


VISION
WWF arbetar för en framtid där 
människor lever i harmoni med 
naturen.

Vi är världens ledande miljöorganisation. Med vårt globala nätverk och vår lokala förankring driver vi 
förändring av avgörande betydelse.



Övergripande mål: 
STOPPA FÖRLUSTEN AV 
LIVSMILJÖER: 
Bibehålla existerande naturliga 
ekosystem, bevara, hållbart 
nyttja, återskapa och säkra
deras motståndskraft mot 
klimatförändringar

STOPPA ARTUTROTNINGEN: 
Stabila eller ökande 
populationer av skyddade arter

HALVERA FOTAVTRYCKET: 
Halvera fotavtrycket av 
konsumtion och produktion och 
halvera utsläppen av 
växthusgaser



MOD
Vi visar mod genom våra handlingar, 
vi arbetar för förändring där det 
krävs och vi inspirerar människor 
och institutioner att ta sig an de 
största hoten mot naturen och 
framtiden för denna planet som är 
vårt hem.



INTEGRITET
Vi lever som vi lär. Vi agerar 
med integritet, ansvarstagande 
och öppenhet. Vi låter kunskap 
och vetenskap både vägleda vår 
verksamhet och säkerställa vårt 
lärande och vår egen utveckling.



RESPEKT
Vi arbetar för att säkra 
lokalsamhällens och 
folkgruppers rätt till en 
hållbar framtid, och tar 
fasta på deras kunnande 
och deras egna röster.



SAMARBETE
Genom samarbete och innovation 
kan vi leverera resultat som 
matchar även de stora utmaningar 
vi står inför.



PARTNERSKAP SOM 
UTGÅNGSPUNKT
Världen kan inte förändras av 
enskilda aktörer, utan bara genom 
vår förmåga att arbeta tillsammans. 
Vi är en del av en global miljörörelse 
och allt vårt arbete utgår från 
samarbeten med organisationer, 
lokalsamhällen, urfolk, näringsliv, 
myndigheter och forskare.

Vi söker även kontakt med grupper
och företag som inte tidigare varit
engagerade i miljöarbete och söker 
aktivt nya kreativa samarbeten.



INKLUDERANDE OCH
RÄTTIGHETSBASERAD 
NATURVÅRD
Mänskliga och sociala perspektiv,
deltagande, jämställdhet och 
kamp mot orättvisor genomsyrar 
vår verksamhet. Detta innebär att 
vi respekterar, främjar och 
försvarar mänskliga rättigheter i 
allt vårt arbete.

Vi söker lösningar på problem 
och hot tillsammans med de 
människor som är beroende av 
att nyttja lokala naturresurser eller 
påverkas av klimatförändringar.



TRANSFORMATIVA 
FÖRÄNDRINGAR OCH 
NYTÄNKANDE
Vi vill se en transformativ 
omställning för att skapa en 
grön och rättvis värld.

För att möjliggöra detta 
identifierar vi möjligheter och 
låter nytänkande och
transformation genomsyra 
vårt arbete. Ansatsen är 
särskilt viktig i politiskt
påverkansarbete och i 
samverkan med företag och 
städer. Vi söker lösningar
för systemförändringar och 
accelererar spridningen av 
nya innovationer.



KRAFTSAMLINGAR 
OCH TVÄRGÅENDE
SATSNINGAR FÖR 
ATT NÅ MÅLEN
Våra frågor är lika komplexa 
och sammanlänkade som 
klimat, flora, fauna och 
människor är i ett ekosystem.
Varken problemen eller 
lösningarna låter sig lätt 
indelas i väl avgränsade 
områden. Därför utvecklar vi 
metoder för tvärgående 
samarbeten av olika längd
och storlek, så att vi 
tillsammans kan kraftsamla 
för att nå våra mål.
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