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Leo Razzak utsedd till Sveriges framtida ledare
Leo Razzak, som lyft fram CSR i praktiken och startat
barnhem och verksamhet för fattiga i Bangladesh, vann
Ten Outstanding Young Persons award. Priset delas ut av
JCI (Juniorhandelskammaren) till unga ledare som gjort
en enastående insats.
Leo Razzak är samhällsentreprenören som startade från inget
och har fått etablissemanget att tänka annorlunda. Utan
externt kapital har han startat barnhem och verksamheter för
fattiga i Bangladesh.
– Jag är hedrad över utmärkelsen i kategorin kulturellt
ledarskap. Något som jag tror är avgörande för framtida ledare
är just dess förståelse för mångfald och kultur. Då ligger man steget före, säger vinnaren Leo
Razzak.
Leo Razzak som är 25 år vann i kategorin ”Cultural achievement” och är en av åtta unga
svenskar som är utsedda att representera Sverige i världsfinalen av TOYP 2012.
– Leo har på ett fantastiskt sätt lyft fram integration och mångfald ur ett affärsperspektiv. Vi
blev imponerade av Leos uthållighet och förmåga att på ett bra sätt samarbeta med olika
yrkesgrupper, säger juryns motivering .
Leo har nu möjlighet att sprida sitt budskap utanför Sveriges gränser när han tillsammans
med dessa vinnare representerar Sverige i världsfinalen av TOYP:
Maja Koppfeldt, “Business, economic, and/or entrepreneurial accomplishment”
Johan Wendt, “Academic leadership and/or accomplishment”
Cecilia Andrén Nyström “Moral and/or environmental leadership”
Olivia Trygg, “Contribution to children, world peace, and/or human rights”
Jesper Lejfjord “Humanitarian and/or voluntary leadership”
John Sjölund “Scientific and/or technological development”
Veronika Hedenmark “Personal improvement and/or accomplishment”
Fakta om TOYP
Priset har sedan 1938 delats ut till personer mellan 18-40 som gjort en enastående insats
inom sitt område. De svenska vinnarna får representera Sverige i världsfinalen som sker i
november i Taipei. Tidigare internationella vinnare är de amerikanska presidenterna Clinton,
Ford och Kennedy. Tidigare nationella vinnare är Alice Bah Kuhnke, 2009, Christian Azar,
2007, Yannick Tregaro, 2004, Niklas Zennström, 2004 och Tove Lifvendahl, 2003.
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JCI (Junior Chamber International) är en internationell organisation för ledare och entreprenörer mellan 18-40 år. Med 170 000
medlemmar i 117 länder är JCI världens största organisation för träning inom bland annat ledarskap. JCI Swedens mål är att ge unga
människor självförtroende och kompetens att skapa kontinuerlig positiv förändring. Vi arrangerar möten, seminarier och kurser och
driver projekt, för att utvecklas till bättre ledare och entreprenörer och växa som människor.
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