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Begreppsförklaring:  

 
Antirasism - Antirasism handlar om att göra saker som motverkar de rasistiska strukturer som präglar vårt 
samhälle.  
 
Civilsamhället -  Civilsamhället är den del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av 
staten. Organisationer och aktivister ingår i civilsamhället. 
 
Digitalisering - handlar om att använda nya tekniska tjänster, system och lösningar för att förbättra, bli mer 
anpassningsbara, moderna, effektiva och pålitliga. 
 
Förbundsstyrelsen - En grupp förtroendevalda medlemmar som leder RBUF, med en ordförande som leder 
gruppen. Styrelsen väljs av barnrättskongressen. 
 
Intersektionalitet - synliggör hur olika maktordningar samspelar och påverkar varandra. En person kan bli 
diskriminerad utifrån olika grunder samtidigt.  
 
Ledarroller - Ledarroller inom RBUF ser ut på olika sätt. En kan till exempel ha en ledarroll i en lokalgrupp, i 
valberedningen eller i förbundsstyrelsen.  
 
Lokalgrupper - Förening med medlemmar som samlas utifrån geografisk närhet. T.ex. RBUF Arvidsjaur.  
 
Maktpositioner - Att vara i en maktposition kan innebära att ha informell makt, alltså att många i förbundet 
lyssnar och ser upp på en. Eller att ha formell makt, alltså att ha ett förtroendeuppdrag i förbundet.  
 
Medlemsföreningar - Samlingsnamn för både lokalgrupper och temagrupper.  
 
Queerfeminism - Queerfeminism fokuserar på att kön och sexualitet är sociala konstruktioner och att cis- och 
heteronormen är en väldigt viktig del av det patriarkala förtrycket och könsmaktsordningen. 
 
Representation - Representation kan innebära att RBUF finns i hela sverige. Det kan också betyda att olika 
typer av barn organiserar sig inom förbundet.  
 
Service - När civilsamhället utför service innebär det att verksamheter som traditionellt sett är statens ansvar 
tas över av organisationer, som tex fritidsaktiviteter, flyktingläger och läxhjälp. 
 
Språktolkning - är när en översätter det muntliga talet till skrift eller teckenspråk.  
 
Styrdokument  - Våra regler, de dokument vi tittar på när vi vill ha vägledning i olika frågor. 
 
Temagrupper - Förening i förbundet som samlas utifrån politisk fråga. T.ex. RBUF Queer. 
 
Tillgänglighetsarbete -  Tillgänglighetsarbete för personer med funktionsnedsättning innebär att de på lika 
villkor som andra får tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar, och tillgång till information 
och kommunikation.  
 
Tolkningsföreträde - Tolkningsföreträde innebär att en grupp har förtur att beskriva ett problem och vad som 
behöver förändras i en specifik fråga. Barn har tolkningsföreträde i barnrättskampen.  
 
Trygga rum - En plats eller miljö där en person eller kategori av människor kan känna sig säkra på att de inte 
kommer utsättas för diskriminering, trakasserier, eller någon annan form av fysisk eller psykisk skada. 
 
Värvningsarbete -  Genom att förbundet söker upp barn och informerar om RBUF, för att få barn intresserade 
av att frivilligt bli medlemmar hos oss. 
 
Åldersmaktsordningen - Åldersmaktsordningen ger barn mindre makt i samhället och skapar en negativ bild 
av barn.  
 
Opinionsbildning - är aktiviteter som vill påverka uppfattningar och ställningstaganden.  



 

 

 

Barnens förbund  

Barnrättskampen ska ledas av barn. RBUF ska ledas av barn. Det bör vara tydligt i 
styrdokument*, i vår politik och kommunikation med omvärlden att vi är barn som 
arbetar för barn. Det ska finnas plats för unga mellan 18-25 att vara med i vår 
kamp, att organisera sig för barnrättsfrågor - men det är barnen som ska ha 
makten att styra. Förbundet behöver fler yngre medlemmar och barn i 
maktpositioner*.  
 
Det här är anledningen: 

● Tidigare har vi fokuserat lika mycket på unga som på barn 
● Vi kräver att barn ska få mer makt i samhället, därför måste barn få mer 

makt i RBUF 
● Åldersmaktsordningen finns även i RBUF  

 
Det här blir förändringen:  

● Mer makt åt barn i RBUF 
● Mindre makt åt unga i RBUF 
● Fler medlemmar som är barn 
● När vi för politik så är det barns berättelser som kommer först 
● Barn har tolkningsföreträde i kampen för barns rättigheter 
● RBUF ses som den självklara representanten för barn 

 
 

Queerfeminism och antirasism som grund 

Förbundet står på två ben, queerfeminism* och antirasism*. Vi ska vara experter 
på våra två grundperspektiv och de ska genomsyra allt vi gör. Vi vet att många 
barn utsätts för flera typer av förtryck, till exempel att vara flykting, queer och 
fattig. Det är därför viktigt att vi har ett intersektionellt* perspektiv i vårt politiska 
påverkansarbete, beslut och inom förbundet. 
 
Det här är anledningen: 

● Idag glömmer vi ibland bort att vara intersektionella i vårt politiska 
påverkansarbete 

● Våra nya medlemmar vet inte om våra grundperspektiv  
● Våra rum riskerar att bli otrygga 

 
Det här blir förändringen:  

● Våra grundperspektiv genomsyrar alltid vårt påverkansarbete   
● Alla i RBUF vet väl om våra grundperspektiv  
● Alla medlemmar tar ansvar för att göra våra rum trygga  

 



 

 

 

Ett lättillgängligt förbund 

RBUF kämpar för alla barns rättigheter, det är därför viktigt att vi har en stor 
representation inom förbundet, tolkningsföreträde* är viktigt. 
Tillgänglighetsarbetet* inom förbundet behöver vara en hög prioritet. Idag kan inte 
alla barn organisera sig inom RBUF. Till exempel måste vi kunna erbjuda 
språktolkning* och rullstolsvänliga lokaler.  Vi är alltid öppna för kritik och strävar 
alltid mot att bli en bättre organisation för alla involverade.   
 
Det här är anledningen:  

●  RBUF har för lite kunskap och verktyg för att skapa tillgänglighet för alla 
medlemmar 

● Barn har inte samma möjligheter att organisera sig inom RBUF 
 
Det här blir förändringen:  

● RBUF har mer kunskap och verktyg för att vara tillgängliga 
● Alla medlemmar har samma möjlighet att organisera sig inom RBUF 

 
 
 
 

Öka intresset för ledarskap 

Idag är intresset för ledarskap lågt bland våra medlemmar. Vi vill öka kännedomen 
om att alla kan söka till förbundsstyrelsen* och andra ledarroller*.  På grund av 
åldersmaktsordningen* tvivlar många barn på sin förmåga att leda. För att våra 
medlemmar ska vilja leda så måste de först tro på att de kan leda. Med medlemmar 
som är trygga i sin ledarroll utvecklas både förbundet och medlemmarna. 
 
Det här är anledningen:  

● För få barn leder RBUF 
● Lågt intresse hos barn att leda inom RBUF 
● Strukturella förtryck kan skapa dåligt självförtroende  

 
Det här blir förändringen: 

● Fler barn vågar söka sig till ledarroller inom förbundet 
● RBUF leds av barn  
● RBUF blir en plats och arena där barn får lära sig och utvecklas inom sitt 

egna ledarskap  
 
 
 



 

 

 

 

Vi växer och värvar tillsammans 

RBUF vill fortsätta växa och vi gör det bäst tillsammans. Förbundet behöver 
fortsätta skapa förutsättningar och lätta hjälpmedel för att öka värvningsarbetet* i 
hela förbundet. Vi vet att lika värvar lika, därför är det viktigt att så många olika personer 
som möjligt värvar.  
 
Det här är anledningen:  

● Vi vill växa och värva tillsammans 
● Få personer värvar aktivt  

 
Det här blir förändringen:  

● RBUF växer med fler medlemmar  
● Det blir lättare, roligare och mer givande att värva medlemmar 
● Större representation hos våra värvare  

 
 

Geografisk spridning 

RBUF vill öka sin geografiska spridning i Sverige för att kunna nå ut till fler barn. Vi 
ser ett behov av att finnas i mindre orter framför större städer. I stora städer finns 
fler möjligheter för barn att organisera sig än i mindre orter. Vi vill ge barn en 
större möjlighet att engagera sig lokalt oavsett vart en bor.  
 
Det här är anledningen:  

● Idag har RBUF låg geografisk representation* i norra och södra Sverige  
● Civilsamhället fokuserar och finnas framför allt i storstäder  

 
Det här blir förändringen:  

● Större representation i norra och södra sverige  
● Mer geografisk spridning bland medlemmar 
● Större möjligheter för barn att engagera sig lokalt  

 
 
 
 
 



 

 

 

Barnens megafon i politiken 

Vi anser att civilsamhället inte ska göra statens jobb. När civilsamhället* överger 
det politiska påverkansarbetet och går mer mot service*, ska RBUF göra tvärtom. 
RBUF måste fortsätta vara organisationen som ger barn en tydlig röst i politiken. Vi 
är megafonen som barn kan skrika genom. RBUF håller sig till politiskt 
påverkansarbete och opinionsbildning*.   
 
Det här är anledningen: 

● Civilsamhället går mot serviceinriktad verksamhet  
● Civilsamhället fokuserar mindre på påverkansarbete  

 
Det här blir förändringen:  

● RBUF blir en motvikt till organisationerna som väljer att överge det politiska 
påverkansarbetet  

 
 

Uthållighet i politiska frågor 

RBUF tror på långsiktighet i vårt politiska påverkansarbete, vi kämpar för samma 
politisk fråga över en längre tid. Förändring tar tid och det kräver uthållighet. 
Samtidigt ska det finnas utrymme för att jobba med andra frågor, till exempel med 
ett projekt som inte handlar om det nuvarande politiska temat. Projekt pågår oftast 
under flera år och för att vi ska leva upp till dess förväntningar krävs det att 
påbörjade projekt prioriteras.  

 
Det här är anledningen: 

● Vi går ibland vidare för fort till nästa politiska fråga 
● Våra pågående projekt riskeras att bortprioriteras   

 
Det här blir förändringen:  

● Vi är uthålliga och ser förändring innan vi går vidare till nästa politiska fråga  
● Vi vårdar de projekt som är igång 

 
 
 



 

 

 

Förbundet gör politik tillsammans  

Med en gemensam kraft från hela förbundet får vi större genomslagskraft när vi 
gör politik tillsammans. Utifrån frågor som är viktiga för medlemmarna - arbetar 
lokalgrupper och förbundsstyrelsen tillsammans för förändring. Samtidigt är det 
viktigt att lokalgrupper kan engagera sig utefter lokala behov. Men när vi jobbar 
med samma frågor lokalt och nationellt vill vi samarbeta mer. 
 
Det här är anledningen: 

● När vi jobbar med samma frågor gör vi det sällan tillsammans 
 
Det här blir förändringen:  

● Vi blir en enad rörelse  
● Vi blir fler som ställer krav 
● Engagemanget på lokal nivå blir mer synligt 
● Medlemmar och förbundsstyrelsen gör mer politik tillsammans  

 
 

Aktivistpaket 2.0 

Alla medlemmar och medlemsföreningar* som vill får aktivistpaket med 
instruktioner och material för hur de kan genomföra en viss aktivitet. Genom att 
fortsätta utveckla idén och funktionen om aktivistpaket kan vi erbjuda alla 
medlemmar och medlemsföreningar verktygen för deras engagemang. 
Aktivistpaket bör tas fram av hela förbundet och sedan användas på olika håll för 
att bli en enad rörelse. 
 
Det här är anledningen:  

● Medlemmar har efterfrågat mer material och praktiskt stöd för att bedriva 
aktiviteter  

● Våra aktivistpaket kan utvecklas mer 
● Medlemmar vill bli mer involverade i framtagandet av aktivistpaket 

 
Det här blir förändringen: 

● Mer aktivitet hos medlemmar, lokalgrupper* och temagrupper* 
● Enklare för medlemmarna att starta igång aktiviteter   
● Aktivistpaket når sin fulla potential  
● Aktivistpaket tas fram av hela förbundet  

 

 
 



 

 

RBUF i en digitaliserad värld 

RBUF värdesätter fysisk organisering framför digital. Däremot är det viktigt att vi 
hänger med i digitaliseringen*. Vi vill se att RBUF använder sina sociala medier på 
ett mer effektivt sätt. Det gäller vilka vi når ut till, vilka plattformar vi använder oss 
av, men också hur vi sprider information och vår politik. Vi vill även se att RBUF tar 
till vara på möjligheten att anordna digitala träffar. 
 
Det här är anledningen: 

● RBUF måste hänga med i den digitala utvecklingen 
● RBUF använder inte sina sociala medier på ett optimalt sätt  
● Det är svårt att hitta material på hemsidan och sociala medier 
● Medlemmar upplever att de behöver mer stöd inför digitala möten 

 
Det här blir förändringen:  

● Det blir lättare att hitta på våra sociala medier 
● Vi tar tillvara på digitala möjligheter 
● Den digitala kontakten blir lättare för alla medlemmar 
● Våra sociala medier blir ett bra sätt att kommunicera till medlemmar och 

andra nyfikna 
 
 

Rädda Barnen 

Vi har ett nära samarbete med Rädda Barnen, som vi aktivt bör vårda och utveckla. 
RBUF kan ta fördel av Rädda Barnens breda expertis och kontaktnät. Rädda Barnen 
kan ta fördel av vår erfarenhet av att jobba med och av barn. Vi vill bland annat 
samarbeta mer i vissa politiska frågor, både på nationell och lokal nivå. En annan 
viktig del i vårt samarbete är att skapa en naturlig övergång för RBUFs medlemmar 
som fyller 26 år att kunna ta sitt engagemang vidare till Rädda Barnen.   
 
I samarbetet med Rädda Barnen måste RBUF våga ta plats och vara med och visa 
vägen. Vi kan bland annat hjälpa Rädda Barnen med att införa RBUF som en 
naturlig del av deras medarbetares vardag. Våra organisationer måste aktivt tänka 
på varandra för att vårda och utveckla samarbetet.  
 
Det här är anledningen: 

● Samarbetet med Rädda Barnen är viktigt och meningsfullt  
● Vi ser stor potential i samarbetet med Rädda Barnen som vi vill sträva mot  
● Både RBUF och Rädda Barnen kan bli starkare av varandra  

 
Det här blir förändringen:  

● Samarbetet med Rädda Barnen når sin fulla potential  
 
 


