
	  

Effektrapport	  för	  2017	  -‐	  Peace	  Parks	  Foundation	  Sweden	  (org.	  nr.	  802445-‐2248)	  	  

Vad	  vill	  Peace	  Parks	  Foundation	  Sweden	  uppnå?	  

Peace	  Parks	  Foundation	  Sweden	  (PPFSE)	  är	  en	  ideell	  förening	  och	  har	  som	  ändamål	  att	  stödja	  den	  tillika	  ideella	  
organisationen	  Peace	  Parks	  Foundation	  i	  Sydafrika	  (PPFSA),	  vars	  ändamål	  att	  verka	  för	  bildandet	  av	  
gränsöverskridande	  parker	  s.k.	  Transfrontier	  Conservation	  Areas,	  TFCA	  i	  södra	  Afrika.	  Dessa	  
naturskyddsbevarande	  parker	  kallas	  även	  peace	  parks	  (fredsparker)	  syftar	  till	  att	  stödja	  hållbar	  ekonomisk	  
utveckling,	  främja	  bevarandet	  av	  biologisk	  mångfald	  och	  verka	  för	  fred	  och	  stabilitet	  i	  regionen.	  

Vårt	  långsiktiga	  mål	  är	  att	  genom	  att	  engagera	  sig	  i	  och	  främja	  naturens	  bevarande;	  

•   underlätta	  bildandet	  och	  utvecklingen	  av	  gränsöverskridande	  naturskyddsområden;	  
•   baserat	  på	  principerna	  om	  hållbar	  ekonomisk	  utveckling	  och	  främjandet	  av	  biologisk	  mångfald;	  
•   att	  främja	  utbildning	  och	  fortbildning	  för	  gränsöverskridande	  naturskydd;	  
•   och	  därmed	  bidra	  till	  regional	  fred	  och	  stabilitet	  i	  regionen	  

Peace	  Parks	  Foundation	  arbetar	  för	  djur,	  natur	  och	  människor	  i	  södra	  Afrika	  och	  på	  senare	  år	  har	  kampen	  mot	  
tjuvjakt	  på	  utrotningshotade	  djurarter	  blivit	  alltmer	  viktig	  i	  vårt	  arbete.	  	  

	  

I	  vilket	  organisatoriskt	  sammanhang	  verkar	  Peace	  Parks	  Foundation	  Sweden?	  

Den	  svenska	  organisationen	  bildades	  2009	  	  som	  en	  ideell	  föreningen	  i	  syfte	  att	  stödja	  Peace	  Parks	  Foundation	  
och	  det	  arbete	  de	  utför	  i	  10	  länder	  i	  södra	  Afrika.	  Den	  svenska	  föreningen	  har	  ett	  avtal	  med	  Peace	  Parks	  
Foundation	  i	  Sydafrika	  om	  att	  verka	  för	  insamling	  till	  ändamålet	  och	  sprida	  information	  om	  arbetet.	  	  

Allt	  arbete	  med	  ändamålet	  sker	  i	  de	  tio	  länder	  i	  södra	  Afrika	  där	  Peace	  Parks	  Foundation	  arbetar	  aktivt.	  
Organisationen	  grundades	  1997	  av	  tre	  visionärer,	  Dr.	  Nelson	  Mandela,	  Prins	  Bernard	  av	  Nederländerna	  samt	  
Dr.	  Anton	  Rupert,	  vars	  gemensamma	  vision	  var	  att	  skapa	  den	  bästa	  möjliga	  formen	  för	  miljövård	  och	  
resursvård.	  Målet	  var	  att	  bilda	  gränsöverskridande	  naturskyddsområden	  i	  Afrika	  för	  att	  möjliggöra	  fri	  rörlighet	  
för	  såväl	  människor	  som	  djur,	  men	  framför	  allt	  för	  att	  skapa	  goda	  förutsättningar	  för	  befolkning	  på	  
landsbygden	  och	  samtidigt	  göra	  det	  på	  ett	  hållbart	  och	  långsiktigt	  sätt	  med	  djur	  och	  naturresurser	  i	  fokus.	  

Föreningens	  insamlingsarbete	  går	  ut	  på	  att	  samla	  in	  medel	  som	  skickas	  vidare	  till	  Peace	  Parks	  Foundation	  som	  
sedan	  använder	  medlen	  för	  det	  ändamålsarbete	  man	  utför	  i	  södra	  Afrika.	  Den	  svenska	  föreningen	  bedriver	  
ingen	  ändamålsverksamhet	  i	  Sverige	  utan	  alla	  medel	  (med	  undantag	  av	  de	  medel	  som	  behövs	  för	  att	  driva	  
administration	  och	  insamlingsarbete	  i	  Sverige)	  skickas	  vidare	  till	  Peace	  Parks	  Foundation.	  	  
	  

Peace	  Parks	  Foundation	  Swedens	  strategier	  för	  att	  uppnå	  våra	  mål	  
Peace	  Parks	  Foundation	  och	  Peace	  Parks	  Foundation	  Sweden	  är	  i	  princip	  okända	  namn	  för	  den	  större	  
allmänheten	  i	  Sverige	  och	  under	  2017	  har	  föreningen	  genom	  rekrytering	  och	  upphandling	  av	  externa	  tjänster	  	  



sett	  till	  att	  stärka	  sina	  kompetenser	  på	  dessa	  områden.	  Med	  fokus	  på	  insamling	  från	  stora	  givare	  har	  föreningen	  
lyckats	  väl	  i	  sitt	  arbete	  med	  att	  samla	  in	  medel	  till	  Peace	  Parks	  Foundation	  i	  Afrika	  och	  med	  relativt	  små	  medel.	  
Sedan	  2015	  har	  arbetet	  också	  varit	  inställt	  på	  att	  få	  föreningen	  godkänd	  som	  mottagare	  av	  medel	  från	  
SIDA/Forum	  Syd	  och	  i	  augusti	  2017	  kom	  så	  godkännandet.	  Vidare	  kommer	  föreningen	  att	  under	  den	  senare	  
delen	  av	  året	  fortsätta	  med	  företagssamarbeten	  för	  varumärket	  Mönsterskatta	  där	  intäkterna	  går	  till	  Peace	  
Parks	  Foundation.	  Föreningens	  arbetssätt	  går	  ut	  på	  att	  fokusera	  insamlingsarbetet	  på	  de	  givare	  där	  det	  finns	  
störst	  möjlighet	  till	  stora	  gåvor,	  nämligen	  företag,	  stiftelser	  och	  andra	  organisationer.	  Under	  2017	  har	  flera	  
kmapanjer	  genomförts	  på	  sociala	  media:	  Facebook,	  Instagram	  och	  Twitter	  och	  strategin	  är	  att	  fortsätta	  med	  
dessa	  kampanjer	  under	  2018	  och	  framåt.	  En	  hög	  igenkänningsgrad	  bland	  allmänheten	  och	  god	  exponering	  i	  
media	  ökar	  också	  förutsättningarna	  för	  höga	  insamlingssiffror	  från	  stora	  givare	  och	  kan	  öppna	  dörrar	  till	  nya	  
samarbeten	  och	  fler	  donationer.	  	  

	  

Peace	  Parks	  Foundation	  Swedens	  kapacitet	  och	  kunnande	  för	  att	  uppnå	  våra	  mål?	  

Föreningen	  har	  en	  liten	  och	  effektiv	  administration	  i	  Sverige	  som	  drivs	  av	  en	  Country	  Representative	  med	  de	  
professionella	  egenskaper	  som	  behövs	  för	  att	  kunna	  upprätthålla	  föreningens	  verksamhet	  inom	  insamling,	  
compliance,	  rapportering,	  samarbeten	  och	  nätverkande	  aktiviteter	  i	  Sverige	  och	  utomlands.	  Under	  2017	  har	  
personalen	  förstärkts	  med	  en	  person	  som	  fokuserar	  på	  kommunikation	  och	  insamlingsarbete.	  Dessutom	  har	  
föreningen	  anlitat	  extern	  kompetens	  inom	  kommunikation	  och	  därmed	  förenligt	  insamlingsarbete.	  

Föreningen	  har	  ett	  tätt	  samarbete	  med	  Peace	  Parks	  Foundation	  i	  Sydafrika	  när	  det	  gäller	  återkoppling	  och	  
rapportering	  av	  hur	  medlen	  används	  i	  de	  olika	  projekten,	  vilket	  ställer	  stora	  krav	  på	  förståelse	  av	  såväl	  
ändamålsverksamheten	  i	  Afrika	  som	  insamlingsmarknaden	  i	  Sverige.	  	  

	  

Så	  här	  vet	  vi	  att	  Peace	  Parks	  Foundation	  gjort	  framsteg	  

Den	  svenska	  föreningens	  insamlingsverksamhet	  har	  lyckats	  väl	  under	  de	  senaste	  åren,	  vilket	  bestyrks	  i	  
årsredovisningarna	  (finns	  på	  föreningens	  hemsida)	  och	  till	  detta	  kan	  föreningen	  lägga	  de	  framsteg	  som	  vår	  
mottagarorganisation	  Peace	  Parks	  Foundation	  gjort	  tack	  var	  de	  medel	  den	  svenska	  föreningen	  samlat	  in.	  
Resultaten	  av	  de	  projekt	  som	  Peace	  Parks	  Foundation	  arbetar	  med	  (som	  får	  finansiering	  av	  den	  svenska	  
föreningen)	  redovisas	  på	  föreningens	  hemsida	  och	  rapporteras	  även	  direkt	  till	  de	  givare	  som	  önskar	  få	  specifik	  
återrapportering.	  

	  

Vad	  har	  ni	  åstadkommit	  så	  här	  långt?	  

Det	  lyckade	  resultatet	  har	  gjort	  det	  möjligt	  för	  ändamålsverksamheten	  i	  Peace	  Parks	  Foundation	  i	  Sydafrika	  att	  
fortsätta	  med	  inrättandet	  av	  gränsöverskridande	  fredsparker	  i	  tio	  länder	  i	  södra	  Afrika,	  utan	  att	  behöva	  dra	  ner	  
på	  farten	  eller	  göra	  avkall	  på	  specifika	  insatser	  p.g.a.	  bristande	  finansiering.	  Det	  betyder	  i	  korthet	  att	  arbetet	  
med	  att	  bygga	  fred	  och	  stabilitet	  i	  södra	  Afrika	  med	  hjälp	  av	  gränsöverskridande	  naturskyddsområden	  
fortsätter.	  Här	  kan	  också	  nämnas	  att	  arbetet	  är	  fortlöpande	  och	  kan	  inte	  sägas	  ha	  ett	  datum	  där	  allt	  arbete	  ska	  
vara	  avslutat	  och	  klart.	  En	  av	  de	  stora	  utmaningar	  som	  ändamålsverksamheten	  står	  inför	  är	  att	  rädda	  den	  
utrotningshotade	  noshörningen.	  Här	  återstår	  mycket	  arbete	  och	  det	  kommer	  att	  ta	  lång	  tid	  att	  nå	  fram	  till	  
målet	  och	  här	  kan	  den	  svenska	  föreningen	  bidra	  med	  såväl	  ytterligare	  insamlade	  medel	  som	  andra	  typer	  av	  
hjälp.	  Peace	  Parks	  Foundation	  Sweden	  har	  samlat	  in	  medel	  i	  enlighet	  med	  plan	  för	  2017	  och	  under	  året	  
sammanföll	  de	  insamlade	  medlen	  med	  de	  mål,	  prognoser	  och	  budget	  som	  föreningen	  arbetat	  efter.	  


