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Policy för Tvåspråkighet (Svenska) 

Utrikespolitiska föreningen Växjö (UF Växjö) är en inkluderande organisation som välkomnar 
mångfald och olikheter. Mångfald och olikheter utvecklar samhället, och förändringen börjar i 
organisationen. En del av inkludering är språk. Ungdomar, svenska och internationella studenter är 
medlemmar i Utrikespolitiska föreningen, och föreningen borde därför göra det möjligt för alla att 
kunna engagera sig. Som ett resultat är föreningen en tvåspråkig organisation som använder både det 
svenska och engelska språket. 

Angående tvåspråkighet skall UF Växjö: 

● Alltid nå ut till medlemmarna på både svenska och engelska på alla kommunikationsmedel, så 
som Facebook, Instagram, Cardskipper samt UF växjö:s hemsida. 

● Alla föreläsningar och evenemang som hålls av UF Växjö ska i första hand alltid hållas på 
engelska med undantaget att alla deltagande på evenemanget pratar svenska. Detta ska alltid 
förtydligas av föreläsaren samt av styrelsemedlemmarna innan evenemanget börjar. 

Ansvaret för översättning till engelska ligger på den som skapat dokumentet eller eventuell 
information. Denna policy ska dock inte höja ribban för engagemang eller skapa ohållbar 
arbetsbelastning. Därför är det viktigt att skapa en kultur av acceptans och öppenhet för att hjälpa 
varandra i översättning och processen i att göra förbundet tvåspråkigt. 
 
Baserat på Utrikespolitiska föreningen Sveriges Policy för Tvåspråkighet. 
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Policy for Bilingualism (English) 

The Association of International Affairs Växjö is an inclusive association that welcomes diversity and 
differences. Diversity and differences develop society, and the change must start in the association. A 
part of inclusiveness is language. Young people, Swedish and international students are members in 
the association, and should therefore make it possible for everyone to be engaged. As a result, the 
Association of International Affairs in Växjö is bilingual and uses both Swedish and English as 
working language. 

Regarding bilingualism, the association in Växjö will: 

● Always reach out to our members in both Swedish and English through all of our 
communication tools such as Facebook, Instagram, Cardskipper and the website. 

● Every lecture and event held by the association in Växjö should firsthand be held in English 
with the exception that every participant speaks Swedish. This should always be clarified by 
the lecturer and by the board members before the event starts. 

The responsibility for the translation into English lies with the person who has created the document 
and/or the information. This policy should however not raise the threshold for engagement or create 
unsustainable workload. Therefore, it is important to create a culture of acceptance and openness to 
help each other both in translation and the process of making SAIA bilingual. 
 
 
Based on Swedish Association of International Affairs Policy for Bilingualism. 


