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IKEA tukee lahjoituksella valaistusta ja 
lasten koulunkäyntiä kriisialueilla 
 
IKEA Brighter Lives for Refugees -kampanja järjestetään yli 
40 maassa. Kampanja-aikana 29.11.–19.12.2015 IKEA 
Foundation lahjoittaa jokaisesta IKEA-tavaratalossa 
myydystä led-lampusta ja -valaisimesta yhden euron YK:n 
pakolaisjärjestö UNHCR:lle. Alustavan arvion mukaan IKEA 
Suomen osuus lahjoituksesta tulee olemaan noin 160 000 
euroa. 
 
Kampanjan tuotot	  käytetään aurinkoenergialla toimivien katuvalojen ja lyhtyjen sekä 
aurinkoenergiaa hyödyntävien sähköntuotantojärjestelmien hankkimiseen UNHCR:n 
pakolaisleireillä ja niitä ympäröivissä yhteisöissä Aasiassa, Afrikassa sekä Lähi-idässä. 
Lisäksi tuetaan lasten koulunkäyntimahdollisuuksia.  
 
Maailmassa on tällä hetkellä 19,5 miljoonaa pakolaista, joista puolet on lapsia. Suurin 
osa on paennut sotia ja väkivaltaisuuksia, mutta UNHCR on huolissaan myös 
ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten, kuten kuivuuden, tulvien ja luonnonvarojen 
hupenemisen, osuudesta pakolaisten määrän kasvussa. 
 
Brighter Lives for Refugees -kampanja järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014. 
Toistaiseksi kampanjan tuotoilla on saatu aikaan muun muassa seuraavaa: 
 

• Yli 284 000 pakolaisleireillä ja niitä ympäröivissä yhteisöissä Etiopiassa ja 
Jordaniassa asuvaa ihmistä voi nyt tuntea olonsa turvallisemmaksi öisin. Tämä on 
alueille jaettujen ja asennettujen 56 000 lyhdyn ja 720 katuvalon ansiota. 

• Yli 37 000 pakolaislasta on päässyt perusopetuksen piiriin Bangladeshissa, 
Tšadissa ja Etiopiassa. Lisäksi on koulutettu 740 opettajaa. 

• Bangladeshissa on rakennettu 22 biokaasutehdasta, joiden avulla 15 % 
syntyvästä biojätteestä voidaan hyödyntää ekologisena polttoaineena 
ruoanlaitossa. 

 
”Miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa, ja työmme on haastavampaa kuin 
koskaan”, YK:n pakolaiskomissaari António Guterres toteaa. ”On äärettömän tärkeää 
löytää innovatiivisia ratkaisuja pakolaisten auttamiseen. Uusiutuva energia, jota voimme 
IKEA Foundationin tuella tarjota, on käytännöllinen ratkaisu perustarpeeseen ja parantaa 
monien ihmisten elämänlaatua huomattavasti.”  
 
IKEA Foundation on UNHCR:n merkittävin yrityslahjoittaja. Yhteistyö alkoi vuonna 2010, 
ja sen myötä lapsille ja heidän perheilleen on voitu järjestää asumuksia, huolenpitoa ja 
koulunkäyntimahdollisuuksia pakolaisleireillä ja niitä ympäröivissä yhteisöissä Aasiassa, 
Afrikassa ja Lähi-idässä. 



 
”Jatkuvasti paheneva pakolaiskriisi ei ikävä kyllä osoita minkäänlaisia laantumisen 
merkkejä lähitulevaisuudessa. Sitä vastoin ilmastonmuutokseen liittyvät 
luonnonkatastrofit saattavat pakottaa entistä useampia ihmisiä lähtemään kodistaan”, 
IKEA Foundationin johtaja Per Heggenes muistuttaa. 
 
Lisätietoa kampanjasta:  
 
IKEA Foundation  
Radu Dumitraşcu 
Communications and Media Relations Manager  
Tel: +31 6 556 98 570 
E-mail: radu.dumitrascu@ikeafoundation.org 
 
IKEA Suomi, viestintä, pr.finland@ikea.com, puh. 040 451 7856 
 
UNHCR 
UNHCR, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto, joka 
tunnetaan myös YK:n pakolaisjärjestönä, perustettiin YK:n yleiskokouksessa 14.12.1950. 
Järjestö johtaa ja koordinoi kansainvälistä yhteistyötä pakolaisten suojelemiseksi ja 
pakolaisongelmien ratkomiseksi. UNHCR:n päätavoite on huolehtia pakolaisten 
oikeuksista ja hyvinvoinnista. Se pyrkii varmistamaan, että jokaisen ihmisen oikeus 
hakea turvaa ja myöhemmin joko vapaaehtoisesti palata kotiinsa tai asettua uuteen 
maahan toteutuu. Se on myös sitoutunut auttamaan ihmisiä, joilla ei ole omaa valtiota. 
Yli kuuden vuosikymmenen aikana järjestö on auttanut kymmeniä miljoonia ihmisiä 
uuteen alkuun. Tällä hetkellä järjestöllä on 9300 työntekijää 127 maassa, ja se auttaa yli 
50 miljoonaa ihmistä. Lue lisää osoitteista www.unhcr.org ja www.facebook.com/UNHCR  
 
IKEA Foundation 
IKEA Foundation pyrkii parantamaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia maailman 
köyhimmissä yhteisöissä. IKEA Foundation rahoittaa kokonaisvaltaisia, pitkäaikaisia 
hankkeita, jotka luovat merkittäviä, pysyviä muutoksia. IKEA Foundation työskentelee 
vahvojen strategisten yhteistyökumppaneiden kanssa luodakseen kekseliäitä ratkaisuja 
suurten muutosten toteuttamiseksi lapsen elämän neljällä tärkeimmällä alueella: koti, 
terve alku elämälle, laadukas opetus ja perheen vakaa toimeentulo. Lue lisää osoitteista 
www.ikeafoundation.org ja www.facebook.com/IKEAfoundation  
 
IKEA-konserni 
IKEA-visio on luoda parempi arki meille tavallisille ihmisille. Visionsa ja liikeideansa 
mukaisesti IKEA tarjoaa laajan valikoiman hyvin suunniteltuja, nerokkaita 
kodinsisustustuotteita niin edulliseen hintaan, että mahdollisimman monella on varaa 
niihin. IKEA perustettiin Ruotsissa vuonna 1943, ja tällä hetkellä IKEA-konsernilla on 329 
tavarataloa 28 maassa. Suomessa on viisi IKEA-tavarataloa: Espoossa, Vantaalla, 
Raisiossa, Tampereella ja Kuopiossa, sekä IKEA-lähipiste Jyväskylässä. www.IKEA.fi 
 

 


