den 24 september 2014

Finansieringspolicy
Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala UF ska enlighet med paragraf 2.1 i föreningens
stadgar agera oberoende av partipolitiska och religiösa intressen, även i fråga om
finansieringen av föreningens verksamhet. Som ideell förening är UF beroende av
bidrag utöver medlemsavgifterna för dess verksamhet och bör därför söka bidrag från
stiftelser och andra ideella organisationer, såväl som offentlig verksamhet och privata
vinstdrivande företag. För att behålla sin oberoende ställning som öppet forum för
utrikespolitisk debatt ska UF inte ta emot någon form av bidrag från följande
organisationer:
•
•
•
•

Politiska partier
Tankesmedjor eller organisationer med tydlig och öppen anknytning till ett visst
politiskt parti
Religiösa institutioner
Organisationer eller företag som bedriver opassande verksamhet, däribland
nyttjar barnarbete, investerar i vapenhandel eller stödjer konflikter, skadar miljön i
oacceptabelt stor utsträckning, brukar våld eller på annat vis agerar på ett sätt
som ej står i enlighet med Förenta Nationernas allmänna deklaration om de
mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om de mänskliga
rättigheterna.

UF ska i heller inte låta en finansiär ändra på föreningens verksamhet så att denna blir
oförenlig med dess syfte till att vara en oberoende plattform för utrikespolitisk debatt. En
finansiär av UF ska därför inte tillåtas föreläsa för UFs räkning utan att andra parter och
perspektiv finns inkluderade. Däremot kan UF erbjuda finansiärer att annonsera i UFs
tidskrift Uttryck och eventuellt annat tryckt och digitalt material där det tydligt framgår att
det är en annons samt bjudas in till föreläsningar eller andra forum förutsatt att andra
parter är inbjudna.
UF kan med fördel ta emot bidrag från följande organisationer:
•
•
•
•

Fonder och stiftelser
Fackföreningar
Lärosäten
Organisationer och företag utan explicit partipolitisk koppling och som agerar i
enlighet med Förenta Nationernas allmänna deklaration om de mänskliga
rättigheterna och Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna.
Organisationer och företag är välkomna att lyfta fram särintressen som kan delas
av politiska partier så till vida att de inte strider mot UFs syfte samt FN-stadgan
och EU-konventionen
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