KORT BIOGRAFI AV Ms SUJATA KOIRALA, UTRIKESMINISTER NEPAL

Födelseort och födelsedatum: Biratnagar, Morang District, Nepal, 9 februari 1954
Civilstånd: Gift (en son och en dotter)
Telefon: +977-1-4416001
Adress: Utrikesministeriet
Narayanhiti, Kathmandu, Nepal
e-post: fmo@mofa.gov.np
Profil: Översikt
Som enda dotter och nära politisk medarbetare till Girija Prasad Koirala, ordförande i
Nepalesiska Kongressen och premiärminister flera gånger under 1991 - 2008 och hans
hustru Sushma Koirala.
Sujata Koirala kommer från en politiskt mycket aktiv och välkänd familj och har varit
mycket aktiv i Nepals politik de senaste två decennierna. På ett engagerat sätt har hon
deltagit i kampen för att återupprätta demokrati och mänskliga rättigheter i Nepal.
Som en av den yngre generationens ledare för Nepalesiska Kongresspartiet, har hon
också varit fängslat i kampen mot autokrati och för återupprättandet av demokrati och
människors rättigheter i Nepal.
Det nepalesiska kongresspartiet, som är ett progressivt demokratiskt och socialistiskt
parti, är en FACKELBÄRARE i kampen för ett demokratiskt Nepal. Denna partiinriktning
påbörjades genom hennes farbror, en folklig ledare BP Koirala, under vars ledning, den
104 år gamla Rana oligarki störtades 1950. Partiet leddes därefter av hennes far, GP
Koirala, som även ledde Seven Party Alliance (SPA) Folkrörelsen fram till april 2006.
Sujata Koirala har kosmopolitiska åsikter och har genom sitt stora sociala engagemang
på olika sett bidragit till senare års förbättrad samhällsutveckling med fokus på
medborgare från alla samhällsskikt.
Privat är hon intresserad av att måla, lyssna på klassisk musik och läsa böcker. Hennes
passion är att delta i socialt arbete och filantropisk verksamhet.
Karriär i Politik
-

Medlem i Central arbetsutskottet, Nepalesiska Kongresspartiet
Chef för avdelningen för internationella relationer, Nepalesiska Kongresspartiet
Minister vid premiärministerns kansli (2007-08)
Utrikesminister (juni 2009)

Internationella erfarenheter:
Såväl privat och som officiell politiskt sändebud har hon besökt många länder i Asien och
Europa och även i Afrika, Australien och Nordamerika. Hon har också deltagit i många
internationella konferenser som Nepals sändebud på hög nivå.

Sociala Aktiviteter
Grundare och ordförande:
Sushma Koirala Memorial Trust (Kathmandu)
Sushma Koirala Memorial Plastic rekonstruktiv kirurgi Hospital (Kathmandu)
Sushma Koirala Memorial CMA/Anm Campus (Kathmandu och Nepalgunj).
Anmärkning
Utrikesministern Sujata Koirala har under mitt besök i Nepal varit en av de drivande
krafterna att vårt nordiska studiecirkelsystem som jag introducerade ska svara
avgiftsbefriad, och öppet för alla intresserade deltagare oavsett inkomst och
samhällsställning. Naturligtvis kommer det att ta tid att bygga på ett framgångsrikt
landsomfattande nepalesiskt studiecirkelsystem men grunderna är lagda och de första
studiecirklarna i demokratifrågor uppstartade.
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