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Gîta Paterson utnämns till Riddare av franska Hederslegionen 
 
Enligt ett beslut av president François Hollande har Gîta Paterson utnämnts till Riddare av 
franska Hederslegionen. Utmärkelsen kommer att överlämnas av Frankrikes ambassadör i 
Sverige, Jean-Pierre Lacroix, under en ceremoni vid Frankrikes residens den 2 juni 2014 kl. 
17.00. 
 
Gîta Paterson har en central roll för de svensk-franska relationerna inom handel och ekonomi. 
Som aktiv ordförande för Svenska handelskammaren i Frankrike sedan 2001 har hon gjort 
institutionen till en av de mest dynamiska i Frankrike. Den är övrigt en av de äldsta svenska 
handelskamrarna i utlandet – grundad 1915 – och firar således 100-årsjubileum nästa år. 
 
Gîta Paterson, jurist till yrket, arbetar med internationella affärsjuridiska frågor med tyngdpunkt 
på svenska investeringar och svensk företagsamhet i Frankrike vid den franska advokatbyrån 
FTPA. Hon har även varit handelsråd vid Sveriges ambassad i Frankrike och utnämnd av svenska 
regeringen som Sveriges första kvinnliga handelssekreterare och chef för Exportrådet (numera 
Business Sweden) i Frankrike under sju år. Hon bildade och var ordförande för SNS i Paris 
(Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) 1988–1995. Viktiga engagemang har varit 
Europasamarbetet, kvinnors inflytande, det franska språket och affärsförbindelserna. Gîta 
Paterson deltog i kampanjen för ett svenskt EU-inträde, var med och grundade SWEA, Swedish 
Women’s Educational Association International och dess franska avdelning, och har som 
ordförande för Svensk-Franska Språkfonden bidragit till att sprida franska språket och kunskap 
om den franska affärskulturen  i svenska affärskretsar. 
 
 
 
”Idag vill vi hylla en oundgänglig personlighet för de fransk-svenska förbindelserna. Med 
djupa kunskaper om våra båda länders företagskulturer och affärsklimat spelar Gîta 
Paterson en nyckelroll för banden mellan Frankrike och Sverige, inte minst tack vare sin 
förmåga att utveckla kontakter med viktiga aktörer i näringslivet och vara drivande i  
samarbetsprojekt. Genom att tilldela Gîta Paterson franska Hederslegionen vill Frankrike 
hedra hennes bidrag för våra bilaterala relationer.” (Jean-Pierre Lacroix, Frankrikes 
ambassadör i Sverige) 
 
 
 
Hederslegionen är Frankrikes förnämsta orden. Den instiftades av Napoleon Bonaparte 1802. 
Orden utdelas för framstående militära eller civila insatser. Läs mer om orden här: 
http://www.legiondhonneur.fr/index_en.html  
 
För mer information och medverkan under ceremonin, kontakta pressattaché Patricia 
Wadensjö, +46 709 22 30 14, patricia.wadensjo@diplomatie.gouv.fr  
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