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Az Európai Parlament képviselője, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
alelnöke
Pályámat a Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után az üzleti szférában
kezdtem, ahol nyelvtudásomnak köszönhetően (angol, francia, spanyol) számos
vállalatnál töltöttem be különböző tisztségeket. Ebben az időben végeztem el az
egyetem doktori képzését. Tanulmányaim során meghatározó volt Fejtő
Ferenccel való találkozásom, a professzor szellemisége és világlátása későbbi
pályám alakulásában fontos szerepet játszott.
Ezzel párhuzamosan a 90-es évektől kezdve a közélet és a civil szféra egyik
meghatározó szereplőjévé váltam. Férjemmel és barátaimmal alapítványokat és
vállalkozásokat hoztam létre a környezetvédelem és esélyegyenlőség területén a
fenntartható fejlődés gondolatát megvalósítva.
1993 óta a nemzetközi és a hazai nőmozgalomban tevékenykedtem,
előadásokat és tréningeket szerveztem. Politikai pályám 1995-től fordul
komolyra, amikor az MSZP nőtagozatának ügyvivője, majd 2001 februárjától
elnöke lettem.
1996-tól a Nők a Közéletben Alapítvány alapító elnöke vagyok. 2000-től a Nők a
valódi esélyegyenlőségért Alapítvány elnöke vagyok.
A hazai szerepvállaláson túl nemzetközi színtéren is komoly eredményeket
értem el. 1999 novemberében a Szocialista Internacionálé nőszervezetének
alelnökévé választottak Párizsban; melyben újraválasztottak 2003 októberében.
2002-ben elindítottam a Nők a változásért mozgalmat, amelyet jellegzetes
viseletéről "sárgasálas mozgalomnak" hívtak.
2002 áprilisában az MSZP országos listájáról jutottam be az Országgyűlésbe.
2002. május 15-től az európai integrációs és a külügyi bizottságokban kaptam
helyet. Az új kormány hivatalba lépése után delegáltak a NATO és a Középeurópai Kezdeményezés Parlamenti Közgyűlésébe, valamint az Európai
Parlamentbe, ahol 2003-tól megfigyelő majd 2004. júliusától európai parlamenti
képviselő vagyok.
Az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportjának tagja vagyok, a Nőjogi
és Esélyegyenlőségi Bizottság alelnöke, a Regionális Fejlesztési Bizottság és a
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság tagja. Bizottsági munkám tükrözi eddigi
pályaívemet, a fenntarthatóság gondolatát és a női kérdések megjelenését a
különböző szakpolitikákban.
Mindezeken túl a nemzetközi baloldali politizálásban is komoly szerepet töltök
be. 2004-től az Európai Szocialisták Pártja (PES) Nőszervezetének elnöke
vagyok.

Munkám elismeréseként 2007-ben az Európai Parlament kampány kategóriában
az Év képviselőjévé választott!

