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41 KANSAINVÄLISEN MIELIPIDEVAIKUTTAJAN
NÄKEMYS GLOBALISAATION SEURAAVASTA
VAIHEESTA, NUORTEN DIGITAALISTEN
TYÖNTEKIJÖIDEN JOHTAMISESTA SEKÄ
MENESTYKSESTÄ MYRSKYISILLÄ MARKKINOILLA
NEW YORK, MOSKOVA, LONTOO, PEKING, DELHI, JOROINEN:
tänään meille tarjoavat omat henkilökohtaiset näkemyksensä
globalisaation seuraavasta vaiheesta, parhaista talenteista
käytävästä, yhä kiihkeämmästä taistelusta sekä kasvusta 41
kansainvälistä vaikuttajaa. Huippuluokan yrityskohtajat, professorit ja
poliitikot ovat lähteneet mukaan voittoa tavoitelemattomaan projektiin,
jolla on yksinkertainen tavoite: synnyttää keskustelua talouskasvusta
ja uudenlaisesta johtamisesta, jota tarvitaan jotta voimme parhaiten
hyödyntää globaalia lahjakkaiden tekijöiden varantoa. Viimeisen
kahden viikon aikana olemme kuvanneet videohaastatteluja ympäri
maailman. Tuoreempia näkökulmia kysymyksiin saa hakea.
“On ollut kunnia saada No Fear-projektiin näkemyksiä huippuluokan
johtajilta akateemisista ympyröistä, liikemaailmasta sekä politiikasta.
Unelmani oli mahdollistaa uutta ajattelua ja tiedon jakamista. Koko
talousjärjestelmämme on tällä hetkellä myrskyn silmässä. Kasvu,
moderni johtajuus ja luottamuksen palauttaminen ovat ainoa tie ulos”,
sanoo Pekka A. Viljakainen, NO FEAR-projektin fasilitaattori.
Kaikki videohaastattelut ovat vapaasti nähtävissä YouTubessa ja
globaalia keskustelua varten on luotu foorumi osoitteeseen
www.nofear-community.com
Seuraavien johtavien videoidut kannanotot julkaistaan tänään:
Ade	
  McCormack,	
  Financial	
  Times,	
  kolumnis5	
  ja	
  kirjailija
Alexey	
  Mordashov,	
  toimitusjohtaja,	
  Severstal
Andrei	
  Volkov,	
  rehtori,	
  Moscow	
  Business	
  School	
  Skolkovo
Alf	
  Rehn,	
  professori,	
  Åbo	
  Akademi
Anssi	
  Vanjoki,	
  hallituksen	
  puheenjohtaja,	
  RKBS
AnF	
  Sippola,	
  liiketoimintajohtaja,	
  SOK	
  Group
Arkady	
  Dvorkovich,	
  Venäjän	
  presiden5n	
  neuvonantaja
Bengt	
  Holmström,	
  professori,	
  MIT

Excellence

Bill	
  Fischer,	
  professori,	
  IMD	
  Business	
  School
Birger	
  Steen,	
  toimitusjohtaja,	
  Parallels
Claes	
  Wallner,	
  5etohallintojohtaja,	
  VaQenfall
Ganesh	
  Natarajan,	
  toimitusjohtaja,	
  Zensar	
  Technologies
Gopal	
  RajGuru,	
  partneri,	
  Innovate	
  +	
  Grow	
  Group
Hannu	
  Seristö,	
  vararehtori,	
  	
  Aalto	
  University
Holger	
  Laubenthal,	
  strategiajohtaja,	
  GE	
  Capital
John	
  Yang,	
  rehtori,	
  Beijing	
  University
Jus5n	
  Fox,	
  päätoimiQaja,	
  Harvard	
  Business	
  Review
Malin	
  Persson,	
  toimitusjohtaja,	
  Volvo	
  Technology
Marika	
  Skårvik,	
  toimitusjohtaja,	
  Mentorius
Mårten	
  Mickos,	
  toimitusjohtaja,	
  Eucalyptus
Martha	
  Maznevski,	
  professori,	
  IMD	
  Business	
  School
MaF	
  Alahuhta,	
  toimitusjohtaja,	
  	
  Kone	
  Corpora5on
Olli	
  Rehn,	
  talouskomissaari,	
  Euroopan	
  komissio
Peter	
  Sondergaard,	
  varatoimitusjohtaja,	
  Gartner	
  Research
Peter	
  Vesterbacka,	
  Mighty	
  Eagle	
  @	
  Angry	
  Birds
Philip	
  A.	
  Berry,	
  toimitusjohtaja,	
  	
  Philip	
  Berry	
  Associates	
  LLC
Sacha	
  Alexander	
  Zackariya,	
  toimitusjohtaja,	
  Change	
  Group
Victor	
  Orlovski,	
  teknologiajohtaja,	
  Sberbank
Vincent	
  Chen,	
  toimitusjohtaja,	
  Ins5tute	
  for	
  Leadership	
  
Vinit	
  Nijhawan,	
  johtaja,	
  Boston	
  University
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