PRESSEMEDDELSE 22. januar 2014

SOULAIMA GOURANI FÅR SIN 3. INTERNATIONALE ANERKENDELSE PÅ ET ÅR
Samfundsdebattøren og erhvervskvinden Soulaima Gourani får endnu en prestigefuld
international udnævnelse, og bliver dermed en af de mest indflydelsesrige europæere.

January 30thand February 1st the “40 under
40” European Young Leaders of 2014 will
meet with decision-makers and experts, to
discuss the European project and reflect
upon the future of the continent in order to
propose a new European “Software.”
EuropaNova & Friends of Europe

Udnævnelsen ”40 under 40” er en kåring af de europæere under 40 år, som er værd at holde øje med, fordi
de har dedikeret deres liv til at gøre en forskel, der kan mærkes i Europa.
- Jeg kan rigtig godt lide, at de siger: Vi vil dig, og vi vil gerne have dine input. Jeg har fået mange
fine titler, men de har ikke krævet noget af mig. Her kræver de, at jeg dedikerer mig
- fortæller Soulaima Gourani, som i løbet af 2014 får fire projekter at give sig i kast med sammen med de 39
andre udvalgte europæere:
• Ny bankpakke for Europa
• Iværksætteri
• Fremtidens skole og uddannelsessystemet i Europa
• Ungdomsarbejdsløshed
- Det er præcis de ting, jeg brænder for – jubler Soulaima Gourani, som både har givet input til debatten
om fremtidens skole herhjemme, og er kendt som stærk fortaler for at unge vælger at blive iværksættere.
- At få lov til at arbejde med politiske projekter uden at være politiker, det er næsten en gave! Jeg
bliver anerkendt som fritænker, og alligevel kan jeg være med til at præge og bruge den indflydelse
som jeg jo stræber så voldsomt efter
- siger Soulaima Gourani, som i denne uge befinder sig i Davos ved World Economic Forums årlige møde.
Det er blot én af mange internationale forsamlinger, der er blevet besøgt af den dansk-marokkanske
erhvervskvinde, siden hun i 2012 bl.a. sammen med den danske kronprinsesse Mary, blev udnævnt til
Young Global Leaders, hvor opgaven er, at arbejde sammen med unge iværksættere, politikere, debattører,
skoler og NGO´er for at præge og løfte den globale udvikling.
Dengang sagde den danske topleder Niels Boserup i Berlingske Business: - Jeg er ikke i tvivl om at
Soulaima Gourani vil bringe nyttig viden med tilbage til Danmark… og videreformidle de nye trends og
synspunkter, vi ældre erhvervsfolk ikke evner at opfatte.
Soulaima Gourani skal med udnævnelsen som European Young Leader 2014 nu præge fremtidens Europa.
FAKTA OM ”40 under 40”
”40 under 40 – European Young Leaders” er det første europæiske program for ledere som består af 40 yngre og
indflydelsesrige europæere med forskellig faglig baggrund. Visionen er at skabe et stærkt europæisk fællesskab ved at
engagere de mest innovativt tænkende og indsigtsfulde som sammen former fremtiden for europæisk ledelse.
Programmet blev lanceret i 2011, og ledes af tænketankene EuropaNova og Friends of Europe. www.40under40.eu
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FAKTA OM SOULAIMA GOURANI
•

Født 1975. Virksomhedsrådgiver, international speaker, debattør og inspirator for bl.a. Microsoft,
KMD, Deloitte, Nordea, Aberdeen, Lundbeck, Dong Energy samt en lang række kommuner.

•

TILLIDSPOSTER: Bestyrelsesmedlem i Aveny-Theater, GO DREAM, Fonden for entreprenørskab
og næstformand i Fusionsbestyrelsen i Odense.
Ambassadør for Hjerteforeningen og siden 2012 desuden formand den humanitære organisation
Global Dignity.

•

•

PRISER: Soulaima Gourani har fået en lang række priser for sit talent som debattør og iværksætter:
I 2004: Berlingske Nyhedsmagasins Rising Star og Talent 100 Award. Kåret som Danmarks bedste
foredragsholder i 2010 inden for trends og tendenser. I 2012 kåret til Magasinet Feminas Top 100
Women, og World Economic Forum´s Young Global Leader. I september 2013 udnævnt af Nordic
Business Forum til Nordic Thinkers 20. I 2014 udnævt til 40 under 40.

•

FORFATTER/SKRIBENT: Forfatter til Mod til succes (2014) samt Tag magten over din karriere
(2009), som hitter på 3. Oplag, og blev internationalt udgivet i 2012 under titlen Ignite your career the new grads bible. Soulaima har desuden medvirket i utallige bøger om ledelse og succes
herunder bl.a. Powerqvinder (2007) af Vibeke Hartkorn og senest Unboss (2012) af Jacob Bøtter og
Lars Kolind.
Desuden ekspertblogger på www.amino.dk om strategi, ledelse og netværk og klummeskriver på
FDB Samvirke. Ekstrabladet.dk samt Magasinet Trend og Tendenser.

•

•
•

PRIVAT: Gift med Brian Frandsen og bosat på Nørrebro i København med sønnen Storm på 6 år og
datteren Pil på 4 år. Soulaima er opvokset i Danmark med en dansk mor og en marokkansk far.
Soulaima er sportsmenneske med hang til de mere ekstreme sportsgrene, og har blandt andet
deltaget i 24 timers adventure races. Hendes næste mål er at gennemføre en ironman.

Læs mere om Soulaima Gourani på www.soulaimagourani.dk

