kvinna med makt

Åsa-Lena Lööf, ordförande i den världsomspänn
pännande föreningen SWEA

säg sWea och
de ﬂesta nickar
numera igenkännande. den lilla
intresseföreningen som agneta
nilsson startade i Los angeles
har på 30 år växt till ett internationellt nätverk med 8 000 kvinnor över hela världen.
– sWea har blivit ett ovärderligt nätverk för kvinnor, säger
Åsa-Lena Lööf som är föreningens
nuvarande
ordförande.
svensk damtidning träffar
henne i Florida där hon är bosatt
sedan tolv år tillbaka.
i fem år har Åsa-Lena varit
sWea internationals ordförande. nu tycker hon det är dags att
stiga åt sidan. Åsa-Lena ser
gärna att det blir en yngre
kvinna som tar över.
– min man Per-Olof reser
mycket i sitt arbete, mina barn
har gått ut skolan. mitt arbete
har fungerat både tidsmässigt
och ekonomiskt och jag tycker
text och foto: catarina
det är kul. Organisationen är så
Lundgren Åström
fantastisk att jag tycker det varit
värt att fortsätta.
Hon gillar förändringar som
leder till förbättringar. Åsa-Lena
var under många år rektor vid
svenska skolan i London då man
även ﬁck gymnasieskola.
Hon är född och uppväxt
i småstaden katrineholm och
drömde tidigt om att bli lärare.
efter avslutade studier ﬂyttade
hon till stockholm och det var
där hon träffade sin man PerOlof Lööf. det gick till så att ÅsaLena blev övertalad att rycka in
vid en ekonommiddag. Hon var
inte särskilt road av förslaget och
försökte in i det längsta att
slippa.
– efter middagen var det dans
med efterinsläpp av andra studenter och dit kom Per-Olof, han
studerande på Handels, men hade orange
Åsa-Lena känner
manchesterbyxor och
att det är viktigt
en gitarr på ryggen.
att hålla de
vilken lättnad! det var
svenska traditioså vi träffades vi, skratnerna vid liv.
tar hon.
det var 1971 och sedan dess har paret bott
ihop. de ﬂyttade ganska snart till Los angeles då Pelle fått jobb för
ett amerikanskt bolag.
mellan 1979 och 1986
var de dock bosatta
i sverige och det var då
som tvillingarna Carl
och John föddes.
Åsa-Lena har jobbat
en hel del som speciallärare, främst då med
barn som har inlär-

”Vi har suddatt ut
u bilden av oss som ett
g
gäng
överklasskvinnor”

8 000 smarta svenska
kvinnor världen över,
med stort engagemang
för utsatta människor.
Föreningen SWEA har
vuxit och drivs
i dag av en eldsjäl,
ordföranden
Åsa-Lena Lööf.
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Julmarknad
och networking
är det viktigaste

ningssvårigheter och andra hinder.
det ledde henne också att läsa en
masterutbildning i specialpedagogik.
Tillbaka i sverige fortsatte hon
att arbeta som studierektor, denna
gång på alvikskolan utanför
stockholm med syn- och hörselskadade barn. sedan ﬁck maken
Pelle arbete i London. Familjen
ﬂyttade igen och Åsa-Lena blev
rektor för svenska skolan.
Hon var också under ﬂera år
ordförande i swea:s lokalförening i London. så hon har alltid
brunnit för swea!
vartannat år samlas man till
världsmöte och däremellan hålls
regionmöten. men Åsa-Lena är
noga med att poängtera att det
största arbetet sker lokalt hos de
73 lokalföreningarna.
ett evenemang som älskas över
världen är swea:s julmarknader.
dit kommer inte bara svenskar.
Los angeles har varje år omkring
5 000 besökare, san Francisco,
Boston och Toronto ligger inte
långt efter men även på mindre
orter som Raleigh i north Carolina,
är det många som vill dricka glögg,
se Luciatåg och köpa svenska
tomtar och annat.
På Åsa-Lenas skrivbord ligger
en hel skörd av swea-blad, föreningens egen tidning.
– det ﬁnns 73 webbsidor, 73
lokaltidningar som ges ut regelbundet förutom swea-Forum
som ges ut till alla medlemmar
världen över. det känns nästan
hisnande, säger Åsa-Lena.
arbetet görs helt på frivillig
basis utan någon som helst ersättning. men i takt med att swea
vuxit har det också blivit meritfyllt
att ha arbetat för organisationen.
– det är många som efter utfört
swea-arbete nu ber om intyg när
de sedan söker jobb.
ett område där swea visat sig
vara oerhört värdefulla, har varit
i olika katastrofsituationer. Terrorattacken i new York, orkanen katrina i new Orleans och nu senast
jordbävningen i Japan är exempel
på världshändelser där swea

ryckt in och gjort ett enormt arbete.
Från början trodde många att
swea enbart var en liten social
klubb för överklasskvinnor utomlands. men den stämpeln har man
lyckats sudda ut. swea:s medlemmar hittar man numera i alla
sociala klasser. Precis som åldersgrupperna numera är spridda.
Åsa-Lena säger att hon fortfarande tycker det är lika fantastiskt när de vartannat år samlas
för världsmöte. nu senast var det
i kuala Lumpur, två år tidigare
i washington och innan dess i
amsterdam och new Orleans.
Hon har själv tillbringat större
delen av sitt liv utomlands men
hon har alltid varit noga med att
bevara det svenska. På sommaren
är man alltid hemma, i sommarhuset på Ljusterö.
Hemma i Hillsboro Beach i Florida handlar väldigt mycket om
sverige. Åsa-Lenas man är honorärkonsul och i våras var makarna
Lööf värdar då drottningen silvias
Childhood Foundation höll en välgörenhetsmiddag i deras magniﬁka hem. middagen blev en stor
succé och inbringade mer pengar
än de någonsin kunnat drömma
om.
– Jag är också mycket positivt
överraskad av prinsessan madeleines naturlighet och engagemang, säger Åsa-Lena. Hon stod
en hel eftermiddag i vårt garage
och packade presentkassar till
gästerna, säger Åsa-Lena.
Åsa-Lena och Pelle bor verkligen i ett fantastiskt hem alldeles
vid havet. På övervåningen har
hon sitt kontor med utsikt över
atlanten. Hon jobbar åtta, tio timmar per dag med swea-arbete.
– swea har verkligen växt och
blivit en unik världsomspännande
organisation över alla tidszoner
och vi är mycket stolta över att få
ha prinsessan Christina som vår
hedersordförande. det gör mig alldeles varm att se hur ﬁnt arbetet
fungerar och hur hårt alla arbetar
för swea och sverige och det är
med stolthet jag representerar
swea! säger Åsa-Lena.
www.svenskdam.se
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