Om aktören
Bygdegårdarnas Riksförbund, med över 1 440 bygdegårdsföreningar, är landets största
riksorganisation för föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Den stora majoriteten av
landets bygdegårdar finns på landsbygden.

Organisationens interna åtagande
Bygdegårdarnas Riksförbund uppmärksammar demokratiåret 2021 som tema som
genomsyrar all verksamhet under året. Genom att tillhandahålla öppna mötesplatser runt om
i hela landet arbetar riksförbundet för ökad demokrati, kultur och lokal utveckling.
Bygdegårdarnas Riksförbund stärker det interna arbetet med lika-behandling och inkludering
genom ordinarie interna utbildningar samt genomför en extra utbildningssatsning som tar
upp frågorna om demokrati, ledarskap och föryngring. Riksförbundet hjälper också sina
föreningar att söka stöd från MUCF för deras arbete med att stärka demokratin och för ungas
organisering.

Organisationens externa åtagande
Bygdegårdar är öppna att hyra för alla som delar riksförbunds demokratiska värderingar. Det
är en viktig resurs för privatpersoner, föreningsliv, företag och offentliga aktörer som kan
genomföra möten, verksamhet och utvecklingsprojekt med utgångspunkt från bygdegården.
Demokratin kräver gemensamma mötesplatser och för många delar i landet är bygdegården
just den platsen. Både genom uthyrningsverksamhet samt egen verksamhet ökar förbundet
tillgången till kulturupplevelser och driver demokratisk samhällsutveckling. Bygdegårdarnas
Riksförbund utvecklar också fler servicepunkter runt om i landet där offentliga och
kommersiella aktörer saknas. I kriser öppnar bygdegården upp sina dörrar för de lokala
behoven. Just nu handlar det om att erbjuda lokaler för närvaccinering mot covid-19.

Organisationens kommunikativa åtagande
Vecka 43 anordnar Bygdegårdarnas Riksförbund sin kultur- och demokrativecka.
Riksförbundet kommunicerar medialt hur viktiga bygdegårdar är som lokal kulturscen samt
som en viktig plats för en fungerande demokrati i hela landet. Bygdegårdsföreningar kommer
arrangera mängder av aktiviteter på temat. Löpande under året kommer riksförbundet också
kommunicera hur viktigt öppna och gemensamma mötesplatser är för en fungerande
demokrati i hela landet. Vi har alla ett ansvar för att upprätthålla och utveckla vår
gemensamma demokrati! Civilsamhället, där bygdegårdsrörelsen är en del, är en otroligt viktig
del i Sveriges demokratiska struktur och utveckling. Bygdegårdarnas Riksförbund kommer att
uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum på sin hemsida och i sina sociala kanaler.

