POLICY FÖR SAMARBETE MED FÖRETAG
OCH FÖRETAGSGÅVOR

Samarbete med företag och företagsgåvor
World Animal Protection Sverige samarbetar och tar emot gåvor från företag som delar vår värdegrund. Vi anser att företag
har en viktig roll att spela då det gäller att hjälpa världens djur samt att utveckla världen så att djur inte far illa.
Vi samarbetar inte med företag som är involverade i oetisk hantering av djur och på så vis motsätter sig målet med vår
verksamhet. Vi samarbetar inte heller med företag som har sin näring i vapen, alkohol, tobak, produkter som kan innebära
hälso- och miljörisker eller pornografi.
Vi tar inte emot gåvor från politiska partier. Vi värnar om vårt politiska oberoende och vill inte riskera att påverkas och styras
av politiska intressen.
Vi finns för att skapa en bättre värld för djuren Vi hjälper djur över hela världen. Från direkta insatser där djur far illa här och
nu till politiskt arbete med lagstiftning på global nivå.
Vår logotyp får inte användas av företag som vi samarbetar med eller företag som har skänkt gåvor till oss, då det kan
uppfattas som att vi tagit ställning för deras verksamhet. Vår logotyp används endast i kommunikation där vi själva är
avsändare. Vid speciella tillfällen kan dock vår logotyp användas av företag som vi samarbetar med, till exempel när vi
genomför gemensamma aktiviteter. Men då sker det alltid efter vårt godkännande. Däremot tillhandahåller vi gåvobevis till
företag som visar att ni bidrar till en bättre värld för djuren.
Inom ramen för samarbeten behåller vi alltid vår rätt att kritisera företag ifall det är befogat. Inga samarbeten sker på
bekostnaden av att inte ska kunna göra det. Vi behåller dessutom alltid full rätt att avbryta samarbeten då vi finner det
befogat.
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