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Granskning av Stora Enso i Indien: Säkerhet och löner i fokus 

 
I en ny rapport undersöker Swedwatch och Finnwatch finsk-svenska Stora Ensos arbete med socialt 
ansvar i två av dess fabriker i södra Indien. Dotterbolaget Stora Enso Inpac Delta Indien köptes upp 2011 
och producerar olika typer av förpackningar. Fabrikerna hade tidigare mycket hög olycksstatistik vilket 
uppmärksammades av Stora Enso i den konsekvensanalys, med fokus på mänskliga rättigheter och 
arbetsrättsliga frågor, som gjordes innan förvärvet genomfördes.  
 
Rapporten visar att Stora Enso har erkänt fackföreningen och inlett en process för viktiga förändringar 
som bland annat lett till färre olyckor. Trots det klagade fortfarande många av de anställda på en farlig 
arbetsmiljö. Temperaturen i fabriken var fortfarande mycket hög och säkerhetsutbildningen samt 
informationen om arbetskommittéer var otillräcklig. Ingen av de arbetare som fått allvarliga 
arbetsplatsskador har begärt kompensation trots att några har fått men för livet. 
 

- Stora Enso har inlett ett viktigt arbete som vi välkomnar. För att ytterligare förbättra säkerhet 
och arbetsmiljö inne på fabriken behöver de fortsätta att arbeta systematiskt och preventivt. Det 
behövs även en förbättrad dialog om rättigheter och skyldigheter, säger Viveka Risberg, chef på 
Swedwatch.  

 
I dagsläget tjänar anställda i de lägre lönekategorierna långt under en levnadslön. Mycket dåliga 
arbetsvillkor rapporterades hos en transportleverantör som körde varor till och från fabrikerna. 
Rapporten konstaterar också att migrantarbetare från andra delar av Indien hade mycket primitiva 
boendeförhållanden utan tillgång till toaletter och rent vatten.  
 

- Stora Enso borde fokusera mer på de mänskliga rättigheterna för de mest utsatta människorna 
såsom daliter, kvinnor och migrantarbetare. Vi välkomnar att Stora Enso är villigt att agera på 
flera av slutsatserna i rapporten, säger Sonja Vartiala, chef på Finnwatch. 

 
För mer information, kontakta: 
Malena Wåhlin, researcher Swedwatch, tel + 46 8 602 89 85 malena.wahlin@swedwatch.org 
Sonja Vartiala, kanslichef Finnwatch, tel +358 44 568 74 65, sonja.vartiala@finnwatch.org 
 


