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Fredrick Federley är sedan juli 2014 Centerpartiets representant i Europaparlamentet. Fredrick är 

ordinarie ledamot i Utskottet för industrifrågor, forksning och energi samt gruppledare för 

liberalernas sex ledamöteri utskottet. Han är även ersättare i utskottet för Jordbruk och 

landsbygdens utveckling.  

 

- Jag hade för tillfället gjort mitt i svensk inrikespolitik. Jag behövde bredare perspektiv och det gav 

också en politisk nytändning. Uppdraget i Europaparlamentet ger ett större internationellt 

kontaktnät och många kommer och går mellan uppdrag. Jag har flera kollegor som är före detta 

premiärministrar och flera som säkert kommer att bli det, berättar Fredrick. 

 

Att jobba på Europaparlamentet innebär verkligen inte att man sitter på en och samma kontorsstol 

hela veckorna. Fredrick är ungefär en vecka i månaden i Strasbourg och tre i Bryssel. En vanlig 

vecka är då måndag till torsdag och sen vet man aldrig var man hamnar på helgen. I maj 

månad var Fredrick en helg i Oslo och en helg i Sydafrika. Att spendera så mycket tid utomlands 

medför såklart en stor portion hemlängtan också.  

 

- Jag tror att man får en större kärlek till det man har hemma samtidigt som man får en större 

nyfikenhet på det som är utanför Det finns alla argument för att flytta utomlands under en tid. Det är 

enormt lärorikt, inte minst lär man sig mer om sig själv. 

 

Fredrick tror att Sverige generellt skulle vinna på att lyfta värdet av att ha jobbat och eller studerat 

utomlands eftersom det ger en bredd som annars går oss förlorad. Samtidigt som han menar att när 

svenskar väl återvänder måste man göra det så enkelt som möjligt för dem att flytta tillbaka. Han 

nämner utredningen Cirkulär migration och utveckling som egentligen hade fokus på de som fötts i 

ett annat land men som visade på flera frågor som även kan drabba någon som lämnar Sverige för 

att sedan komma tillbaka.  

 

- Det är egentligen är ointressant om du är född i Sverige eller Eritrea, systemet ska fungera för dig 

när du är verksam i riket. 

 

I takt med att fler svenskar rör sig mellan länder utgör de också en större maktfaktor. Tack vare  

digitaliseringen har man idag möjligheten att ta del av den dagliga diskussionen full ut från nästan 

vilket land som helst. Från att för bara drygt tio år sedan varit betydligt mer komplicerat. Fredrick 

tycker dock det finns mycket kvar att göra för att utlandssvenskarna ska kunna känna sig ännu mer 

delaktiga. 

 

- När jag har rest på uppdrag har jag ofta via ambassader sökt nå den organiserade delen av 

utlandssvenskarna på orten. Jag kan tycka att en minister borde ha ansvar för svenskar utomlands. I 

Sverige har vi länge negligerat det. Även e-röstning tycker jag är värt att kolla närmre på. Jag har 

med spänning följt det estniska valet där det visade sig att e-rösterna hade betydande effekt.  

 

 


