De Harvard Club van België kent de 2019
Leadership-prijs toe aan Margrethe Vestager
Embargo vóór 12/11/2019 om 20.00 uur

De Harvard Club of Belgium heeft haar 2019 Leadership-prijs toegekend aan Margrethe
Vestager, “Executive Vice-President Designate” van de Europese Commissie, belast met de
digitale agenda “Europa geschikt voor het digitale tijdperk”, evenals de huidige commissaris
voor mededinging.
Met deze erkenning wil de club de leiderschapsprincipes en waarden van de Harvard
Universiteit promoten. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die in
België is gevestigd of nauwe banden onderhoudt met ons land. Als architecten van positieve
veranderingen weerspiegelen de laureaten de integriteit en het leidershap, die reeds zo lang
door de universiteit van Harvard worden bepleit.
Met het toekennen van deze prijs, een
beslissing die de raad van bestuur van de
Harvard Club had genomen ruim voor haar
recente herbenoeming en uitbreiding van
verantwoordelijkheden binnen de nieuwe
Commissie, en die in wezen apolitiek is en
geen
mening
over
de
verdiensten
vertegenwoordigt of ondersteunt van een
specifiek beleid, politieke agenda's of
besluiten, wil het bestuur het belang
onderstrepen van essentiele
leiderschapskwaliteiten en -praktijken zoals Mevrouw Vestager deze in de praktijk brengt bij
het uitoefenen van haar belangrijke verantwoordelijkheden. Ze is een voorbeeld voor de
manier waarop zij vastberaden en onbevooroordeeld fundamentele principes nastreeft, die
meer dan ooit relevant zijn voor een goede werking van onze Europese democratieën en
samenlevingen.
Voormalig Minister van Economische en Binnenlandse Zaken en voormalig Vice-Premier in
Denemarken, voormalig Minister van Onderwijs en Kerkelijke Zaken, politiek leider van de
Sociaal Liberale partij in Denemarken en voorzitter van de ECOFIN-raad, onder andere, en in
heel haar indrukwekkende en unieke carrière heeft Mevr. Vestager een passie getoond en een
consequent streven naar neutraliteit, onpartijdigheid en doorzetting, en heeft zij zich niet
onthouden van het nemen van moeilijke en onpopulaire beslissingen op basis van een
geïnformeerd en diepgaand oordeel, wanner het haar diepe overtuiging was dat het de juiste
beslissingen en de juiste maatregelen waren.

In haar toespraak bij de ontvangst van de prijs, stelde Commissaris Vestager: “Wij komen
allen in contact met leidershap vanuit onze eigen achtergrond en geschiedenis, met de
ervaringen die ons ertoe aanzetten om een leidende rol te spelen. Om echt effectieve leiders te
worden moeten we de tijd nemen om te leren hoe de wereld eruit ziet, vanuit andere
perspectieven. En hoe minder vertrouwd deze andere gezichtshoeken, hoe meer we moeten
doen, als leiders, om deze actief te gaan opzoeken.”
Jean-Albert Nyssens, voorzitter van de Harvard Club van België : Met de huidige
internationale spanningen, de klimaatuitdaging en het hectische tempo van technologische
veranderingen heeft Europa meer dan ooit sterk leiderschap nodig. We zijn zeer verheugd dat
mevrouw Vestager deze prijs heeft geaccepteerd.
Over de Harvard Club of Belgium
De Harvard Club of Belgium (HCB) is één van de oudste en grootste verenigingen van
Amerikaanse universiteiten in België. De organisatie groepeert de meer dan 900
afgestudeerden van Harvard die leven en werken in België of die nauwe banden onderhouden
met ons land.
Vorige laureaten
Jean-Pascal van Ypersele (2018), Michaël Gillon (2017), Sidi Larbi Cherkaoui (2016),
Dominique Leroy (2015), Frans van Daele (2013), Jef Colruyt (2012), André Borschberg and
Bertrand Piccard (2011), Herman Van Rompuy (2010), Alain Hubert (2009), Sister Jeanne
Devos (2008), Désiré Collen (2007), Jacques Rogge (2006), Michel Tilmant (2005) and Ludo
Verhoeven (2004).
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