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NUVARANDE ANSTÄLLNING

Generalsekreterare, Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna (2007 – )
TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

Rådgivare och medlem i kabinettet/staben för EU-kommissionens förste
vice ordförande (2004 – 2007)
Projektledare och koordinator, Justitiedepartementet (2003 – 2004)
Senior Partner och delägare, Norna Kommunikation AB (1999 – 2003)
Politisk sakkunnig hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete,
Utrikesdepartementet (1994 – 1999)
Utrikespolitisk rådgivare och projektledare, Socialdemokratiska
riksdagsgruppen (1993 – 1994)
Kampanjledare, Greenpeace International (stationerad i USA) och
Greenpeace Sverige (1988 – 1992)
Koordinator och projektledare, Svenska Freds-och Skiljedomsföreningen
(1986 – 1988)
Scripta/inspelningsledare, Utbildningsradion (1984 – 1986)

UPPDRAG

Oberoende expert i Uppdrag: Framtid, regeringens arbete med långsiktig idéoch politikutveckling för att möta framtidens utmaningar. Slutrapport
presenterad maj 2016.
Medlem i Ideell Arenas styrgrupp sedan våren 2016. Ideell Arena är ett
samarbete mellan idéburna organisationer som startades av forskare och
ledare från olika ideella organisationer 1998. Idag driver ett sjuttiotal
organisationer Ideell Arena. Fokus för verksamheten är att utveckla det
strategiska ledarskapet i den ideella sektorn.
Ledamot i Enskede-Årsta stadsdelsnämnd (2000 – 2004)
Ledamot i styrelsen för Arenagruppen (1993 – 2016)
Ledamot i styrelsen för Kvinnoforum (1997 – 2000)
En av initiativtagarna till insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna 1993.
Ledamot av styrelsen 1993-2000. Stiftelsen fick Right Livelihood-priset år
2002.
Ledamot i styrelsen för Nätverk för Europa inför folkomröstningen 1994.
Ledamot av Central and Eastern European Network for Gender Issues,
CEE network (1993 – 2004)
UTBILDNING

Fil kand., i statsvetenskap och historia, Stockholms Universitet
ÖVRIGT

Utsågs till Årets opinionsbildare 2016 med motiveringen ”Ibland kan det vara
så att det strävsamma arbetet med att bygga en mindre het fråga, bit för bit, år för år,
visar sig var värd varje dag på jobbet. När väl grunden är lagd, skjuter huset snart upp
höjden. Årets Opinionsbildare har tagit tio år på sig för att lägga grunden för kvinnors
rättigheter och nu har vi inte bara en feministisk regering utan också en feministisk
utrikespolitik.”
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