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Av Camilla Skjær Brugrand
camilla@dagensperspektiv.no

I forrige uke talte Bonnie Fatio, grunnlegge-
ren av mentorprogrammet Inspired Women 
Lead – et mentorprogram som har nådd ut 

til en halv million kvinner i 27 land ved WIN-
konferansen i Oslo.

WIN-konferansen (Women’s International 
Network) skal bidra til refleksjon rundt det som 
skjer i verden. Her diskuteres verden, arbeid og 
enkeltindivider. Det skal være et globalt fokus, 
bringe frem feminine og maskuline perspektiv 
og det skal være pragmatisk.

– Alle de andre snakket om penger og hvordan 
man blir rik. Da jeg skulle fortelle om min egen 
suksess, sa jeg rett ut at jeg brøt alle regler, sa Bon-
nie Fatio fra scenen.

Hun hadde ingen forretningsstrategi da hun 
startet som mentor for kvinner fra ni ulike land. 
Ingen penger ble heller utvekslet. Nøkkelen til det 
suksessfulle mentorprogrammet er at hver kvinne 
som får en mentor i seks måneder, går videre til 
å bli mentor for en annen kvinne fra en annen 
kulturell bakgrunn og land enn henne selv.

– Jeg ønsker at dette skal være en bærekraftig 
bevegelse, uttalte Fatio.

Stor påvirkningskraft
Karrierene til kvinnene som har deltatt strekker 
seg over et stort spenn, alt fra kvinner som produ-
serer filmer, jobber som frivillige i flyktningeleirer, 
skriver bøker og er aktive i politikken.

– Alt handler om samarbeid og det å støtte 
hverandre. Vi må innse kraften vi har. Hver kvinne 
som deltar på denne konferansen kan enkelt 

påvirke 200 til 500 mennesker sitt liv. Noen kom-
mer til å gjøre noe annerledes fordi du var en 
positiv påvirkningskraft, sa Fatio.

I alt deltar kvinner fra 27 land i mentorpro-
grammet. Tilsammen har de en estimert påvir-
kningskraft på over en halv million mennesker.

– Man må tenke, hvilken standard ønsker jeg 
i livet mitt, på arbeidsplassen og i lokalmiljøet? 
Det er der forandringen vil skje.

Dropp panserantrekket
Den internasjonale WIN-konferansen ble star-

«Noen kom-
mer til å gjøre 
noe annerle-
des fordi du 

var en positiv 
påvirknings-

kraft»
Bonnie Fatio

Anita Pratap's tips til å blomstre:

●● Invester i deg selv

●● Fantaser

●● Skap forbindelser

●● Tilpass deg omstendighetene

●● Vær fleksibel

●● Alltid ha empati

Bonnie Fatio er grunnlegger av Inspired Women Lead og AgeEsteem.
FOTO: CAMILLA SKJÆR BRUGRAND

WIN-konferansen samlet 600 kvinner fra hele 
verden i Oslo. De diskuterte teknologi, arbeidsliv 
og ledelse.

WIN-konferansen:

Veileder kvinner 
fra hele verden
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Bonnie Fatio sammen med de andre foredragsholderne som snakket om forandring i lederskap under WIN-konferansen.
FOTO: CAMILLA SKJÆR BRUGRAND.

tet av norske Kristin Engvig for 20 år siden. Hun 
hoppet av fra finansbransjen for å starte sitt nye 
prosjekt. Mye har forandret seg siden starten. 
Engvig kaller ikke lenger konferansen for et «kvin-
neforum» og det er både kvinnelige og mannlige 
deltakere og foredragsholdere til stede under årets 
konferanse.

– I starten var også de fleste damene jeg kom i 
kontakt med og som var foredragsholdere typiske 
panserdamer, de var råtøffe og ingen hadde barn 
og var gift, sier Engvig.

I dag er det mer fokus på ulike perspektiver, 
bærekraft, ny teknologi og fremtidens arbeidsliv. 
Likevel står kjønnsbalanse sentralt i kjernen av 
konferansen.

– Det er fortsatt viktig å ha fokus på kvinner. 
Man ser at det handler om framtidsvisjoner. Men 
inntil den dagen vi fullstendig kjønnsbalanse, er 
det nødvendig å fokusere på kvinner. I dag er det 
ikke balanse. Vi må fremdeles få frem kvinner, sier 
Engvig.

– Tilhørighet spiller en nøkkelrolle
Lesley Slaton Brown, mangfoldssjef for HP inc. var 

en av foredragsholderne under årets konferanse. 
Hun snakket om hvordan bedrifter forandrer seg 
for å tilpasse seg den såkalte «erfaringsæraen» vi 
nå er inne i.

Hun forklarer at vi har beveget oss fra informa-
sjonstidsalderen der effektivitet spilte en betyde-
lig rolle til en informasjonsæra. Nå er vi derimot 
inne i en tid der erfaring og engasjement preger 
arbeidshverdagen.

– Vi ønsker det uventede og vi ønsker å bli over-
rasket. Alt går veldig raskt. Folk vil ha det de ønsker 
her, nå og veldig raskt. Vi ønsker å investere i hvem 
vi er og hva vi er. Selskapene må i større grad vise 
at de ønsker å ha oss der, vi higer etter tilhørig-
het, forklarer Slaton Brown som ble kåret til årets 
teknologikvinne i Silicon Valley hvor hun jobber.

Fremover vil det bli viktigere å investere i men-
nesker, mener den erfarne lederen, som under-
streker at nye ideer ikke kommer fra prosesser og 
teknologi, men mennesker.

Må tilpasse seg
En av foredragsholderne som tok til orde for den 
fjerde industrielle revolusjon, var indiske Anita 
Pratap, som er redaktør og forfatter.

– Folk vet at vi ønsker en bedre fremtid. Vi vil ha 
meningsfulle jobber, forhold og vi ønsker å leve i 
en mer bærekraftig verden. Den dårlige nyheten 
er at vi ikke vet hvordan vi skal oppnå det. Vi lever 
i turbulente tider fordi verden er i konstant forand-

ring. Før gikk forandring gradvis, nå lever vi med 
akselererende forandring, sier hun.

En bedre verden er ikke en tapt sak, hevder 
Pratap, og viser til Norge som har gått fra å være 
et land med krigende vikinger til å bli fredshoved-
staden i verden.

Sparke i gang fantasien
Mange bekymrer seg over at roboter blir mer og 
mer menneskelige. Pratap derimot, bekymrer seg 
over at mennesker i større og større grad begyn-
ner å ligne på roboter – alltid tilkoplet den digitale 
verden.

– Roboter kan stjele jobben din og kunnskapen 
din, men det er to ting som roboter ikke kan stjele, 
din empati og din fantasi. Alle fantastiske oppda-
gelser, ideer og innovasjon kommer fra fantasien 
til mennesker.

Å skru av telefonen og tilbringe tid alene er et 
av rådene hun går til hvordan man kan sparke i 
gang fantasien. Noen av de beste ideene kan for 
eksempel dukke opp når man minster venter det, 
som for eksempel i dusjen. Naturen er et annet 
sted å søke etter ideer.

– Norge er blant de mest kreative nasjonene 
i verden. De er blant de landene som tar ut flest 
patenter. En av årsakene til dette tror jeg er fordi 
nordmenn lever så tett på naturen. Som Einstein 
sa, se dypt inn i naturen og du vil forstå alt. Alt har 
en sammenheng, sier Pratap.•

Lesley Slaton Brown, mangfoldssjef for HP inc. ble kåret til årets 
teknologikvinne i Silicon Valley.
FOTO: CAMILLA SKJÆR BRUGRAND.

Kristin Engvig har arrangert WIN-konferansen i 20 år.
FOTO: CAMILLA SKJÆR BRUGRAND.
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