DN gratulerar

Mary Juusela
Som en vårvind i november sveper hon Kungsgatan ner. Ögonen lyser, livet leker. Tjugofyraåriga Mary
Juusela har fått nytt jobb! Och inte vilket jobb som helst, utan drömjobbet!
____________________________________________________________________________________________

Hon fick drömjobbet
Som en vårvind i november sveper hon Kungsgatan ner. Ögonen lyser, livet leker. Tjugofyraåriga Mary
Juusela har fått nytt jobb! Och inte vilket jobb som helst, utan drömjobbet!
VI GÅR IN PÅ ETT KAFÉ I närheten. Hon beställer en räksallad och te.

- Det är som en dröm! Jag blev anställd på Swedfund i förra veckan. Jag blev så glad att jag nästan
grät. Då min mamma och pappa var i London och min pojkvän arbetade firade jag ensam med en
jättelik sushimeny och så tittade jag på såpan "Bonde söker fru", säger hon.
I somras visste hon inte att svenska staten har ett riskkapitalbolag för att bekämpa fattigdomen i
världen. Swedfund arbetar inte med traditionellt bistånd utan jobbar på kommersiella villkor
tillsammans med det privata näringslivet för att skapa lönsamma företag som ger hållbar ekonomisk
utveckling och därmed fattigdomsbekämpning. Uppdragsgivaren är utrikesdepartementet.
Just nu befinner sig Mary Juusela i ett lyckorus av högre dimensioner, som inte går att hejda.
- Jag är en "doer", en arbetshäst! Jag vill inte stå i ett stall och äta gräs. Att dygnet bara har tjugofyra
timmar stör mig. Jag tycker om att ha många järn i elden.
ATT HON LYCKATS BEROR MEST på ett övermått av egen energi, ett uppmuntrande föräldrapar och en

snäll pojkvän i bakgrunden.
Mary bestämde sig för att bli journalist när hon var 14 år.
- Jag ville arbeta med människor och ta del av deras liv.
På gymnasiet i Enköping gick hon på samhällsvetenskaplig linje med humanistisk inriktning. Därefter
fortsatte hon på Södertörns högskola på programmet Journalistik- och multimedia samtidigt som hon
frilansade som journalist och fotograf.
- SOM REPORTER OCH FOTOGRAF måste man visa ett ärligt intresse för dem man möter.

Sedan dess har hon jobbat på Sveriges Television, haft frilansuppdrag som journalist och fotograf,
jobbat som fotomodell och mannekäng, krönikör i Upsala Nya Tidning samt lokalreporter på
Enköpings-Posten.
- Vad jag än arbetar med så sätter jag människan i fokus. Oavsett om jag arbetar på kyrkogård, säljer
korv eller intervjuar Annika Sörenstam, säger Mary Juusela som gjort alla tre sakerna.
MARY JUUSELA ÄR FÖDD I BANGALORE i Indien.

- Jag kom till Sverige när jag var ett år och tre månader. Mitt första år tillbringade jag på barnhem.
Jag vet inget om mina biologiska föräldrar och undrar inte heller. Mina adoptivföräldrar kommer
ursprungligen från Finland. De och inga andra är mina "riktiga" föräldrar.
Mary Juusela har aldrig varit i Indien. Men hon skulle vilja åka dit för att det är ett fascinerande land
och så vill hon köpa indiska möbler.

HON HAR VUXIT UPP I BÅLSTA. Familjen har rest mycket och det har fått henne att älska människor.

Hon sörjer över att hon inte har syskon och menar att alla som har syskon ska ta till vara den glädjen.
Familjen är viktigaste av allt.
- Trevliga kolleger, försäljningen över butiksdisken, medresenären på tunnelbanan som ler, alla dessa
mänskliga möten berikar mig och ger mig ett mervärde. Så var det även att jobba som lokalreporter
då man möter engagerade människor som brinner för olika saker.
På visitkoret står det marknadskommunikatör i dag. För ett par dagar sedan var hon på ett
Balkanseminarium i Näringslivets hus tillsammans med representanter från svenskt näringsliv. Där var
också ambassadörerna från Makedonien och Serbien. Man hade samlats för att diskutera
affärsmöjligheter i Sydosteuropa.
- TANKEN ÄR OCKSÅ ATT JAG ska få resa utomlands. Det är en sådan internationell miljö på Swedfund

och de har investeringar över hela världen. En annan del av mitt arbete är att fotografera och göra
broschyrer med text och bild. Och en hemsida. Jag har ju fått jobbet för att vara med och
marknadsföra Swedfund. Vem vet- kanske får jag även delta i delegationsresor tillsammans med
kungafamiljen och besöka sjukhus i Afrika.
Hur går det till när det privata näringslivet tar allt större plats i fattigdomsbekämpning?
- Om ett svenskt företag har planer att starta ett företag i Afrika men tycker att risken är för hög kan
Swedfund gå in och dela risken med det svenska företaget, antingen med lån eller aktier. Privata
företag i fattiga länder ger arbetstillfällen och ringar på vattnet. I stället för att ge dem en fisk ger vi
dem fiskeredskap så att de kan fiska själva.
Vem är din pojkvän?
- Mikael Pettersson, min stora kärlek i livet! Han är festvåningskock på Grand Hôtel. Vi träffades på ett
uteställe i Kungsträdgården för fem år sedan. Vi såg på varandra och dansade hela natten lång. Sedan
dess har vi varit ett par. Vi flyttade ihop direkt. Han får mig att skratta och jag har aldrig mött någon
med så stort hjärta.
Hur är din mamma?
- Trygg, omtänksam, principfast och full av kämpaglöd.
Pappa?
- Det finns ingen snällare! Han är godheten själv. Enkel och social. Mina föräldrar är de bästa.
- Jag tror att det finns en anledning till allt som sker i en människas liv. Det känns roligt att jag får
vara med om detta. Jag är mycket nöjd med livet!
Dessutom har hon ju fått drömjobbet ...
Lisbeth Tell

