Vi ställde vår PR-tjej, Suzanne Edam mot väggen och fyrade av

17 frågor till en DC Swea

Hur länge och var har du bott utomlands?
Jag flyttade till Paris 1988 för att jobba på OECD, som Trainee.
Eftersom jag träffat min amerikanske blivande man i Paris och han
bodde i Washington, lyckades jag bli förflyttade till OECDs Washington
kontor 1989. Det var 25 år sedan, tiden går...
Vad gjorde du innan - i Sverige?
Jag arbetade på Miljö- och Energidepartementet med ekonomiska
styrmedel i miljöpolitiken.
Vilken är den största förändringen?
Det låter kanske fånigt, men det är inte så stor skillnad. Vädret och
maten är mycket bättre här!
Vilka är fördelarna med att bo utomlands?
Vädret i Washington är underbart, förutom på sommaren. Jag längtar dock tillbaka till Europa,
men det Europa jag lämnade för så många år sedan finns tyvärr inte kvar, förutom i minnet.
Washington är en fantastiskt stad med så många trevliga och intressanta människor och jag har
haft förmånen att kunna köpa ett sommarställe i Virginia så jag lever både stadsliv och landsliv.
Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka?
Alla vapen, allt våld, att många människor inte har sjukförsäkring, att det är så dyrt att studera,
att folk kan falla i total misär om de förlorar sitt jobb, i sammanfattning avsaknaden av ett socialt
skyddsnät som finns i Europa. Vågar jag lägga till debt ceiling debatten, eller stönar alla då...
Hur ser din vardag ut?
Jag "slavar" lite i trädgården, läser, lagar mat,
uppmuntrar mina barn som nu är på college,
promenerar med hunden, arbetar med PR för
SWEA. Jag är också engagerad i
Handelshögskolans amerikanska vänförening.
Vad gör du helst på fritiden?
Reser eller åker till landet.
Beskriv en lyckad fest.
Bra musik, goda drinkar och massor med mat! Jag höll t.ex. en "ten years after" fest när vi hade
varit gifta i tio år. Vi var på samma ställe, samma dag och med samma personer, (farfar hade
tyvärr gått bort och farmor var för klen) det var helkul. Jag får väl börja planera för "25 years
after" ... om två år. Det var kul att fylla 50 också.
Vad är du bäst på?
Jag är rätt social och tycker det är kul att träffa folk. Jag är också oerhört envis och energisk
vilket är på både gott och ont.

Och sämst?
Ibland tar det en evighet att få något gjort om jag inte har lust... men jag brukar bli klar lagom i
tid (fast det är alldeles för sent säger min man), tex jag duschar när gästerna ringer på dörren.

Du och SWEA
När blev du Swea?
Redan 1989, mitt första år i Washington, hade Gunilla Stone
mfl en bra idé att föryngra SWEA så ett möte anordnades i
Chevy Chase och jag träffade flera tjejer som fortfarande är
mina bästa vänner, Cecilia Kullman, SWEA Bordets guru
t.ex. Vi var då "ungsweor", ha ha åren går. Idag tycker jag att
Gunilla och jag är i samma ålder.
Varför?
Det är alltid kul med tjejkompisar och svenska tjejkompisar är roligast. SWEA fyller just den
funktionen att man kan hitta massor med roliga tjejer att ha kul med.
Vad är din uppgift i SWEA just nu?
Jag samlar in vinster till Basarens lotteri och sköter PR för Basaren.
Om någon har en bra idé, skriv till mig pa SWEApr@gmail.com om
ni funderar på något vi borde ha med till utlottningen. Vi har redan
fått en tur och retur biljett med Icelandair, så lotteriet borde gå bra
på årets Basar.
Berätta om ditt roligaste SWEA-minne.
Senaste roliga minnet är från förra hösten när
vi packade in oss i Cecilia Brownings stora
bil/buss och åkte till Philly på regionmöte. Vi
mötte massor med trevliga tjejer från hela
östkusten och Margaretha Talerman och
hennes grupp hade fixat ett supertrevligt
program med underbar middag på
Svenskamerikanska musset, dit jag aldrig
kommit tidigare - allt var helkul.
Våra styrelsemöten är faktiskt roliga också, att
ha ett gemensamt mål och ha kul ihop
samtidigt är vårt mål, och vi har jättetrevligt
under Cecilias ledning, kom med i styrelsen och se hur kul det är att träffa andra sweor.
Vad har vi glömt att fråga?
Vad gör du framöver?
Vad skulle du ha svarat?
Då har jag kanske flyttat tillbaka till Europa, fast jag är självklart med i en SWEA förening där!

