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Byggmax tukee pakolaisia 

 
Byggmax ja kansainvälinen avustusjärjestö ActionAid käynnistivät vastikään yhteistyön, 
jonka myötä Byggmax tukee vietnamilaisen Nam Chuan kylän kehitystä. Tämänhetkisen 
pakolaiskriisin vuoksi Byggmax tekee lisälahjoituksen keräämällä henkilökuntansa kanssa 
rahaa Syyrian pakolaisten auttamiseksi. 

Miljoonat ihmiset pakenevat Syyrian väkivaltaisuuksia. Byggmaxin yhteistyökumppani ActionAid 
toimii paikan päällä Syyrian naapurimaissa Jordaniassa ja Libanonissa auttamassa pakolaisleireille 
paenneita. 

– Jordaniaan ja Libanoniin saapuvat pakolaisperheet ovat epätoivoisia ja peloissaan. Heillä on 
tuskin mukanaan edes henkilökohtaisimpia tavaroitaan ja monet ovat uupuneita saavuttuaan leirille 
vaarallisen pakomatkansa jälkeen, kertoo Ahmad Al Damrawy, ActionAidin päällikkö Lähi-idässä. 

Tähän mennessä yli 90 000 ihmistä on saanut välitöntä apua ActionAidin kautta: vaatteita, 
hygieniatarvikkeita ja ensiapupakkauksia. Avuntarve on edelleen erittäin suuri. 

Byggmax tekee lisälahjoituksen 

Tällä viikolla Byggmax tekee ison liikkeen auttaakseen Syyriasta pakenevia yhteistyössä 
ActionAidin kanssa. Byggmaxin henkilökunta voi lahjoittaa vapaavalintaisen summan palkastaan, 
ja Byggmax tuplaa lahjoitetun kokonaissumman ja antaa sen eteenpäin ActionAidille Jordanian ja 
Libanonin pakolaisleirien toimintaan. Perjantai-iltapäivänä julkistetaan, kuinka paljon rahaa 
Byggmax on onnistunut keräämään. 

Pitkäjänteistä yhteistyötä ActionAidin kanssa 

Byggmax ja ActionAid ovat jo jonkin aikaa tehneet yhteistyötä, jonka myötä Byggmax tukee kolmen 
vuoden ajan kehitystyötä vietnamilaisessa Nam Chuan kylässä, jossa tällä hetkellä kärsitään 
köyhyydestä ja puutteellisista koulutusmahdollisuuksista. Avustustyö tunnetaan nimellä Byggmax 
Friendship Village, ja se koostuu alkuvaiheessa koulurakennusten korjaus- ja lisärakennustöiden 
tukemisesta ja ympäröivän infrastruktuurin parannuksesta.  

– Vastuullisuuskysymykset ovat jo pitkään olleet luonnollinen osa toimintaamme. ActionAid-
yhteistyön avulla viemme työn uudelle tasolle, jossa sosiaalinen vastuu saa suuremman 
merkityksen. ActionAid on yksi harvoista avustusorganisaatioista, jotka työskentelevät ihmisten 
rinnalla toimintamaissaan. Uskomme, että se on avaintekijä, pitkäaikaisten muutosten luomisessa 
– ja se on myös linjassa omien arvojemme ja yhteiskuntavastuumme kanssa, sanoo Daniel 
Juhlin, Byggmaxin markkinointijohtaja. 

Lue lisää ActionAidintyöstä pakolaisleireillä (ruotsiksi):  
http://www.actionaid.se/vad-du-kan-gora/aktuella-insamlingar/campaign/syrien-akut-hjalp-till-
flyktinglager#sthash.UmbpQLbV.dpuf 

 



 
Lisätietoja: 
Aleksi Virkkunen, maajohtaja, Byggmax Suomi, p. 040 137 7001, sähköposti: aleksi.virkkunen@byggmax.fi  
Daniel Juhlin, markkinointijohtaja, Byggmax, p. +46 76 119 0030 
sähköposti: daniel.juhlin@byggmax.se 

  
 
Byggmax lyhyesti 
Vuonna 1993 perustettu rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 72 myymälää Ruotsissa, 27 Norjassa 
ja 13 Suomessa. Byggmaxin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 3,5 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa 
vahvaa kasvuaan. Byggmaxin liikeideana on olla edullisin vaihtoehto laadukkaita rakennustarvikkeita 
ostaville kuluttajille. Kaikissa myymälöissä oleva ns. Drive In -kaista mahdollistaa erityisesti painavien 
tavaroiden lastaamisen suoraan autoon tai peräkärryyn, mikä tekee Byggmaxissa asioimisesta helppoa ja 
tehokasta. Byggmax listautui Tukholman pörssiin kesäkuussa 2010. Lisätietoja: www.byggmax.com 
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