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WWFs och IKEAs samarbete
Den globala naturvårdsorganisationen WWF och IKEA samarbetar för ett ansvarsfullt
skogsbruk, en hållbar bomullsproduktion och för att bromsa klimatförändringen.
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gemensamma värderingar
WWF och IKEA är båda engagerade i att främja ett ansvarsfullt och
hållbart nyttjande av naturresurser. Samarbetet grundas på de båda
organisationernas unika kompetenser som sammanförs i gemen
samma projekt. Dessa projekt utgör ett viktigt steg för såväl IKEAs
strategier kring miljö och socialt ansvar som för WWFs internationella
naturvårdsmål. Genom samarbete kan mer uträttas.
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samarbetet ger resultat
WWF och IKEA har sedan 2002 samarbetat för ett ansvarsfullt skogsbruk,
v ilket har bidragit till skyddet av världens skogar. År 2005 inleddes även ett
samarbete kring bomullsproduktionens sociala konsekvenser samt inverkan på
miljön och idag har samarbetet utökats till att också inkludera klimatfrågan. På 
www.panda.org/ikea kan du läsa mer om samarbetet och vad som åstadkommits.
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Hittills har samarbetet i synnerhet gett resultat när det gäller ansvarsfullt skogsbruk
och utbildning i hållbar bomullsproduktion. Några exempel:
Modellskogar har upprättats för att visa skogsägare fördelarna
med ett ansvarsfullt skogsbruk.
Tre globala verktyg har tagits fram, och testats i en rad länder,
som hjälp i arbetet med att identifiera och förvalta skogar med
högt bevarandevärde – High Conservation Value Forests (HCVF)
– och för att uppmuntra certifiering och förbättrad skogs
förvaltning.
I Ryssland har många företag gått med i WWFs globala företags
nätverk för ett ansvarsfullt brukande och nyttjande av världens
skogar – ett initiativ som ska förbättra skogsförvaltningen och
bekämpa den illegala avverkningen och handeln.
Hundratals bönder i Pakistan och Indien har deltagit i under
visning om hållbar bomullsproduktion i så kallade Farmer Field
Schools.
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SKOGSPROJEKT
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Projektområden: Kina, Ryssland, Laos,
Kambodja, Vietnam, Bulgarien, Rumänien, Ukraina,
Lettland och Litauen.

Skogsprojekten syftar till att bekämpa illegal
avverkning, stödja ansvarsfullt skogsbruk och
skogscertifiering samt utveckla nya verktyg för
skogsskötsel. På detta sätt bidrar samarbetet
till ökad användning av ansvarsfullt brukade
skogsprodukter och naturliga skogsfibrer, som
rotting och akacia, världen över. Exempel på
projekt:

Främja hållbart skogsbruk i Bulgarien
och Rumänien, genom att skapa modellskogar och länka dem till utveckling av
nationella policys.

Främja begreppet High Conservation Value
Forests (HCVF) bland myndigheter, företag
och organisationer.

Identifiering av de rottingarter som produceras, skördas och säljs i Laos och Kambodja, för att utveckla en hållbar modell för
skörd av rotting.

Bekämpa illegal avverkning och brott
mot skogslagar i Ryssland, Lettland
och Litauen.

Främja ett ansvarsfullt skogsbruk i Kina
genom att bland annat skapa bättre förutsättningar för staten och privata institutioner att göra ansvarsfulla inköp.

Stödja certifiering av akaciaplantager 
i Vietnam.
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Bomullsprojekten syftar till att identifiera modeller för bättre bomullsodling och introducera dem för producenter, textilindustrin och relevanta
statliga institutioner. Projekten bidrar också till den globala definitionen
av en ny ”typ” av ansvarsfullt producerad bomull genom The Better Cotton
Initiative – www.bettercotton.org. Genom dessa projekt bidrar samarbetet till
långsiktiga ansträngningar för att förbättra livskvalitet och hälsa hos bomullsodlare i
utvecklingsländerna, samtidigt som negativa effekter av bomullsodling på miljön minskar.
Projektområden: Pakistan, Indien och the Better Cotton Initiative (globalt).

Personal från WWF
och MARI på bomulls
fält i Warangal, India.

KLIMATPROJEKT
Klimatprojekten syftar till att hitta sätt där WWF och IKEA med
gemensamma ansträngningar kan bidra till att minska utsläppen
av koldioxid. WWF och IKEA fokuserar inledningsvis samarbetet
kring följande områden:
Energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi
hos IKEAs leverantörer för att därigenom minska såväl energi
användning och koldioxidutsläpp som kostnaderna.
Hållbara transporter för kunder och anställda för att minska
utsläpp av koldioxid.
Projektområden: Kina, Polen, Storbritannien och Sverige.
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BOMULLSPROJEKT

KONTAKT. För mer information om WWFs och IKEAs samarbete, besök www.panda.org/ikea eller kontakta WWF på wwf-ikea-projects@wwf.se
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