Möt Chiaki Mukai, född 1952, läkare, estradör och den första japanska kvinnan i rymden

Att välja ut och lyfta fram en framgångsrik japanska var
minsann inte en lätt uppgift. Det vimlar nämligen av dem, såväl
historiska personer som nu levande. Jag tänkte först på politiker som
Tokyos nuvarande borgmästare Koike-san, på women empowerment
entreprenören Kaori Sasaki. Men även på designers som Commes de
Garcone eller Chitose Abe (Label Sacai). Men till slut hamnade jag hos
Chiaki Mukai. Hon var den första japanska kvinnan i rymden och den
första japanska medborgaren som geneomfört två rymdflygningar. Båda
var rymdfärjeuppdrag; hennes första flygning var rymdfärjan Columbia i
juli 1994. Hennes andra rymdflygning var ombord på
rymdfärjan Discovery 1998. Totalt har hon tillbringat 23 dagar i rymden.
Dr. Mukai är läkare med hjärt och kärlkirurgi som specialitet. Som 33åring antogs hon av den japanska rymdorganisationen JAXA som just
med tech specialist. Och gissa vad! Jo för ett par år sedan träffade jag
henne i anslutning till ett seminarium anordnat av bl.a. SJF. IVAs stora
sal var fullpackad. Ett antal potentater hade inlett programmet och nu
var det dags för huvudtalaren. Upp till talarstolen träder ja, närmast en
japansk lite rund 65-årig ..tant. Inte riktigt den astronatmodellen man
gärna föreställer sig. Men oj vad våra fördomar kom på skam. Chiaki
Mukai visade sig vara något så ovanligt som en ytterst god estradör. Hon
fullkomligt ägde scenen. Generöst, lättsamt och kunnigt berättade hon
om sitt astronautliv! Inte minst den kvinnliga aspekten av astronautlivet.
Vi kan väl lyssna till vad hon sa i en annan intervju

Här ligger hennes bidrag till den japanska kvinnans frigörelse.
Uppmaningen att tänka utanför boxen. Ja, att inse att det egentligen inte
alls finns någon box utan att det är ”Up to You”. Chiaki Mukai visar att
ökat mål och självförtroende är den stora nyckeln för framgång.

Född

6 maj 1952 (68 år)
Tatebayashi,
Gunma prefektur

Tid i rymden

23 dagar, 15 timmar, 39 minuter

Uppdrag

STS-65, STS-95

