PRESSEMEDDELELSE
H.K.H. Kronprinsesse Mary hædret på konference om diversitet og digital disruption
Tirsdag d. 16. maj blev der sat fokus på kvinders lederrolle i den digitale økonomi på konferencen
Womenomics, som blev afholdt i Børssalen i København for tredje år i træk. Under temaet ”Inclusive
Leadership in the Digital Economy” var programmet særligt fokuseret på, hvordan erhvervslivet bør
avancere diversitet og inklusion i den digitale tidsalder.
Ligestillingsminister Karen Ellemann (V) og talere fra virksomheder som Maersk Group, Tryg,
Coloplast, PwC, Gorrissen Federspiel, Danske Bank og Microsoft perspektiverede de
forretningsmæssige fordele i at sikre begge køn repræsentation på øverste ledelsesniveau når man
skal møde fremtidens udfordringer i erhvervslivet, mens H.E. Zindziswa Nobutho Mandela, Sydafrikas
ambassadør, og Asger Ryhl fra UN Women bidrog til at give et internationalt perspektiv på kvinders
rolle i samfundsudviklingen.
Som led i konferencen uddeltes en række priser til fremtrædende kvinder. H.K.H. Kronprinsessen
modtog hædersprisen The Womenomics Global Impact Award 2017 for sit stærke engagement i
kvinders og pigers forhold herhjemme såvel som i udlandet, mens folketingsmedlem Ida Auken (R)
modtog The Womenomics Influencer Award 2017 for sin indsats for at sætte fokus på digital
disruptions indflydelse på vores fremtidige arbejdsmarked og samfund via sit arbejde i SIRI
Kommissionen. Pia Vemmelund, administrerende direktør for momondo, modtog The Womenomics
Leadership Award 2017 for som topleder at have ledt rejse-sitet frem til en flerdoblet omsætning og
for at inspirere en ny generation af kvindelige ledere.
Kvindelige toptalenter blev præsenteret
Desuden blev de kvindelige lederkandidater fra det nyetablerede Women’s Leadership Program
præsenteret af CEO komiteen i Danish Diversity Council (DDC). Master Programmet og
erhvervsalliancen har til formål at skabe plads for en ny generation af kvindelige topledere. Priserne
såvel som konferencen og DDC er stiftet af Above & Beyond.
Tine Arentsen Willumsen, administrerende direktør i Above & Beyond, glæder sig over, at
konferencen er med til at sikre fokus på vigtigheden af inklusion og kvinders rolle i at præge i et
samfund under forandring.
”Både H.K.H. Kronprinsessen og de øvrige prismodtagere er lysende eksempler på stærke kvinder
med gennemslagskraft som gør at unge kvinder og piger ser sig selv repræsenteret der, hvor de
vigtige beslutninger om vores samfund og vores virksomheder tages. Det glæder mig, at man kan
fylde Børssalen med kvinder og mænd, som prioriterer denne agenda og som er klar til at rykke ved
status quo”, siger Tine Arentsen Willumsen.
Læs mere om Womenomics CPH og se den komplette talerliste her: www.womenomicscph.dk
Billeder fra dagen er vedhæftet.
For yderligere information kontakt Eri Tomi-Gottschau, Above & Beyond:
E: Eri@above-and-beyond.eu, T: +45 60212170 eller Tine A Willumsen direkte T:+45 61286754

