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'Edith Lederer Foto: frodo.at

Periodista llegendària, trencant fronteres a la sala de premsa i més enllà.

"La Declaració Universal de Drets Humans diu:" Tots els éssers humans neixen lliures i
iguals en dignitat i drets "No obstant això, les dones són sovint relegades a un estatus
de segona classe, la qual cosa no pot tenir excusa.

Les dones han aconseguit avenços significatius, però només unes poques han esquerdat el
sostre de vidre i s'han convertit en directores generals de les principals organitzacions de
mitjans de comunicació.

Edith Lederer, és una icona a EUA Generadora d'opinió, una escriptora de talent, i feminista.
Un nom familiar per a la comunitat diplomàtica de les Nacions Unides i qualsevol o qualsevulla
que segueixi els assumptes internacionals.
Va tenir una gran oportunitat, la de
ser una reportera de guerra en els anys 70. Després d'estar uns dies de vacances a Saigon, va
aconseguir, - tot i la desconfiança dels seus caps- un lloc de corresponsal a Vietnam,
convertint-se en la primera dona corresponsal Nord-americana a l'Associated Press (AP) a
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nivell mundial.

Sense por i decidida, amb una passió pels viatges i una actitud de mai sentir-se vençuda,
Lederer és sens dubte una de les periodistes més reconegudes com a comentaristes en els
afers internacionals i la diplomàcia. Ella ha informat sobre la majoria dels grans conflictes
mundials en els últims 45 anys i ha estat a l'avantguarda del periodisme mundial.

A més de ser una pionera en periodisme de guerra, va ser també la primera dona a dirigir una
oficina per a l'AP, fora del seu país, a Lima (Peru) en 1975. La seva vida té innombrables
anècdotes i aventures.

Va ser informadora a l'Afganistan després de la invasió Soviètica, i una de les poques
periodistes occidentals que informà des de Corea del Nord.

Ha estat corresponsal cap de l'AP en les Nacions Unides des de 1998, on se la considera una
llegenda. El seu amor pels assumptes internacionals és comparable només, per la seva passió
per la igualtat de gènere i drets de les dones. El compromís va començar al principi de la seva
carrera. S'ha involucrat en molts conflictes en diferents llocs, incloent Beijing, en la històrica
Quarta Conferència Mundial sobre la Dona el 1995, on va dirigir l'equip de l'AP.

Guanyadora de quatre premis: Overseas Press Club; de la Fundació de Mitjans Internacional
de la Dona; la Fundació Washington Press Club, i el Club de Nova York de la Newswomen.

Ha cobert les notícies de la guerra àrab-israeliana de 1973, la dissolució de la Unió Soviètica, la
guerra a Bòsnia i Hercegovina, i la Guerra del Golf de 1991.

Ha escrit sobre la part diplomàtica dels conflictes de l'Iraq, Líbia i Síria, Congo, la República
Centreafricana i Sudan del Sud.
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Lederer és co-autora d'un llibre amb altres vuit dones que van informar de Vietnam titulat "War
Torn: Històries de la Guerra de les dones que van cobrir Vietnam", que va ser publicat el 2002.
També va ser part de l'equip de l'AP, que guanyà el premi Editors, per la cobertura duta a
terme del 25 aniversari de la fi de la guerra.
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