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1957 anordnade Kooperativa förbundet (KF) i samarbete med den 
Internationella kooperativa alliansen (IKA) en världsutställning i Stockholm. 
Utställningen blev startskottet för den svenska kooperationens bistånds-
engagemang och den organisation som idag är We Effect.

I sitt invigningstal talade KFs direktör Albin Johansson 
om ”Internationell allemansrätt”. Med hänvisning till 
den svenska allemansrätten menade Albin Johansson 
att en fördelning av världens resurser, utgående från 
en respekt för äganderätten till det egna arbetet och 
resultaten av detta, vore en internationell rättsregel 
som skulle ”vara värd att försvara och till följd därav 
också ett stabilt fundament för fred”.

I sitt tal fortsatte Albin Johansson: ”Vad en givmild natur skänkt mänsk-
ligheten får inte utnyttjas till egen vinning för enskilda medborgare inom 
en stat eller av en stat som sådan eller av en grupp av stater. Det måste 
ställas till hela mänsklighetens förfogande för att helt kunna utnyttjas  
till allas väl och inte till att ge överflöd åt några. Inom en stat skapas  
söndring mellan medborgarna, om några med monopolmakt förfogar 
över naturrikedomar. På samma sätt förhåller det sig mellan stater. Det  
är huvudsakligast därför det uppstår strid.”

Detta är We Effects globala strategi för 2017–2021. 
Den riktar sig till vår personal och till våra ägare; detta är vår 
gemensamma karta och kompass. Strategin utgör grunden 
för vår verksamhetsplanering och för vårt beslutsfattande.

Strategin har tagits fram i en deltagande process under 
2015–2016 med personal, samarbetsorganisationer i våra 

verksamhetsländer och ägarorganisationer i Sverige.
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UNDER STRATEGIPERIODEN 
SKA VI UPPNÅ FÖLJANDE MÅL:

2021 är We Effect Sveriges främsta aktör 
och pådrivare för jämställt bistånd inom hållbar 

landsbygd och värdigt boende.

År 2021 har kvinnor (inom We Effects 
samarbetsorganisationer) samma rätt som män 
till ekonomiska resurser och möjlighet att äga 

och kontrollera mark.
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EN KRAFTSAMLING FÖR JÄMSTÄLLDHET

We Effect stödjer utveckling som drivs av människor som själva lever i fattigdom. 
Därför arbetar vi med lokala organisationer och inte med egna biståndsprojekt. 

Vårt mål är en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom.

För att lyckas behöver vi börja med att förändra situationen för de allra mest utsatta 
– kvinnor och flickor, som utgör 70 procent av de som lever i fattigdom. Därför 

gör We Effect en kraftsamling för jämställdhet inom hela vår verksamhet.
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1. Den svenska regeringen har beslutat att minst hälften av det svenska biståndet  
	 ska	nå	kvinnor	och	flickor.

2. Varje region har genomfört minst en nationell eller regional påverkanskampanj  
 för ökad jämställdhet.

3. Kvinnor utgör minst hälften av ledarskapet i We Effects samarbetsorganisationer.

4. We Effect kan tydligt visa att kvinnors inkomster har ökat mer än männens   
 inom ramen för våra biståndsprogram.

5.	 Samtliga	biståndsprogram	har	bidragit	till	att	öka	tillgången	till	finansiella		 	
 tjänster för kvinnor.

6. Samtliga biståndsprogram har bidragit till ökat markägande/ökad kontroll   
 över mark för kvinnor.

7. Gåvorna från Coop/KF uppgår till 14 miljoner kronor (11 miljoner kronor).

8. Gåvorna från våra övriga ägareorganisationer uppgår till 15 miljoner kronor  
 (11 miljoner kronor).

9. Gåvorna från privata givare uppgår till 22 miljoner kronor (12 miljoner).

10. Gåvorna från nya företagssamarbeten har tredubblats (800 000 kr).

11. Bidrag från icke-offentliga organisationer uppgår till 10 miljoner kronor.

12. Nordiska ambassader och EU står tillsammans för 70 miljoner kronor av  
 We Effects bidrag från myndigheter.

13. 60 procent i Sverige har hört talas om We Effect (17 procent).

14. Vi har välutvecklade system för att påvisa hur vår biståndsverksamhet gynnar  
	 levnadsvillkoren	för	kvinnor,	män,	flickor	och	pojkar	som	lever	i	fattigdom.

15. Vi har utvecklat innovativa system för ansvarsutkrävande av jämställdhet  
 mellan kvinnor och män.

16. Vi har utvecklat anti-korruptionsverktyg som används i hela verksamheten  
 och som inkluderar värden, etik och moraliska uppförandekoder.

17. Vi bedriver en kostnadseffektiv biståndsverksamhet.

DELMÅL UNDER 
STRATEGIPERIODEN GÅVORGÅVOR

VÄLUTVECKLADE
SYSTEM
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We Effect arbetar för en hållbar  
och rättvis värld fri från fattigdom 
– men vi gör det inte ensamma. 
För att vara så effektiva som möjligt 
har vi valt att låta våra strategiska 
ambitioner gå hand i hand med de 
globala mål som har antagits av 
FN:s 193 medlemsstater.

De globala målen slår fast att 
fattigdom ska utrotas senast 2030. 
Det är ambitiöst men långt ifrån 
omöjligt. Det handlar om ansvar och 
om politisk vilja. Målen förenar We 
Effect, våra ägare i Sverige och våra 
samarbetsorganisationer i utveck-
lingsländer i ett gemensamt globalt 
åtagande.

We Effects bidrag till de globala målens uppfyllande 
delas upp i tre strategiperioder. Den första strategin – 
som du nu håller i din hand – beskriver hur vi kommer 
att arbeta 2017– 2021 och innebär en kraftsamling för 
ökad jämställdhet.

Vi satsar även på att stärka våra samarbetsorganisa-
tioner så att de inte längre behöver vårt stöd. Vi vill att 
de ska stå stadigt på egna ben och ta över en utveck-
ling som främjar kooperativa lösningar för människors 
utveckling. År 2030 har vi besegrat fattigdomen – men 
goda samverkansformer kommer fortfarande att 
behövas. Med den kooperativa idén som bas kommer 
människor att fortsätta förbättra sina liv och skydda 
sina rättigheter.

MED SIKTE PÅ 2030 DETTA ÄR WE EFFECT

We Effect är en biståndsorganisation som bildades 1958 av den kooperativa 
rörelsens dominerande företag och organisationer; bland annat KF, Riksbyggen, 
HSB, Folksam, dåvarande Föreningsbanken och LRF. Grundtanken var solidaritet. 
Mottot var hjälp till självhjälp; genom att organisera sig i kooperativ skulle kvinnor 
och män som levde i fattiga länder förbättra sina livsvillkor.

Ett halvt århundrade senare är grundidén fortfarande densamma. Den kooperativa 
rörelsens värderingar och fokus på hållbarhet genom medlemsbaserad demokrati, 
långsiktigt ekonomiskt tänkande, socialt ansvar och öppenhet, är mer aktuell än 
någonsin.

We Effect samarbetar i huvudsak med medlemsbaserade organisationer som 
består av kvinnor och män som lever i fattigdom och tillsammans kämpar för sina 
rättigheter och levnadsvillkor. We Effect vill stärka människor som lever i fattigdom 
så	att	de	har	större	inflytande	över	sina	egna	liv	och	sina	samhällen.
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WE EFFECT ARBETAR INOM TVÅ TEMATISKA HUVUDOMRÅDEN

Hållbar landsbygd: Stöd till bönders egna organisationer med förenings- och 
affärsutveckling, påverkansarbete, rådgivning och utbildning i hållbar odling  
och matproduktion, samt anpassning till klimatförändringar.

Värdigt boende: Stöd till kooperativa bostadsorganisationer med föreningsutveckling 
och påverkansarbete, samt rådgivning och utbildning. 

We Effect arbetar för att förena demokrati med affärsutveckling och socialt ansvars- 
tagande.	Rätten	till	mark,	finansiella	tjänster,	en	hållbar	miljö	i	ekologisk	balans	och	
lika	rättigheter	för	kvinnor	och	män,	flickor	och	pojkar,	genomsyrar	all	vår	verksamhet.

We Effect arbetar i ett 20-tal länder i Asien, Östeuropa, Latinamerika och Afrika.  
Vi är verksamma i länder där vi kan tillföra ett mervärde, där fattigdom och orättvisor 
är som störst och där vi kan arbeta på ett effektivt sätt.
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VÅR VISION

Vår vision är en hållbar och rättvis  
värld fri från fattigdom.

VÅR VÄRDEGRUND

We Effect tror på alla människors lika  
värde och rätt att leva under värdiga  
förhållanden. Vi arbetar enligt över- 
tygelsen att människor är starkare  
tillsammans och att hållbar utveckling  
förutsätter respekt för mänskliga  
rättigheter och demokrati.

VÅRT UPPDRAG

We Effect är en global organisation.  
I Sverige arbetar vi huvudsakligen 
med insamling, kommunikation och 
opinionsbildning för en svensk publik 
och stöd till våra regionkontor i Afrika, 
Europa-Asien och Latinamerika. Regi-
onkontoren har det dagliga ansvaret 
för att stödja våra lokala samarbets 
organisationer och säkra hållbara 
resultat från biståndsverksamheten.

Våra olika verksamhetsområden  
är ömsesidigt beroende av varandra.  
För att minska fattigdom behöver  
vi resurser – och för att få resurser  
behöver vi vara kända som en duktig 
organisation, ha angelägna och 
engagerande budskap och ett starkt 
varumärke. Detta får vi bland annat 
genom att bedriva en relevant bi-
ståndsverksamhet av hög kvalitet.

VÅRT UPPDRAG KAN SAMMANFATTAS ENLIGT FÖLJANDE

Långsiktigt utvecklingssamarbete: Syftet med vår biståndsverksamhet är att 
stärka lokala och demokratiska föreningar så att deras medlemmar kan förbättra sina 
levnadsvillkor, utkräva ansvar, försvara sina rättigheter och bidra till en rättvisare 
värld. Samarbetet strävar också efter att främja kooperativt och medlemsägt före-
tagande i våra verksamhetsländer. Kooperativa principer ger bättre förutsättningar 
för hållbara arbetstillfällen och demokratisk utveckling.

Insamling, kommunikation och påverkan: Syftet med vårt insamlings- och  
kommunikationsarbete är att samla resurser, skapa engagemang och öka kunskapen 
om situationen för människor som lever i fattigdom i våra verksamhetsländer. Syftet 
är också att bilda opinion hos den svenska allmänheten för en mer rättvis värld.  
Vi bedriver även påverkansarbete inom våra expertområden. Syftet är att utkräva 
ansvar och påverka i frågor som har relevans för våra samarbetsorganisationer.
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VÅRA MÅLGRUPPER

Målgrupperna för vår biståndsverksamhet är våra samarbetsorganisationer och 
deras	befintliga	och	potentiella	medlemmar.	Det	handlar	om	kvinnor	och	män	
och	flickor	och	pojkar	som	lever	i	fattigdom	och	vars	rättigheter	kränks,	men	som	
arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål.

We	Effect	arbetar	med	ett	starkt	fokus	på	kvinnors	och	flickors	rättigheter.	Därmed	
stödjer vi inte bara de mest utsatta och fattiga, utan vi sätter även fokus på de 
strukturella hinder som hämmar utvecklingen mot en rättvisare värld.

Målgrupperna för vårt arbete med insamling och opinionsbildning omfattar våra 
ägarorganisationer, deras medlemmar och kunder, nuvarande och presumtiva 
enskilda och institutionella givare, beslutsfattare och media. Bland institutionella 
givare räknas bland annat myndigheter som Sida och EU.

VÅRA ÄGARE

We Effect ägs av ett 60-tal svenska kooperativa och/eller kundägda företag och  
rörelser. Tillsammans ansvarar de för att stödja We Effect och lyfta vårt samarbete 
via sina kanaler. Vi arbetar tillsammans för en hållbar landsbygd och värdigt boende; 
båda med starkt jämställdhetsfokus.

We Effect är en biståndsorganisation som främjar medlemsnytta, kooperativ affärs-
utveckling och social ekonomi. Våra ägare och deras erfarenheter utgör basen för 
vår legitimitet. Genom att vara kända som en kompetent organisation skapar vi ett 
mervärde till våra ägare.

We Effects styrelse består av representanter från våra ägarorganisationer. Styrelsen 
utses av årsmötet.
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VÅRA SAMARBETSORGANISATIONER

De	flesta	av	våra	samarbetsorganisationer	är	medlemsbaserade	bondeorganisa-
tioner, bostadskooperativ eller spar- och kreditföreningar. Vi samarbetar också 
med expertorganisationer som tillför ett mervärde i våra program. Exempel är 
människorättsorganisationer, akademiska institutioner och påverkansorganisationer.

Vi väljer våra samarbetsorganisationer med stor omsorg. Ett samarbete förutsätter 
att organisationen delar We Effects värdegrund och visar vilja och förmåga att bidra 
till minskad fattigdom, ökad rättvisa och en hållbar utveckling.

Även om alla We Effects samarbetsorganisationer inte är kooperativ, ligger det i 
vårt intresse att stödja kooperativa idéer och utveckling. Kooperation är en viktig 
del av det civila samhället och i arbetet för en hållbar utveckling.

VÅRT ARBETSSÄTT – SÅ FÖRÄNDRAR VI VÄRLDEN

We Effect arbetar RÄTTIGHETSBASERAT. Det innebär att vår biståndsverksamhet 
utvecklas i dialog med våra samarbetsorganisationer och präglas av ansvar, öppen-
het, icke-diskriminering och meningsfullt deltagande. We Effects uppgift är att bidra 
till hållbar utveckling som drivs av människor som lever i fattigdom själva.

Att arbeta rättighetsbaserat innebär att vi ser kvinnor och män som lever i fattig-
dom som aktiva innehavare av rättigheter, inte som passiva mottagare av hjälp. 
Detta innebär också att vi ställer krav på stater att främja, respektera och skydda 
alla medborgares mänskliga rättigheter.

Biståndsverksamheten bedrivs genom PROGRAM där samarbetsorganisationer 
identifierar	sakfrågor	som	de	vill	påverka	för	att	tillgodose	medlemmarnas	 
rättigheter. Genom programmen får samarbetsorganisationer stöd av varandra.  
We	Effect	bidrar	med	erfarenhet,	rådgivning	och	finansiering.

En grundsten i allt samarbete är FÖRENINGSUTVECKLING, som syftar till att stärka 
samarbetsorganisationer i exempelvis medlemsdemokrati, demokratisk styrning och 
internkontroll. Genom att stödja lokala organisationer bidrar We Effect till utveck-
ling som ägs och drivs av de människor som direkt berörs.

Ibland genomför We Effect EGNA PROJEKT. Detta sker endast i fall där vi kan 
förstärka samarbetsorganisationers arbete eller för att testa nya idéer. Egen imple-
mentering kan endast ske i form av pilotprojekt med ett uttalat syfte att ägarskapet 
ska	föras	över	till	en	eller	flera	samarbetsorganisationer.



HUMANITÄRA INSATSER OCH FÖREBYGGANDE AV KATASTROFER

We Effects samarbetsorganisationer är verksamma i länder och områden som i  
ökande utsträckning drabbas av torka, översvämningar och andra naturkatastrofer. 
Ett allt nyckfullare klimat förstärker sårbarheten ytterligare.

We Effect arbetar med långsiktigt UTVECKLINGSBISTÅND. Men verkligheten för 
våra samarbetsorganisationer kräver att vi i vissa fall även stödjer akuta humanitära 
insatser. Detta sker enbart i fall där våra samarbetsorganisationer och deras med-
lemmar är drabbade.

Det är främst i återhämtningen efter en katastrof; att komma igång med mat- 
produktion, återuppbygga bostäder, etc., som We Effect kan ge stöd och tillföra  
ett mervärde. I dessa fall kan We Effect skapa en viktig brygga mellan kortsiktigt 
humanitärt arbete och det långsiktiga arbetet för att minska fattigdomen.

We Effect stödjer samarbetsorganisationerna att anpassa sin verksamhet till de 
klimatförändringar som sker, för att förebygga katastrofer i form av försämrade 
skördar eller markförstörelse.
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VÅRT MERVÄRDE
We Effect är en professionell biståndsorganisation med lång erfarenhet av att arbeta 
med demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning. Vårt mervärde kan samman-
fattas i åtta punkter:

Vi ägs av några av Sveriges största kooperativa och kundägda företag och rörelser. 
Deras stöd utgör vår bas. Vi är del av den globala kooperativa rörelsen.

Vi är en biståndsorganisation som vuxit fram ur den svenska kooperationen. Vi vet 
hur man förenar solidaritet och soliditet och vill visa på en effektiv väg ut ur fattigdom 
genom kooperativt arbete. 

Vi stödjer människor som gått samman för att förbättra sina livsvillkor. Vi arbetar inte 
med välgörenhet. Vi söker samarbete med givare som delar våra värderingar.

Vi	tar	ställning	för	kvinnors	och	flickors	lika	rättigheter	och	vi	kräver	detsamma	av	
våra samarbetsorganisationer. Vi mäter hur våra biståndsmedel fördelas mellan  
kvinnor och män.

Vi arbetar med organisationer som är grundade av människor som lever i fattigdom. 
Vi respekterar deras prioriteringar. Vi vandrar hand i hand med våra samarbetsorgani-
sationer och är inte rädda för att arbeta med svaga organisationer.

Vi	finns	på	plats	genom	egen	personal	och	tillsammans	med	våra	samarbetsorganisa-
tioner.	De	flesta	av	våra	anställda	kommer	från	de	länder	där	vi	har	verksamhet.	De	är	
experter inom sina sakområden och väl insatta i lokala förhållanden.

Vi arbetar långsiktigt. Vi strävar efter varaktiga resultat och förstår att hållbar utveckling 
tar tid. Vi kan vår verksamhet, men söker ständigt att förbättra våra arbetssätt.

Vi administrerar våra medel på ett effektivt sätt. Våra givare kan vara trygga i att 
pengarna kommer fram och gör skillnad. Vi återrapporterar genom starka berättelser 
och effektiv resultatuppföljning.

1. Legitimitet

2. Kooperation

3. Egenmakt

4. Rättvisa

5. Tillsammans 

6. Närvaro

8. Effektivitet

7. Långsiktighet
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PALESTINA

SVERIGE

UGANDA

BURMA/MYANMAR

KAMBODJA

SRI LANKAKENYA

BOLIVIA

HONDURAS

GUATEMALA

EL SALVADOR
NICARAGUA

PARAGUAY

VIETNAM

FILIPPINERNA

TANZANIA

MOÇAMBIQUE

MALAWI

ZAMBIA

ZIMBABWE

MOLDAVIEN

MAKEDONIEN

ALBANIEN

KOSOVO
BOSNIEN HERCEGOVINA

Läs våra berättelser och ge en gåva på weeffect.se, eller smsa weeffect100 till 72970.


