
 

 

 

 

Uppförandekod för Peace Parks Foundation Sweden 

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. 

Peace Parks Foundation i Sydafrika 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. 

Peace Parks arbete är multilateralt och sker i samråd med stats- och regeringschefer samt 

lokalinvånare i de olika områden där Peace Parks arbetar. Förutsättningen för att få till stånd ett 

dylikt samarbete är att det bygger på ömsesidig respekt och en gemensam vision om att uppnå 

organisationens mål. På samma sätt vill Peace Parks Foundation Sweden verka i Sverige och förmedla 

en känsla av samarbete, byggt på ömsesidig respekt och med etiska tillvägagångssätt. 

• Verksamheten är grundad på kunskap och empati och att i en positiv anda kunna vända en 

dålig situation till en god förutsättning för ett lyckat resultat. 

• Föreningens och styrelsens arbete präglas av lyhördhet och ett därtill passande tonläge utan 

fördömanden eller pekpinnar.  

• Föreningen upprätthåller en god affärsetik genom regelbunden översyn av löpande avtal och 

vid upphandlingar av olika leverantörer. Peace Parks Foundation Sweden accepterar inte 

mutor eller bestickningar i någon form och har nolltolerans mot andra typer av illegalt 

och/eller oetiskt agerande. 

• Föreningens och styrelsens dialog med intressenter i Sverige (och utlandet) ska alltid präglas 

av korrekthet och respekt. 

• Föreningen arbetar också aktivt för att utvärdera och förbättra vår organisation och vårt 

arbete i Sverige. 

 


