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Välkommen till RGRA – Rörelsen Gatans Röst och ansikte 

 

RGRA är ett forum för ungdomar som vill engagera sig i 

föreningslivet och ta del av den allmänna debatten. RGRA 

arbetar med frigörande pedagogik vilket innebär att vi arbetar 

utifrån ungdomarnas perspektiv och önskemål samt fokuserar på 

hur de vill uttrycka sig. I vår förening finns resurser för att skapa 

musik, dans, agera inom media med fokus på radio och film. Vi 

har två lokaler i Malmö. Centralt vid Södervärn finns vårt kontor. 

I Rosengård finns vår nya musikstudio som används till både 

radiosändningar och musikproduktion. 

 

På gräsrotsnivå fokuserar vi på hur vi ska kunna hjälpa till att 

skapa nya möjligheter som kan leda till en mer meningsfull 

vardag för Malmös unga. Hos RGRA finns verktygen och 

ungdomarna väljer själva hur och vad de vill använda.  

 

Vi arbetar vi med ungdomar som vanligtvis kanske inte är 

delaktiga i det vanliga föreningslivet och här erbjuder vi ett 

alternativ. Vi fungerar som en rörelse där vi tillsammans med 

ungdomarna försöker arbeta mot den alienation och 

stigmatisering som en del kan uppleva framförallt i Malmös 

ytterområden i miljonprogrammen. RGRA är en ung förening 

som har funnits sedan 2007. Föreningen utvecklas hela tiden och 

medlemmarna är med och driver den framåt.  

 
Några av våra projekt 
URT – Undersökande radioteater 

Vi sänder radio flera dagar i veckan från våra studior i Rosengård 

och Sofielund. Radioprojektet URT utgår från studion där 

ungdomarna arbetar med radioproduktion i alla dess delar från 

research, intervjuer, reportage och till sändning. Vi sänder på 

frekvensen 89,2. Hemsida: www.radiorgra.se 

Varje vecka produceras nya program av och med ungdomar.  

Projektet finansieras av allmänna arvsfonden och pågår under tre år. 

 
JUPS – Talangjakt 

För ungdomar i åldern mellan 13-20 år är JUPS det givna alternativet, talangjakten där vi samlar stadens 

ungdomar för att skapa en gemensam mötesplats med fokus på musik och kultur. Med vår talangjakt vill vi 

på ett förebyggande sätt underlätta för ungdomar från olika delar av Malmö att mötas. Vi håller deltävlingar 

i Malmös olika stadsdelar och sen hålls den stora finalen i centrum. Hemsida: www.jups.se  

 
Kursverksamhet 

Vi håller i olika kurser med fokus på musik. Vi har bland annat rap och skrivarkurser och DJ-kurser där vi 

lär ut hur man scratchar och lockar en publik. Vi håller beat-verkstad där ungdomarna skapar sina egna beats 

med elektronisk musikkomposition. I vår studio kan ungdomarna spela in och mixa sitt eget musikmaterial. 

Foto och filmmöjligheter har vi också där man kan filma, redigera och ta egna foton. 


