
Översättning av Ambassadör Joël De Zorzis tal den 7  april 2011 vid ceremonin i samband med 
Charlotte Cederschiölds utnämning till Officer av H ederslegionen. 
 
 

Kära Charlotte, 

 

Det är lika mycket till Frankrikevännen som till hantverkaren som bygger det europeiska 

samarbetet som jag vänder mig ikväll. 

 

Som övertygad Europé har ni ett långtida engagemang, och ni tillhörde de första svenska 

ledamöterna i Europaparlamentet som valdes in 1995. Sedan dess blev ni konstant återvald, 

och lämnade inte Strasbourg förrän 2009, efter ert sista mandat som inleddes 2004. Ni stod då 

överst på Moderaternas lista i valet till Europaparlamentet.  

 

I Europaparlamentet var ni mellan 2001 och 2004 en uppskattad och respekterad vice 

ordförande. Ni engagerade er särskilt i flera olika frågor: 

 

- på det ekonomiska området, där er gärning som förste vice ordförande i utskottet för 

inre marknad och konsumentskydd var särskilt effektiv. Ni medverkade till skapandet 

av den europeiska tjänstemarknaden, i synnerhet inom hälsoområdet, något som 

många europeiska medborgare tackar er för dagligen. 

 

- Medborgerliga fri- och rättigheter, som ert engagemang mot brottslighet och 

narkotikahandel är exempel på, liksom ert arbete för medborgarnas data- och 

integritetsskydd. 

 

- Era färdigheter som medlare och er ytterst svenska förmåga att få till stånd 

kompromisser, gjorde er till ordförande i Förlikningskommittén . Tack vare er 

förmåga som medlare  har flera texter, som varit föremål för långa förhandlingar 

mellan parlamentet och Rådet, slutligen kunnat se dagen.  

 

Under alla år har er opartiskhet och den respekt som ni visat alla parlamentets talare gjort att  

ni har vunnit era kollegors aktning.  

 

Kära Charlotte, 

 

Er europeiska gärning har ni gjort som vän till Frankrike, naturligtvis med full opartiskhet – 

jag skyndar mig att tillägga det inför Franck Belfrage så han inte oroas av mina påståenden.  

 

Er vänskap med Frankrike har ni underhållit tack vare ert intresse, inte bara för kulturen, men 

också för det politiska livet och det franska samhället. 

 

Den fransk-svenska bilaterala relationen, om än gammal, är icke desto mindre ibland komplex 

och passionerad. Den stora kännedom som ni har om vårt land, hur det fungerar, om dess 

institutioner, har gjort att ni flera gånger, inom den svenska idédebatten, har kunnat tala om 

banden mellan våra länder med finess och nyans. Ni har på så vis bidragit till att era 

landsmän, och främst era kollegor i Sveriges Riksdag, bättre förstått våra ståndpunkter.  

 

Denna vänskap har ibland gjort er besviken, som man kan bli på vänner som man håller 

särskilt kära, och som man förväntar sig mycket av. Så blev det till exempel vid det franska 

”nejet” till den europeiska konstitutionen (en text som ni har bidragit till, under V. Giscard 



d’Estangs ledning). Men det dagliga samarbetet, i Strasbourg och i Bryssel, med franska 

ledamöter som Catherine Lalumière och Georges Berthu, har, det är jag säker på, försäkrat er 

om Frankrikes djupa engagemang för det europeiska samarbetet. 

 

Det är för er gärning till förmån för det fransk-svenska samarbetet, men också för det 

europeiska samarbetet, som de franska myndigheterna har velat visa er sin tacksamhet och sitt 

erkännande.  

 

Charlotte Cederschiöld, 

 

I den franska republikens presidents namn och i egenskap av de maktbefogenheter som 

har förlänats mig, utser jag er till Officer i Nationella Ordern av Hederslegionen.  

 


