Vi ställde en av våra programansvariga, Karin Rosenberg mot väggen och
fyrade av

17 frågor till en DC Swea
Hur länge och var har du bott utomlands?
Jag har bott utomlands i flera år. Efter min gymnasietid flyttade jag till Zürich,
Schweiz där jag arbetade på en internationell skola i två år. Under en del av
min studietid på universitet boode jag i Sydostasien där jag forskade om
barns rätt till utbildning hos UNICEF och UNESCO.
Vad gjorde du innan - i Sverige?
I Sverige studerade jag internationella relationer på Göteborgs Universitet
och volontärarbetade med Rädda Barnen på Migrationsverkets asylboende i
Göteborg.
Vilken är den största förändringen?
Mitt liv består av många förändringar, att flytta utomlands är en av dem. Här i
Washington kan jag sakna allemansrätten, att bara gå ut i skogen och plocka
bär eller svamp.
Vilka är fördelarna med att bo utomlands?
Fördelarna med att bo utomlands är att man lär känna nya männiksor från
olika delar av världen, samt man lär känna en ny kultur och språk.
Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka?
En nackdel är att man saknar sin familj och sina vänner i Sverige. Att flytta till USA bidrar även
till att det i är inte är lätt att åka hem så ofta. Tidsskillnaden mellan USA och Europa gör det
även svårare att ringa hem när man vill.
Hur ser din vardag ut?
En vanlig vardag börjar med träningen innan jag går till arbetet. På arbetet sitter jag framför
datorn eller går på möten som handlar om barns rättigheter. Efter jobbet tar jag ofta en fika med
en vän eller går och shoppar.
Vad gör du helst på fritiden?
Min man och jag gillar att vandra, vi åker gärna till Great Falls, Maryland, på helgerna och
vandrar där. En söndag förmiddag går jag gärna på brunch med vänner i Georgetown eller
shoppar i området Friendship Heights, som ligger nära där jag bor.
Beskriv en lyckad fest.
En lyckade fest är när man känner att man skapat en avslappnad atmosfär så folk känner sig
avkopplade och när man märker att folk är glada och knyter nya bekanskaper med varandra.

Vad är du bäst på?
Jag gillar utamningar och är en nyfiken person. Jag är noggran och gör alltid mitt bästa i alla
situationer.
Och sämst?
Är inte så morgonpigg!

Du och SWEA
När blev du medlem i swea?
Jag blev medlem i SWEA i augusti 2014.
Varför?
Anledningen till att jag gick med i SWEA var för jag tyckte det skulle vara trevligt att träffa andra
svenskar som bor här i Washington, samt att bidra med mina kunskaper och hjälpa till där det
behövs.
Om du har en uppgift i SWEA just nu, vad är den?
Jag har gått med i programmgruppen så det är mycket spännande arbete som väntar!
Vem, nu levande eller i världshistorien, skulle du helst vilja bjuda till ett SWEA-möte?
Eftersom jag arbetar med barns rättigheter så skulle jag gärna bjuda nobelpristagaren Malala
Yousafzi till ett SWEA möte.
Berätta om ditt roligaste SWEA-minne.
Jag har inte varit med så länge i SWEA men
jag tror att julbasaren kommer att bli ett roligt
minne.
Vad har vi glömt att fråga?
Vad är den största utmaningen med att bo
utomlands?
Vad skulle du ha svarat?
Den störst utmaningen med att bo utomlands är
att ha tålamod och förtroende att det kan ta tid,
att komma in i vardagen som att hitta arbete,
skapa nya kontakter och få nya vänner.

