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AVGRÄNSINGAR
Vad vill Peace Parks Foundation Sweden uppnå?
Den ideella föreningen Peace Parks Foundation Sweden (PPFSE) har som ändamål att stödja den tillika ideella
organisationen Peace Parks Foundation i Sydafrika (PPFSA). Den här rapporten avser perioden 2020. Ett år som
starkt präglades av pandemin mad allt vad det innebär. Det ändamål som PPFSA verkar för är inrättandet av
gränsöverskridande parker s.k. Transfrontier Conservation Areas, TFCA i södra Afrika. Dessa
naturskyddsbevarande parker kallas även peace parks (fredsparker) och de syftar till att stödja hållbar
ekonomisk utveckling, främja bevarandet av biologisk mångfald och verka för fred och stabilitet i regionen –
därav namnet Peace Parks.
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?
Sedan den svenska organisationen grundades 2009 har föreningens syfte varit 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 på
den svenska marknaden samt även andra länder i Europa och även Nordamerika.
Det var 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 som grundade Peace
Parks 1997. 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. Allt
arbete med ändamålet sker i de tio länder i södra Afrika där Peace Parks Foundation arbetar aktivt.
I Sverige präglas föreningen arbete av 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 i Sydafrika. Sedan
några år tillbaka har den svenska föreningen ökat insatserna för att sprida information om Peace Parks arbete
ut till den svenska allmänheten på ett sätt som syftar till att öka kunskapen och därmed öka förutsättningarna
för ytterligare donationer.
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Den svenska föreningen har sedan den inrättades haft som uppgift att fokusera på insamling av medel till
ändamålet som utförs av Peace Parks Foundation i Sydafrika (PPFSA) och på senare år har även fokus kommit
att inkludera olika typer av strategiska samarbeten för att stärka PPFSA i sitt ändamålsarbete. Det betyder att
det inte bara är frågan om rent insamlingsarbete som PPFSE arbetar med, utan även att hitta olika typer av
samarbeten med NGO’s, företag eller myndigheter som har kunskap och möjligheter att bidra till
ändamålsarbetet i PPFSA.

FÖRÄNDRINGSTEORI
Peace Parks Foundation Swedens strategi och taktik för att uppnå våra mål
Strategin för den svenska organisationen är att nå ut till den svenska allmänheten med hjälp av aktivt
deltagande på sociala medier samt att söka nya vägar för donationer genom nya tekniska lösningar som
tidigare inte varit tillgängliga t.ex. Swish, PayPal och Facebook för att nämna några. Tack vare nyttjande av
effektiva tekniska lösningar, där man kan nå många med budskapet och samtidigt samla in medel från många,
utan att för den del belasta verksamheten med stora administrativa insatser (och därmed kostnader), har
föreningen lyckats hålla en mycket effektiv linje i sitt arbete. Till detta kan nämnas att med den utveckling som
ligger i tangentens riktning, vad gäller insamling, så ligger heller inget fokus på att skapa en stor organisation
med många medlemmar, där senare års GDPR-krav gör det allt mer komplicerat, och för verksamheten
fördyrande att underhålla ett stort medlemsantal. Framtidens donationer från allmänheten kommer att se
annorlunda ut än gårdagens och Peace Parks i Sverige har för avsikt att anpassa sig till den utvecklingen.
Tilläggas bör att den svenska föreningen bara ser positivt på de förändringar av insamlingsarbete som
teknikutvecklingen bidrar till.
Föreningens arbetssätt går ut på att fokusera insamlingsarbetet på de givare där det finns störst möjlighet till
stora gåvor; företag, stiftelser och andra organisationer. Under det senaste året har kampanjer genomförts på
sociala medier (Facebook och Instagram) och strategin är att fortsätta med denna typ av satsning. 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.
Föreningen har också under senare år satsat på olika typer av arrangemang för att stärka varumärket och
attrahera såväl nya givare som samarbetspartners. Här kan t.ex. nämnas det sedan 2018 återkommande
”Mandela Talks” nämnas men även andra typer av presentationer och föreläsningar. Under verksamhetsåret
2020 fick dock denna typ av aktiviteter stå åt sidan p.g.a. pandemirestriktioner.
Den långsiktiga strategin vad gäller stora donationer är att utveckla nära relationer till de stora givarna och
samtidigt låta gåvor från allmänheten dra fördel av de stora givarnas höga krav på återrapportering och effekt.
De finns framförallt att ta del av hos PPFSA i deras digitala årsredovisning. Den finns på hemsidan
www.peaceparks.org
Som nämnts ovan har förningen även valt att rikta in sitt arbete på att finna olika typer av samarbeten med
NGOs och institutioner som kan ha positiv inverkan på ändamålsarbetet som utförs av PPFSA. Det innebär att
det inte alltid är den monetära donationen som bidrar till såväl PPFSEs som PPFSAs ändamålsuppfyllelse. Att
hitta strategiska samarbeten där know-how, kontakter och andra värden än de monetära tillförs, har därför
blivit en allt mer framträdande del av den svenska föreningens insatser.
De effekter föreningen vill uppnå är att tillsammans med monetära donationer även kunna bygga olika typer av
samarbeten för främjandet av ändamålsarbetet som utförs av PPFSA i tio länder i södra Afrika.
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RESURSER
Peace Parks Foundation Swedens kapacitet och kunnande för att uppnå våra mål?
I Sverige har föreningen en liten och effektiv administration 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. Sedan 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.
För återkoppling och rapportering till givare (om medlens användning), har föreningen ett tätt samarbete med
Peace Parks i Sydafrika, då detta ställer stora krav på förståelse av såväl ändamålsverksamheten i Afrika som
insamlingsmarknaden i Sverige.
Under verksamhetsåret 2020 var föreningens intäkter 41.111.300, varav 800 i medlemsintäkter och resterande
gåvor. Föreningens kostnader för 2020 var totalt 35.990.895 varav 33.872.822 i ändamålskostnader (till PPFSA)
och 588.092 var insamlingskostnader samt 1.529981 utgjorde administrationskostnader.

PRESTATIONER
Så här vet vi att Peace Parks Foundation har lyckats i sitt arbete
Föreningens insamlingsverksamhet har lyckats väl, vilket styrks 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.
www.peaceparks.se samt www.peaceparks.org
Vad har vi åstadkommit så här långt?
Tack vare det lyckade resultatet hos den svenska föreningen har Peace Parks Foundation i Sydafrika kunnat
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. 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 aktivt arbeta mot s.k. ’wildlife crime’
som utgör ett stort hot mot en hållbar framtid för hela regionen. Här återstår mycket långsiktigt arbete att
utföra. Peace Parks Foundation Sweden har samlat in medel i enlighet med plan för 2020 och detta trots att
pandemin haft påverkan på föreningens verksamhet när det gäller evenemang, föreläsningar etc. Under
verksamhetsåret sammanföll de insamlade medlen med de mål, prognoser och budget som föreningen arbetat
efter.
För att åskådliggöra några av de viktigaste ändamålsprojekten kan dessa bilder med statistik tjäna som goda
exempel på uppnått resultat. De visar hur väl Peace Parks har lyckats i arbetet med att skydda
utrotningshotade djurarter från tjuvjakt. Det är de internationella syndikaten som driver på handeln med
utrotningshotade djur och den marknaden omsätter c:a 26 miljarder dollar per år. Det är en gigantisk marknad
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som sträcker sig över hela världen och den går armkrok med andra globala företeelser som trafficking,
droghandel och internationell terrorism.

Peace Parks Foundations digitala årsöversikt visar upp de olika delarna av ändamålsarbetet och hur det
utvecklats under året. https://www.peaceparks.org/wp-content/uploads/2021/07/2020_Peace-ParksFoundation_Annual-Review.pdf
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