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 Brev från CEO Jouko Karvinen 

Till våra intressenter, 

Programmet Kalla fakta i svenska TV4 gav den 9 mars en negativ bild av Stora Ensos samriskföretag Bulleh Shah Packagings leveranskedja i 
Pakistan. Vi ber uppriktigt om ursäkt för att vi har misslyckats kommunicera tydligt och tillräckligt noggrant om vad vi visste och vilka åtgärder vi 
planerade när vi gick in Pakistan. Det är särskilt tråkigt att det goda arbete för att bekämpa barnarbete, som lagts ner av så många medarbetare i 
Stora Enso och Bulleh Shah, inte har fått den uppmärksamhet det har förtjänat. 

Baserat på en extern konsultrapport visar programmet att företagsledningen kände till, inte bara risken för, utan även förekomsten av barnarbete i 
leveranskedjan, visserligen utanför den egna verksamheten, vid tidpunkten för investeringsbeslutet. Detta stämmer och det var också därför en 
organisation omedelbart, och inte nu, tillsattes, för att i sammarbete med våra partners rätta till dessa förhållanden. Vi ber också om ursäkt för att 
intervjun i programmet gav tittarna ett annat intryck. 

Vi ber dock inte om ursäkt för det faktum att vi har gjort investeringen och påbörjat insatser för att bekämpa barnarbete i Pakistan. Detta arbete 
kommer att ta tid och vi kommer att öppet rapportera hur det fortskrider. Vi kan inte omedelbart stänga av leverantörer som har barn i 
leveranskedjan utan vi måste jobba med att utbilda våra leverantörer och även jobba med de lokala samhällena för att hitta alternativa 
inkomstkällor för barnens familjer. Att bara överge dessa leverantörer skulle kunna innebära att barnen hamnar i en ännu värre situation. 

Vi förstår att det kommer att ta tid och krävas total transparens för att återfå ert förtroende och det förbinder vi oss till. Det står klart att vi skulle 
också proaktivt ha kommunicerat frågan om barnarbete i leveranskedjan när vi meddelade våra planer på att investera i Bulleh Shah i Pakistan. Vi 
kunde ha varit tydligare i vår hållbarhetsredovisning, Global Responsibility Report 2012, även om vi inte hade genomfört investeringen vid den 
tidpunkten. Vi belyser frågan tydligare i Global Responsibility Report 2013, som nyligen har publicerats, men det är uppenbart att vi inte bara ska 
titta på riskerna, utan även den faktiska förekomsten av barnarbete. 

Barnarbete är alltid oacceptabelt, men en utbredd och komplex social utmaning i Pakistan där arbetskraften innefattar tre miljoner barn. Barnarbete 
förekommer inte inom Bulleh Shahs egen verksamhet och vi har uttryckligen förbundit oss till ILO:s konventioner om barnarbete. Trots allt kommer 
det, som tidigare nämnts, att ta tid att helt avskaffa barnarbete utan att de allra fattigaste drabbas ytterligare, även det måste vi öppet berätta om. 

För att bättre hantera situationen i Bulleh Shahs försörjningskedjor gör vi kontinuerligt ytterligare granskningar av våra leverantörsnätverk. 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. 

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. 

Återigen ber vi om ursäkt för att vi har misslyckats att kommunicera och inte varit tillräckligt öppna, men vädjar samtidigt om uppbackning och 
förståelse för att vi, och vår organisation i Pakistan, för utvecklingen framåt för samhället och familjerna, även om det kommer att ta tid. 

Jouko Karvinen 

CEO 

 

 


