också om att lyssna på musik (kör, renässans och klassisk musik i första hand samt jazz),
och att gå på museer eller något annat inspirerande som kulturutbudet i Stockholm erbjuder!
8.

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

År 2014 är der val till Europaparlamentet (EP). Vi i SKEN måste arbeta för att fler kvinnor kandiderar
till europavalet och bidra till att fler kvinnor får chansen att hålla seminarier och/eller debattera
aktuella EU- frågor samt frågor som kopplas till framtidens Europa. Vi skall verka för att svenska
kvinnor blir mer aktiva i samband med valet till Europaparlamentet, dvs att svenska kvinnor bidrar
med sina röster i mycket större utsträckning än tidigare. SKEN bör inför EP-valet 2014 arbeta aktivt
med att sprida information om de kvinnor som är verksamt involverade i och/eller kandiderar till
Europa- parlamentet och följa upp deras arbete genom att bjuda in dem till samtal etc.
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