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”Gästabud” i Nyköping
serverade matnyttigt innehåll

Tilde de Paula Eby

En invandrare
känner sig
alltid rotlös
Ett trettiotal medlemmar kom till förbundskongressen som hölls i Nyköping.
– Vi har lyckats mycket väl med våra mål
och att implementera våra tre fokusområden kvinnors yrkeskarriär, ekonomisk
självständighet och hälsa under 2015
och säger Erika Braun som fick fortsatt
förtroende.

Till styrelseledamöter valdes Eva Grip,
Hudiksvall, Ann-Marie Wallentin, Sundsvall, Monica Lindsten-Rooslien, Stockholm, Elisabeth Wagner, Jönköping,
Margaretha Olsson, Borås samt Åsa
Ask, Kristianstad (nyval). På bilden syns
styrelsen med flera medlemmar.
Se sid 2

Anne Lundberg

Jag drivs av nyfikenhet och passion
Anne Lundberg är journalisten och
programledaren som med sitt varma
leende, starka engagemang och
sociala patos klivit rakt genom TVrutan.
Hon har bland annat vunnit TV-priset
Kristallen för ”Årets kvinnliga programledare” tre gånger och 1,7 miljoner
tittare följer henne i Antikrundan. Men
hon slår sig inte till ro, hon har ständigt
nya programprojekt på gång.
Se sid 3
Anne Lundberg bjöd in Malmöklubben till
sin arbetsplats på SVT där hon berättade
om sin karriär och vad som driver henne.

– Jag väntade i tio år på att ge ut min
bok. Nu var det rätt tid och sammanhang och jag är så glad över att den
kan hjälpa andra flyktingar och invandrare, berättade TV-profilen Tilde de
Paula Eby inför en entusiastisk publik
hos BPW Stockholm.
Tildes bok heter Tiden läker inga sår, en
titel vald för att beskriva att en invandrare alltid känner sig rotlös.
– Vi har ju inga referenser. Man kommer till ett nytt land och försöker anpassa sig. Man lär sig seder, bruk, traditioner, sätt att vara, men man har ändå
inga rötter.
Se sid 4

En riktigt
skön sommar
önskar vi alla
läsare!

Ledare

Kvinnor levererar – men hur vet man det?

– Någon som hört talas om Melinda
Gates? Inte det? Men Bill Gates då?
Säkert alla!
Melinda var tidigare anställd på Microsoft med ansvar för bland annat Microsoft Publisher, Microsoft Bob. De gifte
sig 1994 och sedan 2006 sitter Melinda
bland annat i styrelsen för The Washington Post och är djupt engagerad i välgörenhetsorganisationen Bill & Melinda
Gates Foundation. 1999 donerade de 5
miljarder amerikanska dollar till fonden.
Av dessa skänker de nu 80 miljoner dol-

lar för att förbättra statistiken om kvinnor
och flickor. För utan statistik som visar
vilka samhälleliga vinster som följer med
att investera i kvinnor, så har satsningar
på kvinnor svårt att få en finansministers
öra. Den 16-19 maj hölls den fjärde
globala konferensen vid namn Women
Deliver, i år i Köpenhamn. Det är
världens största globala konferens som
belyser hälsa, mänskliga rättigheter och
välbefinnande för flickor och kvinnor det
senaste decenniet. Melinda Gates var på
plats tillsammans med en lång rad talare
och deltagare från ett 140-tal länder.
Det är imponerande och fantastiskt
att läsa om deras arbete. Sök ”Women
Deliver” på nätet. På flera sätt påminner
det om vad som görs i BPW:s internationella organisation. Skillnaden är att vi
inte har 80 miljoner dollar utan mångt
och mycket görs helt på ideell basis. Att
vara en del i det stora sammanhanget
skapar möjligheter att påverka, men
det förutsätter också engagemang och
delaktighet både i det lilla och stora
formatet.

Nyligen sammanstrålade vi i Nyköping
där årets förbundskongress hölls. Vår
gästtalare påminde oss om det där
med ekonomi som vi så gärna skjuter
framför oss. Vad händer när vi skiljer
oss, partnern dör eller man själv avlider?
Det var många av oss som fick sig en
tankeställare. Ta reda på fakta är mitt råd
och anlita helst en advokat, jurist eller
bankman för att vara steget före!
Vi närmar oss semestertider och jag vill
då passa på att önska er en skön sommar! Uppladdade sätter vi sedan igång
med en höstkonferens i Jönköping
17-18 september, då vi bland annat får
träffa Mary Hägg, som vi korat till Årets
Yrkeskvinna 2016.Två veckor senare är
det Europakonferens i Zürich. 750 är
anmälda hittills. Tror att det är ett nytt
rekord! Det visar vilket engagemang
som finns runt om hos våra systrar! Om
vår organisations arbete kan du följa på
bpw-international.org och bpw-europé.
org samt respektive Facebook-sida.
			

Erika Braun
Förbundsordförande BPW Sweden

Tänk efter före och
framförallt långsiktigt!
Ett trettiotal medlemmar som slöt upp
till förbundskongressen i Nyköping
fick en kickstart. Carina Remnemark,
banktjänsteman på Nordea, som i 30
år jobbat med ekonomi ur ett kvinnligt
perspektiv, inledde med ett inspirerande
och tänkvärt föredrag.
– Vad händer dig när kärleken tar slut?
Vet du vad din man gör nu när du är här,
han kanske träffar sin nya kärlek, fortsatte hon.

Carina Remnemark, pratade om kvinnor
och ekonomi.

– Nu ska ni få vara med på en resa.
Det kommer att gå fort, så ingen
kommer att somna. Så började
Carina Remnemark sin föreläsning.
Och det var ingen överdrift.

Hon berättade om vikten av att prata
med sin make eller sambo hur de ekonomiska förhållandena ser ut och hur
viktigt det är att skriva ett testamente,
även om du är gift. Ta gärna hjälp av en
bankjurist om du ska skriva ett testamente, de hjälper gärna till och till en
överkomlig ersättning.
Carina berättade även om hur viktigt det
är att se över sin pension. Pensionen är
ditt största sparkapital, men du måste
spara privat.

– För räkna inte med att det finns så
mycket pengar kvar den dagen du går i
pension, oavsett hur gammal du är idag.
Och glöm inte att fundera på vem som
är din förmånstagare.
Hur ska man då spara? Tänk framför
allt långsiktigt, var Carinas rekommendation. Bank ger inte så stor avkastning,
däremot är aktier bra om man kan se det
på lång sikt.
Carinas avslutade sin mycket inspirerande föreläsning med orden
”Lägg inte alla ägg i samma korg och
följ din strategi”.

Är du sambo?
Fundera på vem som ska ärva dig,
för din sambo gör det inte.
Ta reda på vad som gäller för
särkullbarn.
Har du någon olycksfallsförsäkring?
Om inte, skaffa det och snåla inte.

BPW BORÅS

“Vi fick börja om från noll“
Zahra är född och uppvuxen i Iran
och universitetsutbildad i Public Relations. Vid 19-års ålder gifte hon sig
och fick jobb som journalist. Maken
arbetade som läkare och på grund
av hans jobb, fick de flytta till olika
platser i landet.

Nyfikenhet, passion och rättvisa är det som driver Anne Lundberg, tre gånger utnämnd
till bästa programledare.

“Jag är bra på att ta för mig”
Anne Lundbergs meritlista är lång
och mångsidig. I april var en av våra
mest populära programledare gäst
hos BPW Malmö. Vad driver henne?
Vilka förebilder har hon? Hur är det
att vara kvinna i en tuff medievärld?
Just hemkommen från en reportageresa
till Abu Dabi och dessförinnan ”Bollywood” tog Anne Lundberg emot BPWs
medlemmar på sin arbetsplats, SVT i
Malmö. Efter en kort rundvandring i
studios, smink och ateljéer var det dags
för en informell, och för Anne lite ovan,
”omvänd talkshow”. Här stod publiken
för frågorna, hon för svaren.
– När jag ser tillbaka är det ju ofta tur
och tillfälligheter, småsaker, som öppnar
dörrar. Som till exempel när jag gjorde
Journalisthögskolans praktik på ”Nordnytt” i Umeå och stötte på Sverker Olofsson som frågade om jag inte ville jobba
lite för Plus. Jag sa ja, och på den vägen
är det, skrattar Anne.
Hittills har det blivit 27 år på SVT, i
Umeå, Stockholm och Malmö med en
rad olika program. Nyheter, konsumentjournalistik, sociala reportage och bredare familjeprogram.
– Jag har alltid velat blanda lustfyllt
och lättsamt med djupaste allvar. Jag
är också bra på att ta för mig, på så vis
är jag nog ganska otypisk som tjej. Till
exempel när jag blev tillfrågad om jag
ville provfilma som programledare för
Antikrundan var min första tanke ”Ja,
det kan jag väl!” Istället för ”Njae, inte
ska väl lilla jag…”, som kanske vore mer
”typiskt kvinnligt”.

Jag hade aldrig varit programledare och
inte heller visste speciellt mycket om
antikviteter. Att vara orädd för nya utmaningar och passionerad i mötet med
människor har hjälpt mycket. Det har
kanske också bidragit till att jag aldrig
blivit illa behandlad och alltid känt att
jag varit jämlik med manliga kollegor.

Förebilder?

– Jag har flera, men främst är det min
mamma, som alltid trott på mig och
sagt ”klart du kan”. Sverker Olofsson
som har varit lite av min mentor, han
har hjärtat på rätta stället. Skavlan som
talkshowproffs och den amerikanska
programledaren Ellen, så varm, kvick
och full av humor.

Vad driver dig?

– Jag har nog alltid haft ett stort rättspatos, vill att allt ska gå rätt till. Världen
är ju inte rättvis, det får vi lära oss tidigt.
Det finns bara en enda sak som är rättvis
och det är den tid vi har till vårt förfogande. Alla har vi lika mycket tid varje
dag, det är vad vi gör med den som
räknas. Som journalist har jag möjlighet
att påverka andra människor genom att
lyfta olika ämnen och frågor. Det är det
och en genuin nyfikenhet som driver mig
mest.
Vi TV-tittare kan snart se fram emot
Anne i bland annat nya Antikrundor och
Landgång med både ökenrace i Abu
Dabi och besök hos ett svenskt filmteam
i Bollywood…
Susanne Hushagen

1988 blev Zahras man tvungen att fly till
Sverige och 1989 kunde hon och barnen
komma efter.
Med bra utbildningar och många års
arbetserfarenheter fick de ändå börja
från noll, lära sig språket och jobba med
vad som dök upp.
När sonen började skolan här i Sverige
började också Zahra läsa svenska. Hon
ville inte låta barnen ta kommandot i
familjen på grund av språket, vilket är
lätt hänt om man inte känner sig säker i
sin roll på grund av brist på språket och
kunskap om hur samhället fungerar.
Efter jobb som tvättbiträde och vårdbiträde började Zahra studera till bibliotekarie. 1994 blev hon färdig med utbildningen och efter ett tag som vikarie, fick
hon sitt första jobb som skolbibliotekarie. 2002 valdes hon till Årets Skolbibliotekarie i Sverige och sedan 2014 är hon
platschef på Mediapoolen.

BPW kristianstad
Trots Norges nationaldag och att stadens stolthet spelade träningsmatch inför
SM-finalen i handboll så var uppslutningen god bland medlemmarna.
Den alltid lika trevliga stämningen på
våra medlemsträffar spred sig snabbt
och efter måltiden var det dags för en
stadsvandring i Kristianstad.
Under kvällen fick medlemmarna höstens program presenterat för sig. Hösten
startar med hälsotema när vi besöker
Annas Bio-Care, en boning för alla
sinnen, en helande miljö för kropp och
själ. Sen fortsätter vi med ett besök av
Michael Ekdahl. Elitsoldat och feminist
– kan man vara det?
Kustjägaren som
vaknade upp ur
machovärlden
och nu arbetar
med jämställdhet
och jämlikhet.
Åsa Ask, ordför.
BPW Kristianstad,
presenterade
höstens program.

BPW stockholm

TV-profilen Tilde de Paula Eby var bara ett år
när hon kom till Sverige från Chile med sina
föräldrar.

Som invandrare är man
alltid rotlös
– Vi har inte en flyktingkris. Det är
flyktingar som är i kris.
Den idag välkända TV4-profilen Tilde de
Paula är själv ett flyktingbarn som växt
upp i Sverige, så olikt de länder hennes
föräldrar präglats av. Utanförskap hand-

Mary Hägg
Årets yrkeskvinna 2016
Mary Hägg är eldsjälen, forskaren och
uppfinnaren till innovationen IQoro.
I jobbet som sjukhustandläkare upptäckte hon att det saknades en effektiv behandling för människor som på grund

lar väldigt mycket om att inte kunna alla
seder och bruk i det nya landet, konstaterade Tilde, som var inbjuden av BPWklubben i Stockholm.
– Vi vet inte vad en osthyvel är.
Vi fattar inte varför svenskarna springer
omkring och kvackar som grodor runt
en stång. Tilde de Paula föddes 1972
i Chile. Hennes far var en brasiliansk
vänsterpolitiker, som efter mordhot
tvingades fly från Brasilien till Kuba. På
Kuba träffade han Tildes blivande mor
och de två flyttade till Chile. Vid 1973års militärkupp tvingades de fly, och via
Harald Edelstam på den svenska ambassaden, kunde familjen finna ett nytt hem
i Sverige.
Tilde har just släppt sin bok ” Tiden
läker inga sår” och berättade att den
handlar om hennes mamma och kvinnorna i hennes släkt och deras kamp
om överlevnad och sökandet efter
självständighet och frihet.
– I boken menar jag att tiden i sig inte
läker sår. Däremot gör andra människors
goda gärningar, välkomnande, generositet och hjärta det. Precis som männi-

skor i min omgivning har hjälpt mig att
läka mina sår så kan vi i dag hjälpa andra
människor att läka sina sår genom att
finnas där för dem.
Den nya världsbilden var skälet till att
Tilde bestämde sig för att ge ut boken.
Hon ville ge flyktingfrågan ett ansikte så
att det inte enbart handlade om siffror,
statistik och problem.
– Jag är glad att jag vågade ge ut
boken för människor känner igen sig, de
känner igen sina föräldrar, de har blivit
berörda.

av sjukdomar eller efter olyckor hade
problem att äta, svälja och andas. Hon
har vågat gå sin egen väg och stått emot
skeptiker under nästan två decenniers
forskningsarbete. Resultat har gjort stor
skillnad och uppmärksammats långt
utanför landets gränser.
Mary Hägg använder själv sin uppfinning varje dag efter ett magbrock.
Hon kallar den munhantel och den tränar muskler och nervbanor från munnen
hela vägen ner till magen.

– Mary Hägg är
en förebild och
värdig titeln Årets
Yrkeskvinna, kommenterar Erika
Braun, förbundsordförande för
BPW Sweden som
kommer att dela ut
diplomet 17 september, vår höstkonferens i Jönköping.

“Tack Tilde för att du berättade.
Ibland får man något att fundera över.
I kväll har jag lyssnat till Tilde och hon
sa: alla är vi människor och flyktingar
är inte mer tåliga, har färre känslor
eller mindre hungriga än oss andra.
De har bara funnits på fel ställe i
världen. Är det någon av er där ute
som fått försaka något nu när vi tagit
emot flyktingar i stor mängd? Troligen inte. Ibland är det bra att få lite
distans till sin egen mycket enkla
tillvaro.”
Yvonne Westermark

BPW luleå
Tack Louise!

Louise med Charlotta Malm, som varit medlem i BPW samt arbetat i förbundsstyrelsen.

– Jag är stolt över att tillhöra BPW Luleå,
min lokala tillhörighet och nätverk.
Louise Elemalm avslutar sitt engagemang i BPW Luleå efter många års insatser. Louise kom in som gäst i Yrkeskvinnors klubb i Luleå 1998, som föreningen då hette, och blev invald i klubbens
styrelse 1999. Först som kassör ett år
och sedan vald till ordförande mellan
2000-2006. Hon har även varit ledamot i
förbundsstyrelsen.
– Att tillhöra BPW Sweden och vara en
del av ett globalt nätverk, har gett mig

möjlighet att träffa många professionella
och kompetenta kvinnor från olika yrkesområden, såväl nationella, som internationella, säger Louise.
Alla kämpar vi för ett jämställt samhälle där kvinnor och män betraktas som
jämställda, inte minst i arbetslivet och
särskilt vid lönesättning.
– Equal Pay Day är en viktig satsning
i Europa, för att synliggöra löneskillnaderna mellan könen, säger Louise.
Hjälps vi alla åt att kämpa för det, så
är övertygelsen att vi så småningom
kommer att lyckas!
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