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IKEAs	  grundare	  utser	  årets	  entreprenör	  i	  Barents	  

Årets	  tema	  för	  Barents	  Reunion	  är	  ”Hållbara	  Barents”	  och	  arrangörer	  är	  Haparanda	  och	  Tor-‐
nio	  städer,	  PEAB	  och	  IKEA.	  Temat	  lyfter	  fram	  ekologiska,	  ekonomiska	  och	  sociala	  aspekter	  av	  
hållbarhet	  med	  fokus	  på	  regionen.	  I	  samband	  med	  konventet	  delas	  utmärkelsen	  Årets	  entre-‐
prenör	  i	  Barents	  ut	  till	  en	  person	  som	  kombinerat	  entreprenörskap	  med	  de	  olika	  dimension-‐
erna	  av	  hållbarhet.	  
	  
Barents	  Reunion	  är	  en	  organisation	  vars	  verksamhet	  syftar	  till	  att	  skapa	  nätverk	  och	  möten	  mellan	  
företrädare	  för	  de	  fem	  folken	  i	  Barents-‐området.	  Initiativtagare	  till	  Barents	  Reunion	  är	  Ingvar	  
Kamprad,	  IKEAs	  grundare,	  vars	  ambition	  är	  att	  lyfta	  fram	  entreprenörer	  och	  ge	  dem	  verktyg	  att	  för-‐
verkliga	  sina	  visioner.	  

–	  Det	  krävs	  en	  dröm	  för	  att	  skapa	  en	  framgångsrik	  affärsidé.	  Det	  krävs	  människor	  för	  att	  göra	  
drömmar	  till	  verklighet,	  säger	  Ingvar	  Kamprad.	  	  

Årets	  konvent	  äger	  rum	  i	  Joentalo/Tornio	  den	  14-‐15	  juni	  och	  är	  det	  femte	  i	  ordningen.	  Temat	  för	  i	  år	  
är	  ”Hållbara	  Barents”	  och	  konventets	  moderator	  är	  Kari	  Lumikero.	  

–	  Hållbarhet	  är	  en	  central	  fråga	  för	  hela	  Barents.	  Vår	  orörda	  natur	  saknar	  motstycke	  och	  är	  en	  viktig	  
grund	  för	  näringslivet	  inom	  bland	  annat	  turism	  och	  djurhållning.	  Hur	  vi	  alla	  kan	  bidra	  till	  hållbar	  
utveckling	  är	  en	  prioriterad	  fråga	  för	  regionen	  och	  jag	  är	  därför	  väldigt	  glad	  att	  årets	  konvent	  har	  
just	  detta	  tema,	  säger	  Raimo	  Ronkainen,	  Tornios	  stadsdirektör.	  	  

Dagen	  före	  konventet	  är	  Barents	  Reunion	  medarrangör	  till	  en	  workshop	  där	  ungdomar	  från	  region-‐
en	  tillsammans	  ska	  formulera	  en	  vision	  för	  Barents	  ur	  en	  ung	  människas	  perspektiv.	  Ungdomarna	  
deltar	  sedan	  i	  konventet	  där	  de	  får	  diskutera	  hållbarhetsfrågor	  med	  bland	  andra	  infrastrukturmi-‐
nister	  Catharina	  Elmsäter-‐Svärd.	  

–	  Jag	  är	  mycket	  nyfiken	  på	  hur	  ungdomarna	  ser	  på	  Barents	  framtid.	  Inte	  minst	  gäller	  det	  hållbarhets-‐
frågorna,	  men	  även	  näringsliv	  och	  kultur	  är	  områden	  där	  jag	  tror	  att	  ungdomarna	  har	  mycket	  att	  
bidra	  med,	  säger	  Gunnel	  Simu,	  som	  är	  Haparandas	  kommunalråd.	  

I	  samband	  med	  konventet	  delar	  Barents	  Reunion	  för	  tredje	  gången	  ut	  utmärkelsen	  Årets	  entreprenör	  
i	  Barents.	  För	  att	  anknyta	  till	  årets	  tema	  delas	  priset	  ut	  till	  en	  framgångsrik	  entreprenör	  som	  kan	  in-‐
spirera	  andra	  att	  lyckas	  och	  som	  arbetar	  för	  förverkligande	  av	  alla	  dimensioner	  av	  hållbar	  utveckl-‐
ing:	  socialt,	  ekologiskt	  och	  ekonomiskt.	  	  

Just	  nu	  pågår	  nomineringsperioden	  för	  Årets	  entreprenör	  i	  Barents.	  Alla	  invånare	  i	  regionen	  kan	  
nominera	  kandidater,	  genom	  att	  lämna	  sitt	  förslag	  på	  organisationens	  hemsida	  
www.barentsreuinion.com.	  	  	  

För	  mer	  information,	  kontakta	  
Ritva	  Nousiainen	  
Tel	  +46	  (0)70-‐627	  92	  27	  
ritva.nousiainen@haparanda.se	  	  	  


