SOCIAL INNOVATÖR FRÅN MALMÖ BLAND VÄRLDENS 50 FRÄMSTA
Lena Friblick, journalist och social entreprenör från Malmö, har utsetts till en av världens 50
mest inflytelserika sociala innovatörer. Lena är grundare av företaget Xenofilia och Stiftelsen
Botildenborg, två organisationer som arbetar med hållbarhetsfrågor med utgångspunkt i
Rosengård i Malmö. Nu väntar prisceremoni i Indien dit Lena är inbjuden att tala.
World CSR Day är en organisation baserad Indien och som årligen
utser de främsta sociala innovatörerna i världen.
- Det är otroligt roligt. Det är ett stort erkännande att det vi
utvecklar i Botildenborg är intressant och nytänkande inte bara för
Sverige utan för många länder, säger Lena Friblick.
Prisceremoni och kongress i Indien
Vid en kongress i Mumbai i Indien sker prisutdelning i februari. Lena
kommer att föreläsa och medverka i en bok om innovationer.
- Rosengård är en unik stadsdel, med 150 nationaliteter samlade. Att
få berätta om det arbete vi gör här för en internationell publik känns därför extra roligt och
samtidigt utmanande. I mångas ögon är Sverige ett perfekt land utan fattigdom eller krig, men
även här måste vi arbeta aktivt med social hållbarhet, säger Lena Friblick.
Botildenborg
Botildenborg är en gammal gård vid Rosengård som
renoveras och utvecklas av Xenofilia och Stiftelsen
Botildenborg. Målet är att skapa Europas ledande plats
för hållbara innovationer. Verksamheten har tre
fokusområden: jobb, kunskap och framtidshopp. Genom
verksamheter såsom Stadsbruk, Kryddor från Rosengård
och Växtplats Rosengård har innovationer för social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet skapats. Förra året blev Lena Friblick och Xenofilia utsedda
till Årets Förebild i Sverige av Diversity Index.
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BACKGROUND ORGANIZATION CSR DAY
The platform offers a unique opportunity to every professional from a business opportunity for networking and
global opportunity. Our is a not-for-profit organization run and managed by professionals. Our Advisory Board
consists of professionals who have a full-time job and contribute to the event purely out of passion for the
fraternity. On the AWARD, the decision is taken by our Research Cell, that is a virtual organization. We also
seek guidance from independent and voluntary professionals on a regular basis. These professionals are notable
experts in the fraternity. The criteria adopted in this case are:
•
Resolve existing social, cultural, economic, and environmental challenges.
•
Perspectives collide to spark new ways of thinking
•
Creation, development, adoption, and integration of new concepts
•
Underlying magic to social innovation that precludes any simple recipe for success.
The 50 Most Impactful Social Innovators (Global Listing) is intensely researched process undertaken by the
research cell which consists of Post Graduates in History & Management with over 5 years research experience
posts their studies. It is the iconic job of the research cell to produce a shortlist of Individuals who are doing
extraordinary work and track the record of their achievements. The shortlist is then reviewed by a Jury
comprising of senior professionals from across the globe.
The Jury members are:
o Dr. R L Bhatia, Founder, World CSR Day and World Sustainability
o Dr. Saugata Mitra, Chief People Officer & Group Head HR, Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd
o Professor Indira Parikh, President – Antardisha, & India’s Iconic HR Leader.
o Dr. Arun Arora, Ex President and CEO, The Economic Times ; Chairman, Edvance Pre-schools Pvt. Ltd
o Dr. C. M. Dwivedi, Group Chief Human Resource Officer, Fazlani Group of Companies
o Harish Mehta, Chairman & MD - Onward Technologies Ltd
o + Geography jury in each country/ location
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