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Mediepolicy (Svenska) 
Uttala sig i media 
I största möjliga mån bör UF Växjös styrelse, och dess valda representanter uttala sig med 
utgångspunkt från det nationella förbundets syfte: Sprida kunskap och väcka debatt kring 
utrikespolitiska, internationella och globala frågor utifrån en mångfald av åsikter och perspektiv. Vi 
arbetar utifrån övertygelsen om alla människors lika värde. 
 
UF Växjö och dess styrelsemedlemmar tar ej ställning i utrikespolitiska sakfrågor utöver spridande av 
kunskap och väckande av debatt. Däremot finns det utrymme att ta ställning i frågor som rör just 
utrikespolitisk debatt som sådan, utrikespolitisk kunskap i samhället (t.ex. skola, undervisning och 
föreningsliv) eller att lyfta fram ett utrikespolitiskt perspektiv på en fråga som annars mest betraktas 
utifrån andra perspektiv. 
 

● Vidare ligger det i föreningens natur att vi uttalar oss om frågor som rör vår verksamhet, våra 
arrangemang och våra samarbetspartners. 

● UF Växjö tar ej ställning till enskilda skribenters åsikter som uttrycks i egna medier. 
 
Agera vid uttalanden 
UF Växjö och dess valda representanter: 

● Tänker på att de representerar hela föreningen samt förbudet när vi de blir intervjuade i 
egenskap av UF Växjö. 

● Är noga med att lyfta fram vår oberoende hållning till politiska sakfrågor 
● Strävar efter att öka Sveriges och omvärldens kunskap och intresse för vår organisation, 

verksamhet och andra medlemsföreningar. 
● Presenterar vårt budskap eller och våra projekt på ett klart och begripligt sätt. 
● Bör iaktta aktsamhet om hur informationen kan uppfattas när den går ut. 

 
Bemötande av eventuell kritik angående val av talare 
UF Växjös kärnverksamhet bygger till stor del på yttrande- och mötesfriheten enligt den svenska 
grundlagen. Dessa två tillsammans med vår strävan efter att representera ett brett spektrum av åsikter 
bör vara vägledande principer vid motiveringen av valda föreläsare och även utgöra utgångspunkten 
vid försvar vid eventuell kritik. 
 
 
Baserat på Utrikespolitiska föreningen Sveriges mediepolicy. 
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Media policy (English) 
Statements in media 
The UF Växjö board and its elected representatives should when making statements in media base 
these statements on the main purpose of UF Växjö, which is to promote the spreading of knowledge, 
and to enable debate and discussion concerning international affairs, as well as foreign and global 
questions with a variety of opinions and perspectives. We stand committed to the equal worth of every 
human being. 
 
UF Växjö do not take a stand on foreign policy issues beyond the spreading of knowledge and 
initiation of debate. However, there is room for taking a stand on questions related to the foreign 
policy debate as such, the overall knowledge about foreign policy issues in society (e.g. in schools, 
education and association activity) and for raising foreign policy perspectives in matters that are 
otherwise considered from other points of view. 
 

● Moreover, it lies in the nature of UF Växjö to make statements related to our activities, events 
and partners. 

● UF Växjö does not take a stand in the opinions individual authors publish on their own media 
channels. 

 
How to act and what to communicate 
UF Växjö and its elected representatives shall: 

● Keep in mind that they represent all of UF Växjö as well as SAIA when they are interviewed 
as representatives. 

● Emphasize UF Växjö’s unaffiliated position when it comes to political issues. 
● Strive to increase, in Sweden and abroad, knowledge about and interest in the Association of 

International Affairs, and our activities. 
● Present UF Växjö’s messages and projects in a clear way so that any listener or reader can 

easily understand. 
● Be wary of how information can be perceived when published. 

 
Answering criticism concerning the choice of a speaker 
The core objective of UF Växjö is built on the freedom of expression and the freedom of assembly in 
the Swedish constitution. This, in combination with our aim to represent a broad spectrum of 
opinions, shall be guiding principles when explaining the grounds for a choice of a speaker and they 
should also be the starting point to rely on when answering any criticism. 
 
 
Based on Swedish Association of International Affairs policy. 


