
Utrikespolitiska föreningen Växjös antikorruptionspolicy

Inledning
Utrikespolitiska föreningen Växjö är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med
syfte att främja spridandet av kunskap och att väcka debatt kring utrikespolitiska,
internationella och globala frågor utifrån en mångfald av åsikter och perspektiv samt att verka
för detsamma. Denna policy skall verka för att bekämpa samt förebygga korruption inom
Utrikespolitiska föreningen Växjö

Definition
Utrikespolitiska föreningen Växjö följer Sidas definition av korruption som är ”missbruk av
förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. Korruption innefattar bland annat
mutor, bestickning, utpressning, jäv samt nepotism.”

Förhållningssätt till korruption
• Alltid förebygga. Uppkomsten av korruption ska förebyggas inom föreingen, inom våra
projekt samt samarbeten.
• Aldrig acceptera. Korruption ska aldrig accepteras på något sätt inom föreningen.
• Alltid informera. Vid misstanke om korruption så skall kontakt tas med styrelsen
omedelbart. Styrelsemedlemmar och medlemmar kan också välja att kontakta den nationella
förbundsstyrelsen.
• Alltid agera. Vid misstanke om korruption så skall styrelsen besluta om hur man ska agera
och gå vidare. En arbetsgrupp bestående av icke misstänkta personer ska utses av styrelsen
för att utreda misstankarna. Arbetsgruppen ska snarast möjligt återrapportera till styrelsen,
dock senast efter två veckor. Om arbetsgruppen anser att styrelsen behöver vidta brådskande
åtgärder ska man rekommendera detta till styrelsen omedelbart.

Riktlinjer
Utrikespolitiska föreningen Växjö ska:
• Förebygga, uppmärksamma och motverka alla former av korruption inom föreningen.
• Främja demokratiska processer som bygger på öppenhet, ansvarstagande och delaktighet.
• Verka för transparens gentemot medlemmar.
• Sträva efter transparens jämtemot andra medlemsföreningar och den nationella
förbundsstyrelsen.
• Informera personer i föreningen om antikorruptionspolicyn samt de risker och konsekvenser
som medföljer korruption.
• Undersöka varje misstänkt fall av korruption, samt bereda lämplig åtgärdsplan.



The Association of International Affairs Växjö anti-corruption policy

Introduction
The Association of International Affairs Växjö is a politically and religiously unaffiliated
association with the main purpose 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, and to work for that same goal. This policy is
meant to be a tool for fighting and preventing corruption within the board and its work with
other actors.

Definition
UF Växjö follows Sida’s definition of corruption, which is as follows (translated from
Swedish – see original in the Swedish version of this policy): ”misuse of a mandate, of power
or of a position for undue private profit, including bribery, black-mailing, bias and nepotism.”

How to deal with corruption
• Always prevent. Any potential occurrence of corruption shall be prevented within UF Växjö
and within partnerships with other actors.
• Never accept. Corruption shall never be accepted in any form within UF Växjö.
• Always inform. Any suspicion or hint of corruption shall be reported to the board.
• Always act. At any suspicion or hint of corruption, the UF Växjö board shall make a plan
for how to proceed and act on the matter. A working group consisting of people who not
under the suspicion of corruption shall be appointed by the UF Växjö board to make inquiries
about the suspicions that have been raised. The working group shall as soon as possible report
back to the board, two weeks after being appointed at the latest. If the working group deems
it necessary to take urgent action, it should be presented to the board immediately.

Procedures
The Association of International Affairs Växjö shall:
• Prevent, take notice of and counteract all forms of corruption within UF Växjö.
• Promote democratic processes that build on openness, responsibility, participation and
inclusion.
• Inform people in UF Växjö about this anti-corruption policy and the risks and consequences
that follow corrupt behaviour.
• Investigate every case of suspected corruption, and for each confirmed case prepare a plan
for suitable actions.


