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Fiskars och SOS Barnbyar i samarbete 

 

Fiskars koncernen och SOS Barnbyar ska börja samarbeta i Finland. Med samarbetet vill Fiskars 
stödja organisationens arbete och deras aktiviteter för barn som inte kan bo i sina egna hem och barn 
från familjer som har det svårt. 

Fiskars vill vara ett ansvarsfullt företag och bidra till de samhällen där vi har verksamhet. ”Barnen – vår 
framtid” är en del av Fiskars filantropiska engagemang. Vi vill ge näring åt vår framtid: alla barn ska ha 
rätt till en trygg och lycklig barndom. 

”Att hjälpa ungdomar är ett bra val av Fiskars. Det är viktigt att arbetet som gjorts då barnet placerats 
utom hemmet slutförs, genom att även hjälpa den unga att bli självständig”, säger verkställande 
direktör Jari Ketola från SOS-Barnbyföreningen. “Att bli självständig sker steg för steg och den unga 
behöver då uppmuntran, vägledning samt ekonomiskt stöd.” 
 
Genom samarbetet vill Fiskars särskilt stödja arbetet med unga människor som flyttar från en barnby 
till första egna hemmet. Det här stödet tar sig bland annat uttryck i ett ”Fiskars startpaket för hem och 
kök”, som innehåller en grunduppsättning tallrikar, bestick, kok- och stekkärl  m.m. som ska hjälpa 
unga människor att skapa ett eget oberoende liv.  

”Vi beundrar verkligen det arbete som SOS Barnbyar utför. De tillhandahåller en trygg miljö för barn 
som antagligen har upplevt många förluster i livet och ger dem en möjlighet till en normal barndom”, 
säger Max Alfthan, strategidirektör. 

”För de flesta av oss är det naturligt att få den första uppsättningen husgeråd från våra föräldrar eller 
far-/morföräldrar, men det är inte alla barn som har den möjligheten. Vår tanke med samarbetet är att 
ge stöd i den svåra övergången mellan barndom och vuxenliv, när de här unga människorna lämnar 
SOS Barnbyar och ska stå på egna ben”, fortsätter Alfthan. “Dessutom vill vi aktivt erbjuda lärlings- 
och jobbmöjligheter till unga människor som bor i eller just ska till att lämna SOS Barnbyar.” 

 

Ytterligare information: 

Max Alfthan, strategidirektör, tfn. +358 204 39 5262 

 
 
 
Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. 
Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och 
Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för 
handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och företaget har 
cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com 
 


