Page 1 of 2

Erhverv & Økonomi 20.08.13 kl. 11:53

Dansk provokatør vinder international hæder
AF JULIE MIA FOGDE
Når alle sidder i deres balkjoler og spiser kuvertbrød, så får jeg bare lyst til at råbe pik, siger
erhvervskvinde.
[Fakta1] Soulaima Gourani er netop blevet kåret som en af Nordens største tænkere af magasinet
Nordic Forum. Hun er en dansk-marrokansk erhvervskvinde og entreprenør, der til daglig rådgiver
både virksomheder og regeringer.
Hun høster ros fra politikere og branchefolk for at tale i øjenhøjde og sætte et eksempel som
mønsterbryder fra Nørrebro. Titlen kommer kun et år efter, at hun i 2012 blev hædret som 'young
global leader' af World Economic Forum.
Hvad fik dig til at arbejde som rådgiver i erhvervsbranchen?
Faktisk var det lidt tilfældigt. Tilbage i 2007 stod jeg uden job og var gravid. Jeg blev tilbudt jobs
i små og mellemstore virksomheder, som jeg ikke mente udfordrede mig så meget fagligt eller
betalte nok i løn. Men i stedet for at afvise dem, så valgte jeg at drysse min tid ud på nogle
forskellige. Så jeg lavede en aftale med en it-virksomhed om at arbejde to dage om ugen for dem
som midlertidig salgschef.
Det gik der et år med, hvor jeg så blev mor og havde tre dage om ugen til mit barn og til at holde
foredrag. Indtil da havde jeg arbejdet mere end fuldtid, men havde aldrig overvejet, at man kunne
gøre det anderledes. Jeg havde aldrig troet, at jeg kunne få en forretning op at stå på den her måde.
Efterspørgslen blev bare større og større. Inden jeg vidste af det, havde jeg gang i fire platforme:
foredrag, rådgivning, sparringspartner og udgivelse af min anden bog. Alt imens jeg igen var
gravid i 2009.
Som du selv siger, så har du jo gang i et hav af forskellige projekter. Hvad driver dig til at gabe
over så stor en mundfuld?
[citat1]Jeg har en indre drift, der gør, at jeg gerne vil fremad og opad. Jeg vil gerne kunne
repræsentere alle de mange tusind, der som mig gerne vil være mønsterbrydere, men ikke har
nogen forudsætning for det i livet. De får ingen inspiration hjemmefra, i skolen eller fra
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samfundet. Jeg er ikke selv født med en guldske i munden. Derfor vil jeg gerne være en af dem,
der baner vejen og skaber en sti, som andre kan følge.
En anden ting er, at jeg ikke kan gå på arbejde, hvis ikke der er en større mening med tingene. Så
vil jeg hellere dø. Der er nødt til at være et formål med arbejdet, ellers bliver jeg deprimeret. Jeg
vil gerne udfordre de gamle tabuer og vaner. Der er simpelthen for mange gamle, hvide mænd, der
træffer beslutningerne. Jeg vil gerne have indflydelse.
Hvad er slutmålet med al det arbejde, du laver?
Jamen en dag vil jeg gerne sidde i de ti største virksomheder, tænketanke og udvalg. Meget gerne
på globalt plan. Jeg vil gerne være med til at påvirke og lave politik for fremtidenens
uddannelsessystem. Jeg tror på, at hvis vi skal reformere noget i fremtiden, så er vi nødt til at se på
uddannelsessystemet. Jeg er stor fortaler for, at vi skal motivere unge til at være iværksættere og
starte egne virksomheder.
[Fakta2]Du bliver kaldt provokatør, og du er kendt for at være bramfri, uanset hvem du snakker
til. Hvorfor er det din facon?
Sådan har jeg altid været. Lige så snart tingene bliver for pæne, og alle sidder i deres balkjoler og
spiser kuvertbrød, så får jeg bare lyst til at råbe pik. Når tingene bliver alt for pæne og polerede, så
kan jeg ikke ånde i det. Jeg kan ikke klare, når vi fortier ting eller fejer dem ind under gulvtæppet.
Har du altid opfattet det som noget positivt?
I virkeligheden har det været et problem hele mit liv. Det er først nu, det er blevet vendt til noget
positivt og en karrierevej. Det er jo svært at have mig ansat, fordi jeg siger, hvad jeg mener. Det er
svært at være gift med mig, fordi jeg siger, hvad jeg mener. Hvis der er noget, jeg har en holdning
til, så er det umuligt for mig ikke at sige, hvad jeg mener.
Provokerer du nogle gange, bare fordi du kan?
Ja, det kan jeg ikke lade være med. Jeg kunne eksempelvis godt finde på at skrive på Facebook, at
jeg aldrig kunne finde på at ansætte en ryger. Eller sige til en fed, at han ikke skal spise endnu en
plade Ritter Sport. Det er jo meget udansk. Jeg kan godt finde på, at kaste en helt skarp holdning
ud for at skabe debat omkring det, og hvor vores samfund er på vej hen. Der behøver ikke
nødvendigvis være et andet formål med det.
Du blev sidste år udnævnt som en af verdens 'young global leader' af World Economic Forum.
Hvad har det ført med sig?
Det har betydet en masse rejser. Jeg har været i flere lande på et år, end jeg kan huske,
eksempelvis Indien, Kina og Myanmar. Jeg har blandt andet arbejdet med Aung San Suu Kyi
(Nobels fredsprisvinder og politiker fra Myanmar), hvor jeg har været i Myanmar for at undervise
fremtidens ledere i, hvordan de skal debattere, holde foredrag, taler mm. Jeg bruger omkring 30
pct. at min tid på at rejse rundt og undervise. Det betaler jeg dog selv for. Det er jo også derfor, jeg
får de her priser. Fordi jeg investerer mig selv, min tid og mine penge, når jeg gerne vil gøre noget
godt.
Fra taberland til stjernerne
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