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Till våra intressenter  

Tidningen Veckans Affärer (6 mars) och programmet Kalla fakta i svenska TV4 kommer den 9 mars att ge en negativ 

bild av Bulleh Shah Packagings verksamhet i Pakistan. Samriskföretaget Bulleh Shah Packaging grundades i 

Pakistan i maj 2013 tillsammans med vår partner Packages Ltd. Stora Enso är för närvarande en minoritetsägare i 

företaget med 35 % av aktiekapitalet. 

Medierapporteringen kommer att fokusera på frågan om barnarbete i försörjningssystemet för pappersavfall och 

hävda att Stora Enso inte har känts vid problemet i Bulleh Shah eller ha åtgärdat det på ett korrekt sätt. Vi vill därför 

klargöra hur vi ser på barnarbete i Pakistan och hur vi arbetar för att begränsa det. 

Barnarbete är en utbredd och komplex social utmaning i Pakistan, uppskattningar visar att det kan röra så många  

som tre miljoner barn. Men barnarbete förekommer inte inom Bulleh Shahs verksamhet och är fullkomligt 

oacceptabelt för Stora Enso. Vi har uttryckligen förbundit oss till ILO:s konventioner om barnarbete. Vi arbetar för att 

förverkliga detta åtagande så långt som möjligt i vårt leverantörsnätverk även bortom våra direkta leverantörer. Vår 

ståndpunkt är mycket tydlig i alla våra policyer och praxis, inklusive vår uppförandekod, hållbarhetskrav hos våra 

leverantörer och Stora Ensos uttalande om mänskliga rättigheter, Human Rights Statement. Detta återspeglas även i 

vårt samriskföretags egen uppsättning av riktlinjer och dess uppförandekod. 

Men vi är medvetna om att risken för barnarbete i Pakistan är hög och att den existerar i de olika leden i 

försörjningssystemen för returpapper och halmvete, Bulleh Shahs leverantörskedjor medräknade. Att lösa konflikten 

mellan Stora Ensos företagsvärderingar och realiteterna i Pakistan har varit och fortsätter att vara en av de högsta 

hållbarhetsprioriteringarna för oss. Under 2012, när vi började undersöka möjligheten att bilda samriskföretaget, 

genomförde vi en grundlig extern utvärdering som en del av vårt due diligence för att kartlägga och förstå de olika 

riskerna för barnarbete som finns i försörjningskedjorna inom vår bransch.  

Resultatet av studien visade inte bara en förekomst av barnarbete hos en direkt leverantör av returpapper, vilket 

åtgärdades omedelbart, men också flera observationer av barn som arbetar i längst bort i leveranskedjan för 

avfallspapper, särskilt när det gäller insamling av returpapper från avfallsanläggningar. I rapporten drog man dock 

slutsatsen att sannolikheten för att returpapper som samlats in av barn skulle nå Bulleh Shah Bruk är låg på grund av 

brukets särskilda kvalitetskrav, men samtidigt skulle en del material som involverar barnarbete slutligen kunna hamna 

i Bulleh Shah. Till följd av dessa rön beslutade Stora Enso och Bulleh Shah att inrätta en starkt engagerad lokal 

organisation med ett strukturerat program för att på kort och lång sikt för att utbilda, granska och certifiera våra 

leverantörer.   

I undersökningen kom man även fram till att barnarbete är ett problem särskilt inom försörjningskedjan för vetehalm. 

Provinsen Punjab, där vår verksamhet är lokaliserad, är den största producenten av vete i Pakistan. Barn som arbetar 

med sina familjer ute på fälten är en social realitet i många av landets spannmålsgårdar, stora och små. Medan en 

del av arbetet som utförs av barn kan betraktas som lätt arbete i enlighet med ILO:s rekommendationer, förekommer 

det även oacceptabelt barnarbete. Ibland är fattiga jordlösa familjer anställda tillsammans med sina barn av större 

godsägare på deras gårdar. Leverantörer köper vetehalm från dessa gårdar, och som den slutliga köparen av 

vetehalm vidtar vi åtgärder och använder vårt inflytande med visionen att avskaffa barnarbete på vetefälten.  



  

 
 

Vår strategi och våra åtgärder inom socialt ansvar i Pakistan går ut på att vi ska få till stånd verklig och långvarig 

social förändring tillsammans med relevanta lokala intressenter. Vi vill understryka att det inte räcker att bara ställa 

krav på leverantörer att barnarbete inte får förekomma. Vi inser behovet av att analysera frågan djupare för att förstå 

de olika bakomliggande orsakerna till att barn är inblandade i att samla in returpapper eller att hjälpa sina familjer på 

spannmålsgårdarna. Dessa orsaker är komplexa på grund av olika sociala och kulturella kontexter och olika grader 

av tillgång till utbildning. Att helt enkelt dra sig ur verksamheten i Pakistan eller att ta bort barnen från insamling av 

returpapper eller arbete på gårdarna skulle kunna ha mer drastiska negativa följder för dem. För att bättre hantera 

situationen i Bulleh Shahs försörjningskedjor gör vi kontinuerligt ytterligare granskningar av våra leverantörsnätverk. 

Vi har även tittat på de olika aspekterna av barnens och ungdomarnas arbete, utvärderat hur mycket tid de tillbringar i 

skolan eller arbetet, och vilka de ekonomiska och sociala realiteterna i deras familjer är. Det finns inga snabba 

lösningar, men genom att samarbeta med nationella och globala partners är vi övertygade om att vi kan föra dessa 

samhällen framåt och hjälpa dessa barn.  

Bulleh Shah har etablerat en organisation för globalt ansvar för att minska förekomsten av barnarbete i våra 

leverantörskedjor. Vår lokala organisation inbegriper expertis inom barnarbete, ansvarsfulla leverantörskedjor och 

revisioner. Vi har påbörjat processen med att utbilda vårt nätverk av leverantörer, och vi har avtal som förpliktigar 

våra leverantörer att inte använda barnarbetare. Vi har ett team av revisorer som övervakar efterlevnaden av avtalen 

med leverantörerna. Hela programmet för utbildning av leverantörer, formalisering av avtal och revision övervakas av 

världsbanksgruppens multilaterala investeringsgarantiorgan (MIGA). Vi har också inlett en dialog med ILO Pakistan 

och ideella organisationer för att åstadkomma en gemensam effekt. 

I fall av bristande efterlevnad från leverantörens sida vidtar Bulleh Shah åtgärder. Skulle vi upptäcka barnarbete hos 

någon av våra leverantörer kommer vi att arbeta tillsammans med leverantören för att rätta till situationen för barnens 

bästa. Det innebär att vi ska förbättra situationen för barnen, hjälpa barnen och deras familjer att prioritera utbildning 

och tillhandahålla leverantörsutbildning.  

Stora Enso har varit öppna om förekomsten av barnarbete i Pakistan och rapporterat om riskerna för sina 

intressenter. Eftersom de bakomliggande orsakerna till barnarbete är djupt rotade i det pakistanska samhället finns 

det inga enkla lösningar eller genvägar för att lösa situationen. Vi investerar i Pakistan på lång sikt och vill 

åstadkomma en hållbar förändring. Därför inbjuder vi våra kunder och leverantörer samt lokala och globala 

organisationer tillsammans med media att arbeta tillsammans med oss för att nå detta mål. 

 

 

Ytterligare information 

Stora Ensos tidskrift Rethink 2013 och Global Responsibility report 2013 (på engelska) 
http://www.storaenso.com/about/download-center 
 
MIGA Environmental and Social Review summary 
http://www.miga.org/documents/ESRS_Stora_Enso_25_January_2013.pdf 

http://www.storaenso.com/about/download-center
http://www.miga.org/documents/ESRS_Stora_Enso_25_January_2013.pdf

