PÅVERKANSPOLICY
1 SYFTE OCH MÅL

We Effects påverkanspolicy anger organisationens förhållningssätt till lobby,
opinionsbildning och annat påverkansarbete.

2 PARTNERS PÅVERKANSARBETE

We Effect är en rättighetsbaserad organisation. Det innebär att We Effect anser
att stater och regeringar har det yttersta ansvaret för att alla människors
grundläggande rättigheter tillgodoses.
Därför stödjer vi våra partnerorganisationer att utveckla och stärka sin kapacitet
att företräda sina medlemmar, utkräva rättigheter och påverka beslutsfattare i
frågor som är relevanta för partnerorganisationens ändamål. Detta stöd ingår i
den ordinarie biståndsverksamheten och är en del av vårt stöd till
organisationsutveckling.
Partnerorganisationer får inte använda We Effects namn utan vårt medgivande.
We Effect och partnerorganisationer kan bedriva gemensamma
påverkansaktiviteter.

3 WE EFFECTS PÅVERKANSARBETE

We Effect bedriver även eget påverkansarbete, både i Sverige och globalt. Vilka
frågor som We Effect bedriver påverkan kring styrs av denna påverkanspolicy,
den globala påverkansstrategin och den årliga verksamhetsplanen.
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4 STYRANDE PRINCIPER



We Effect bedriver aldrig påverkan i frågor som inte kan härledas till
organisationens ändamål. Det innebär att We Effect inte svarar på
lagrådsremisser, andra yttranden eller skriver under debattartiklar som
berör andra frågor eller verksamheter.



We Effects påverkansarbete bedrivs alltid med transparens och
eftertänksamhet. Det innebär att vi är öppna med vilka vi träffar och
vilka frågor vi driver.



We Effect bedriver inte påverkansarbete enbart i syfte att synas. Att
satsa tid och andra resurser på att påverka politiska beslut kan endast
motiveras om dessa beslut är viktiga för att stödja eller säkra
verksamhetens ändamål.



En god relation till media bidrar till insyn i vår verksamhet och är en
möjlighet för oss att sprida kunskap. Det innebär att We Effect ska ha en
god beredskap och vara tillgängliga för att kunna möta mediers krav på
snabbhet och transparens.



We Effects talan förs av de personer som beslutats enligt vår
talespersonpolicy.
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