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Pressmeddelande 27 september 2022   

Ahlström Collective Impact investerar 1 miljon euro i barnens välfärd via UNICEF Finland    

Ahlström Collective Impact, en unik samarbetsmodell som sammanför företagen och 

stiftelserna i Ahlströms nätverk, har investerat 1 miljon euro globalt i barns utbildning och för 

stöd av barn i Ukraina. Ahlström Collective Impact gjorde en investering på 770 000 euro i 

UNICEFs globala utbildningsprogram 2022. Ytterligare har företagen och dess anställda, samt 

stiftelserna och aktieägarna inom Ahlström Collective Impact gemensamt samlat in nästan 

300 000 euro till barnen i Ukraina.    

Hela Ahlström nätverket samarbetar  

"Ahlström Capitals uppdrag är att skapa en bättre värld för framtida generationer genom hållbart 

värdeskapande. Ahlström Collective Impact är ett utmärkt samarbetsforum som sammanför alla våra 

portföljbolag med Ahlströms stiftelser och UNICEF Finland. Tillsammans ökar våra möjligheter att 

påverka", säger Lasse Heinonen, VD för Ahlström Capital.   

Ahlström Collective Impact omfattar hela Ahlströms nätverk av företag och stiftelser; Antti Ahlström 

Perilliset, Ahlström Capital, Ahlström Invest, Ahlstrom-Munksjö, Destia, Detection Technology, 

Enics, Glaston, Suominen, Avain Yhtiöt, M&J Recycling, Eva Ahlströms stiftelse och Walter 

Ahlströms stiftelse. Ahlström Collective Impact initierades av Eva Ahlströms stiftelse 2020, med syftet 

att inspirera till en ny sort av samarbete inom Ahlström-nätverket.   

Investeringar i utbidning av god kvalitet  

I år kommer Ahlström Collective Impacts gemensamma investeringar riktas till UNICEFs globala 

utbildningsprogram, som stöder FN:s utvecklingsmål nummer 4. UNICEF:s globala 

utbildningsprogram ger stöd till miljontals barn som behöver fortsätta lära sig, växa och utveckla de 

färdigheter som krävs för att klara sig i livet. Genom att sammanföra företagen och stiftelserna i 

Ahlströms nätverk kan initiativet få en större inverkan än vad partnerna skulle göra på egen hand.    

"Ahlström Collective Impact är i hög grad en fortsättning på de värderingar och uppfattningar som 

mina farfars farföräldrar Antti och Eva Ahlström hade, och som för 170 år sedan passionerat 

argumenterade för att en investering i en likvärdig utbildning för flickor och pojkar är grunden för ett 

stabilt samhälle, ett välmående företag samt nyckeln till en hållbar framtid. Nu stöder vi dessa frågor 

globalt i samarbete med UNICEF", säger Maria Ahlström-Bondestam, ordförande för Ahlström 

Collective Impact.   
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"Utbildning spelar en nyckelroll för att minska ojämlikhet och fattigdom och stärka samhällets 

stabilitet. Just nu kan nästan två tredjedelar av tioåringarna varken läsa eller förstå en enkel text. 

Unicef arbetar för att alla barn ska få utbildning, så att barnen ska ha de färdigheter och förmågor 

som behövs för att klara sig i framtiden. Detta arbete skulle inte vara möjligt utan starka och 

innovativa stödjare som Ahlström Collective Impact", säger Marja-Riitta Ketola, verkställande 

direktör för Unicef Finland.   

 

Läs mer: www.ahlstromcollectiveimpact.com 

Ytterligare information:   

Camilla Sågbom   

direktör för kommunikation och hållbarhet  

tel. +358 10 888 4172 
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