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Stöttar kvinnligt ledarskap

Arijeta Rexhepi från Makedonien kandiderar till landets parlament och gästade Ale kommun, där 
kommunalråd Paula Örn (S) agerar mentor i ett projekt för att stärka det kvinnliga ledarskapet.

NÖDINGE. Sverige deltar aktivit i kampen för att 
stärka demokrati och det politiska ledarskapet 
bland kvinnor i Asien, Afrika och Östeuropa.

Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande i 
Ale, är en av mentorerna och gästades i veckan av 
Arijeta Rexhepi från Makedonien.

– Vi ligger långt fram och kan bidra med mycket, 
men vi kan också lära, säger hon.

ICLD, internationellt cen-
trum för lokal demokrati, 

är ansvarig för ledarpro-
grammet där SKL (Sveriges 

kommuner och landsting) är 
en viktig partner. 30 toppoli-
tiker från olika länder mötte 
under två dagar sina svenska 
mentorer.

Arijeta Rexhepi är 26 
år ung Makedoniens yngsta 
politiker. Landet är på väg 
mot ett nyval efter omfat-
tande politiska skandaler där 
korruption och kriminalitet 

avslöjats. Hon har alltid haft 
en dröm om att få komma till 
ett skandinaviskt land som 
hon ser som demokratiska 
föredömen.

– Nu har jag varit här i 
snart två veckor och kan kon-
statera att verkligheten var 
lika vacker som drömmen. 
Er livsstil och demokrati är 
beundransvärd. Det fick jag 
ett bevis för direkt när mitt 
bagage kom på villovägar. 
Alla var så hjälpsamma, säger 
Arijeta när lokaltidningen 
träffar henne och Paula Örn 
för en pratstund.

Makedonien är ett av de 
länder som vill ansluta till 
EU. Ett vägval som Arijeta 
är positiv till.

Rätt väg
– Det är rätt väg att gå, men 
politiken har fått sig en smäll 
efter alla avslöjanden. Vi job-
bar hårt med att bygga upp 
förtroendet igen, då det är 
många som numera ser po-
litiker som kriminella. Någ-
ra få har förstört för väldigt 
många, säger hon.

Att vara kvinna och politi-
ker är också en utmaning.

– Men tack vare EU:s di-
rektiv om vad landet måste 

göra för att kandidera till 
unionen har det hänt myck-
et de senaste åren. På våra 
valsedlar är 40% kvinnor, 
vilket är en stor förändring. 
Ändå är det uppenbart att 
den äldre generationen fort-
farande har svårt för att se 
kvinnor i ledande ställning. 
De vill helt enkelt inte att 
kvinnor ska ha någon makt, 
säger Arijeta 
och Paula Örn 
nickar instäm-
mande.

– Det är 
en process 
som tar tid. 
Vi är inte helt 
framme ens i 
Sverige. För-
utsättningar-
na för kvinnor 
med småbarn 
att axla de 
mest ansvars-
fulla uppdra-
gen är fort-
farande tuffa. 
Kvoteringen 
har lustigt nog 
kommit läng-
re i Makedo-
nien än i Sve-
rige och jag 
måste beröm-

ma den imponerande kraft 
som flera av deltagarna visar 
för sina länder.

Vad tar du med dig från 
Sverige?

– Hur ni tar hand om barn 
och äldre med särskilda be-
hov. Det är fantastiskt, svarar 
Arijeta Rexhepi.
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