
WWFs Compact – Ett WWF

WWFs Compact är en gemensam överenskommelse som gäller alla delar av 
WWFs globala nätverk. Denna överenskommelse ger oss gemensamma 
spelregler och tar till vara på de möjligheter som finns inom vårt nätverk så att
vi kan fullfölja vårt globala uppdrag. 

Vårt uppdrag
Vårt uppdrag är att bygga en framtid där människor lever i harmoni med 
naturen. För att nå detta uppdrag arbetar vi för att bevara den biologiska 
mångfalden, den livsväv som bär upp allt liv på jorden, samt minska de 
ekologiska fotavtrycken och säkra en hållbar användning av naturresurser för 
oss som lever här idag och för kommande generationer.

Kraftfullt nätverk
Vi är en oberoende frivilligorganisation sammanlänkat i ett globalt nätverk 
vars syfte är att bevara naturen. Vi finns i många länder förenade av ett 
ömsesidigt uppdrag, ett varumärke, gemensamma värderingar och 
prioriteringar där målet är att uppnå avgörande naturvårdsresultat inom ett 
gemensamt globalt ramverk.

Innovativa lösningar
Vi engagerar andra att ta fram innovativa lösningar i en omfattning som 
motsvarar de utmaningar vi står inför.  Vårt arbete vilar på kunskap och en 
gedigen vetenskaplig grund som vägleder oss i allt vi gör. I första hand löser vi
problem genom konstruktiv dialog och samförstånd, men vi bemöter 
svårigheter på ett beslutsamt och rättframt sätt när så krävs. 

Integrerat arbetssätt 
Vi integrerar vårt arbete från fältprojekt, policyarbete, marknadsdrivna 
initiativ, kommunikation och globala kampanjer – och hela tiden söker vi och 
utnyttjar synergieffekter inom alla arbetsområden. Vi är också fast beslutna 
att stärka och stödja egna insatser hos lokalsamhällen och 
ursprungsbefolkningar för att värna naturresurserna.

Engagera människor
Vi engagerar, inspirerar och mobiliserar hundratals miljoner människor att 
agera för att uppfylla våra mål. Vårt mandat bygger på stödet från miljontals 
supportrar och vi är fast beslutna att öka detta stöd globalt.

Kraftfulla partnerskap
Vår framgång bygger på partnerskap med det civila samhället, med 
regeringar, med offentliga institutioner och den privata sektorn. Vårt arbete 



präglas av vår höga kvalité och fokuserar på mätbara resultat. Andras goda 
arbete är avgörande för hur vi lyckas nå vårt uppdrag.

Enad mångfald
Vi värnar mångfalden inom vårt nätverk men förbinder oss också att engagera
världen i en gemensam strategi. Varje nationellt WWF-kontor leder inom sitt 
eget land WWFs strategiska arbete samt insamlingsverksamhet och 
engagemang av individer och institutioner. När vi enats kring en global 
strategi eller ståndpunkt talar vi med en röst, samlad under ett varumärke för 
att stötta varandra och främja sakfrågan.

Vårda kompetens
Vi arbetar för att attrahera, behålla och utveckla de kompetenta medarbetare 
vi behöver genom att säkra kulturell mångfald och jämlikhet mellan könen 
samt främja medarbetarnas rörlighet inom vårt nätverk – särskilt i länder som
har störst betydelse för vårt uppdrag.

Fast kurs
Vi stödjer oss på WWFs internationella årsmöte som lägger fast strategiska 
inriktningar och strategier för vårt nätverk. Årsmötet står under överinseende 
av en internationell styrelse och styrelserna för de nationella WWF-kontoren. 
Vi anförtror en internationell ledningsgrupp att agera för WWFs räkning.

Leva som vi lär
Vi förbinder oss att ta ansvar och vara öppna i allt vi gör. Vi ska minska vårt 
fotavtryck och leva enligt de principer och normer vi kräver av andra – och vi 
kommer att redovisa hur vi lever upp till detta för varandra. Vi utformar vårt 
arbete för att maximera effekterna av de resurser som anförtrotts oss och 
kritiskt utvärdera de resultat vi uppnår. Vi lär av andra och av oss själva.
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