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Empowerment: 

Place de Bleus kvinder syer puder til IKEA af tekstilrester 

Den lille systue Place de Bleu i Københavns Nordvestkvarter er blevet kendt for sit eksklusive håndlavede 

boliginteriør og for at give indvandrerkvinder en plads på arbejdsmarkedet. Nu har Place de Bleu indgået et 

partnerskab med IKEA, og fredag den 27. marts leverer systuen den første kollektion af puder og 

pudebetræk til IKEA i Taastrup.  

Farverige unika-puder og pudebetræk håndsyet af indvandrerkvinder fra lande som Kina, Tyrkiet og 

Marokko på Place de Bleus systue i Københavns Nordvestkvarter, er fra den 27. marts på hylderne i IKEA 

Taastrup. Kollektionen er designet af IKEA og kvinderne fra systuen og er syet af tekstilrester fra varehuset, 

som ellers ville blive bortskaffet.  

Det er det første konkrete resultat af det leverandør-partnerskab, som IKEA Taastrup har indgået med den 

socialøkonomiske virksomhed Place de Bleu.  

- Place de Bleu er historien om et socialt initiativ med mange menneskelige kvaliteter. Systuen giver 

marginaliserede kvinder et job, som styrker deres selvværd gennem beskæftigelse og udøvelse af en 

profession, og det giver kvinderne selvstændighed og uafhængighed fra andre. Deres håndværk fører til 

smukt designede kvalitetsprodukter, som er anerkendt af flere toneangivende interiørbutikker, siger Dennis 

Balslev, adm. dir. i IKEA Danmark. 

Partnerskabet er en del af IKEAs vision om at indgå samarbejde med socialøkonomiske virksomheder rundt 

om i verden for at hjælpe udsatte mennesker, og er det første eksempel i IKEA globalt på et helt lokalt 

samarbejde mellem et IKEA varehus og en socialøkonomisk virksomhed.   

Kvalitetshåndværk 

Siden 2010 har Place de Bleu skabt beskæftigelse for indvandrerkvinder, som ellers ikke har kunnet finde 

fodfæste på arbejdsmarkedet på grund af sprogvanskeligheder, sygdom eller menneskelig sårbarhed. 

Systuen har fået sit navn fra den oprindelige adresse på Blågaards Plads i København og er kendt for design 

og produktion af eksklusivt håndlavet boliginteriør. Designet er så eftertragtet, at det findes på hylderne i 

bolig- og livstilsbutikker i både Danmark og udlandet.  

- Vi er enormt stolte af vores samarbejde med IKEA og nu at kunne levere den første særkollektion til IKEA 

Taastrup. Uanset hvor i verden du er, kender du til IKEA, så det er en fantastisk anerkendelse for Place de 

Bleu’s ansatte, at et stort brand som IKEA vælger at bruge os som underleverandør, siger Trine Alette 

Panton, leder af Place de Bleu. 

IKEA har siden 2012 taget et socialt medansvar og indgået partnerskaber med sociale iværksættere rundt 

om i verden. Disse mindre socialøkonomiske foretagender har med samarbejdet med IKEA fået adgang til 

en global markedsplads og deres ansatte – forskellige typer af udsatte borgere – har dermed fået bedre 

muligheder for at forsørge sig selv og skabe en bedre fremtid for sig selv og deres familier.  



Om partnerskabet 

 Place de Bleu og IKEA Taastrup har indgået leverandørpartnerskab om levering af en særkollektion 

bestående af 2.000 puder og pudebetræk syet af tekstilrester fra IKEA Taastrup 

 Partnerskabet er en del af IKEAs globale program Next Generation, der har til formål at indgå 

samarbejde med socialøkonomiske virksomheder rundt om i verden for at hjælpe udsatte 

mennesker ind på arbejdsmarkedet 

 Det lokale partnerskab mellem Place de Bleu er ikke blot det første af sin art i Danmark – det er 

også det første af sin slags for IKEA på globalt plan 

 Place de Bleu og IKEA Taastrup forventer at lancere en ny kollektion i løbet af efteråret 2015 

Om Place de Bleu 

 Place de Bleu har eksisteret siden februar 2010 og har til formål at uddanne og beskæftige 

marginaliserede indvandrerkvinder, der ellers har svært ved at få fodfæste på det danske 

arbejdsmarked 

 Place de Bleu blev etableret på initiativ af tre væresteder for indvandrerkvinder på Nørrebro og 

København NV, Indvandrer Kvindecentret, Kringlebakken og FAKTI 

 Place de Bleu tæller i dag 12 ansatte på ordinære hhv. fleksible vilkår samt 15 kvinder i forskellige 

former for beskæftigelsesindsats eller som frivillige 

 Place de Bleu’s produkter forhandles i et eksklusivt udvalg af møbel- og designbutikker både i 

Danmark og i udlandet og har egen systue og butik på Rentemestervej i København Nordvest  
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