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RUM – Riksförbundet Unga Musikanters deklaration Demokratin 100 år 

RUM är en ideell förening vars syfte är; att med musiken som verktyg utveckla barn och unga till trygga, ansvarsfulla 
kulturutövare med ett starkt värdebaserat och demokratiskt ledarskap. Vi arbetar med att främja rätten till kultur 
för barn och unga, för att bidra till en hållbar utveckling i samhället. RUM stärker samhällsutvecklingen genom att 
skapa bestående förändringar så att ungas perspektiv bereds plats i kulturlivet. 

Sedda, hörda och lyssnade på! 

Riksförbundet Unga Musikanter har under tre års tid arbetat med projektet ”Sedda, hörda och lyssnade på”. 
Projektet syftar till att förstärka RUMs externa påverkansarbete. Detta gör vi genom att skapa konkreta metoder, 
med vilka barn och unga kan göra sin röst hörd, både som individer och som grupp. Genom att ge unga kunskap och 
verktyg rörande både de demokratiska processerna och kommunikationens byggstenar, lär vi oss hur vi kan 
påverka. Särskilt hjälper projektet våra unga medlemmar att våga påverka beslutsfattare och driva opinion i den 
kommun och region där föreningen verkar. Vi samlas vi kring frågor som rör ungas tillgång till arenor för 
kulturutövande och vikten av att alla kommuner ska erbjuda barn och unga möjligheten att utöva kultur på 
kommunala Kulturskolor. I Barnkonventionens artikel 31 lyfts barns rätt till kultur en fråga vi kommer att driva 
påverkansarbete kring under 2021.  

Distriktsutveckling 

För att stärka organisationens distriktsstyrelser i sitt demokratiska arbete inför vi digitala tematräffar allt för att de 
demokratiska processerna inte ska bli lidande av att vi inte kan träffas fysiskt.  
Träffarna under 2021 lyfter ämnen som: ”Inkluderingar när våra möten är digitala - hur säkerställer vi att alla kan 
vara med?”, ”Hur hjälper vi varandra att lyfta idéer så att de bli verklighet?” och ”Vem är det som egentligen har 
makten i organisationen?”. 

Ungt ledarskap 

Projektet ”Led dig själv och andra” syftar till att stärka det demokratiska värdebaserade ledarskapet i våra 
distriktsstyrelser, på distriktens aktiviteter och läger, så att våra unga ledare känner att de har en god grund att stå 
på i sitt ledarskap och att detta kan ge dem mod att ta plats själva och samtidigt ge plats åt andra. Vi vill främja ett 
klimat där alla har en röst och blir lyssnade på. Genom vår ledarskapsutbildning, SPETS, arbetar vi med att ge unga 
verktyg och självförtroende för att driva påverkansarbete och ta plats, såväl i organisationen som i samhället. 
 

Barns rätt till kultur 

Under 2021 kommer vi aktivt arbeta för att hitta finansiering för projekt som handlar om barn och ungas rätt att 
påverka sitt kulturutövande och möjlighet att ta del av olika kulturformer. Projektet kommer att ha två spår; det 
ena har fokus på hur barn och unga kan påverka både sin kulturutbildning på t.ex. kulturskolan och utbudet av 
kultur i samhället och det andra spåret riktar sig mot barn med funktionsnedsättningar, att de ska kunna ta del av 
och själva utföra former av kulturutövande som ofta kan förknippas med svårigheter, som t.ex. att musicera som 
döv. 

Riksförbundet Unga Musikanter ska på olika sätt kommunicera vikten av demokratin och att demokratin i Sverige 
fyller 100 år. Kommunikationen ska ske i olika kanaler. RUM ska sprida information om Deklaration för en stark 
demokrati och verka för att våra lokala föreningar ska ta en aktiv del i kampanjen och inspirera dem att själva skriva 
under deklarationen 
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