	
  
KOM IGÅNG-GUIDE FÖR LOKALGRUPPER!
Kul att ni vill starta upp en lokalgrupp, eller väcka en sovande! Att vara aktiv lokalt
är något av det viktigaste och roligaste en kan göra inom Rädda Barnens
Ungdomsförbund. Det ger massa frihet att göra olika saker, och möjligheten att
försöka påverka sin kommun och sitt samhälle. Framför er har ni en tid som ni
kommer minnas hela era liv.
Speciellt med uppstartsfasen
Uppstartsfasen hos en lokalgrupp skiljer sig ganska mycket från när man väl har
kommit igång och blivit lite fler aktiva. Det kräver lite mer planering än vanligt;
saker och ting rullar inte på av sig själv. Det gäller också att inte slänga sig in i ett
för stort projekt på första mötet, utan istället ta det lite lugnt och försöka ha möten
lagom ofta och framför allt satsa på att utbilda nya och gamla medlemmar i våra
frågor. När ni väl blivit experter på barnkonventionen, normkritik och
åldersmaktordningen kommer det vara mycket enklare att driva egna projekt eller
göra aktioner på stan. Samtidigt är det viktigt att medlemmarna känner att de gör
skillnad, men det kan göras på fler sätt än stora demonstrationer eller
namninsamlingar.
Antal möten
Satsa på att under första tiden ha ett möte varje vecka eller ett möte varannan
vecka. Vissa lokalgrupper låter schemat ”rulla”, alltså har ena gången på tisdagar
och andra gången på torsdagar. På så sätt får fler möjlighet att komma, även om
man till exempel spelar fotboll eller sjunger i kör på en av dagarna. Samtidigt är det
svårare att komma ihåg, så därför har vissa lokalgrupper en bestämd tid och dag
varje/varannan vecka.

Förslag på aktiviteter
Utbildningar
1-2 timmar utbildning i någon av våra frågor. Bjud in egna föreläsare eller
kansliet/styrelsen/utbildarnätverket. Det som kansliet och styrelsen kan utbilda er i
är: Allmänt om RBUF, Barnkonventionen, Normkritisk skola, Åldersmaktordningen,
Rösta vid 16
Ni behöver: En möteslokal (och helst en projektor och en dator)
Gör såhär: Ring till kansliet och boka in en eller flera utbildningar på en gång.
Kanske går det att kombinera med när någon från kansliet ändå kommer och
besöker er lokalgrupp.
Förberedelser: Sätt upp affischer på skolor och be kansliet att skicka vykort till
era medlemmar (obs: kan bara göras en gång, förslagsvis inför en Info-träff), köp
fika, bjud alla era vänner, kör hårt!

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
Filmvisning
Visa en film som har någonting med barnrätt att göra. Till exempel den franska
filmen Les mains en l’air (Upp med händerna). Till den kan ni få diskussionsfrågor
efteråt om ni vill.
Ni behöver: En lokal, en projektor och en dator
Gör såhär: Hyr/köp filmen eller fråga Christian om den.
Förberedelser: Sätt upp affischer, köp popcorn, slå er ner och njut J Gå igenom
frågorna efteråt eller diskutera fritt!
Aktiviteter som gör skillnad – skriv brev till ministrarna
OBS: Detta kan göras i anslutning till en utbildning eller filmvisning
Ni behöver: Papper och penna, kuvert och frimärken
Gör såhär: Skriv brev till barnministern Maria Larsson om att barnkonventionen
borde bli svensk lag, till utbildningsministern Jan Björklund om att skolan borde
jobba mer normkritiskt eller till migrationsministern Tobias Billström om att Sverige
borde ta emot fler flyktingbarn
Förberedelser: Sök/få pengar från kansliet för att inhandla material. Ta reda på
adresserna på regeringen.se eller fråga Sara.
Fika
Fika är viktigt! Det gör att folk kan komma på kvällstid utan att behöva lägga
pengar på att handla egen middag. Dessutom är det ju alltid gott och trevligt J Om
ni inte har pengar för detta, fråga er lokala Rädda Barnen-avdelning eller kolla med
Christian på kansliet.

5-veckorsplan
Att boka in 5 aktiviteter under 5 eller 10 veckor är ett jättebra sätt att komma
igång.
Det kan se ut såhär:
Vecka 1: Uppstartsmöte med någon från kansliet. Locka nya medlemmar till detta
genom att affischera och be kansliet skicka ut vykort.
Vecka 2: Utbildning Normkritisk skola med någon från
kanli/styrelse/utbildarnärverk
Vecka 3: Utbildning Åldersmaktordningen med Jorge eller Sara från styrelsen
Vecka 4: Filmvisning: t ex Les mains en l’air
Vecka 5: Brev till ministrarna + planering av ett nytt projekt eller en ny 5veckorsplan

Kör hårt, och glöm inte att ni är bäst!!!
Kramar från kansliet
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

