
   
  

Organisationens interna åtagande 
Maktsalongen kommer arbeta för att uppnå målen i deklarationen under 2021 genom att 
arbeta såväl internt som externt för att främja demokratin. Genom alumninätverk för tidiga 
deltagande i Maktsalongens olika verksamheter samt kontakt med våra medlemmar och 
öppna kommunikationsvägar genom organisationens alla led arbetar Maktsalongen för att 
vara en organisation som präglas av demokratisk och transparent beslutsfattning. 
Maktsalongen kommer att arbeta med demokrati genom arbete där medlemmar och 
målgrupp känner sig inkluderade i verksamheten, bland annat genom att: 

• Ha flertalet fokusgrupper kopplade till Maktsalongens olika projekt där medlemmar 
och målgrupp får lyfta sina åsikter och tankar i arbetet framåt för att säkerhetsställa 
att deras röster hörs och implementeras även i den operativa verksamheten. 

• Under organisationens medlemssammanträden, såsom årsmöte eller alumniträffar, 
uppmuntra och i högre grad verka för att medlemmar får lyfta deras röster och åsikter 
kring organisationens ståndpunkter och arbete och på så sätt utöva sina 
demokratiska rättigheter. 

Organisationens externa åtagande 
Maktsalongen menar att vi alla behöver ifrågasätta de snäva normer som sätter ramar för 
vem vi ser som ledare och hur vi ser en ledare, för att maktdistributionen i samhället ska ske 
demokratiskt och jämlikt. Maktsalongen fortsätter att identifiera hinder som står emellan unga 
kvinnor och deras möjlighet att nå och få makt och inflytande. I det arbetet fortsätter vi att 
bevaka och arbeta med hur makt och de som har makt porträtteras, näthat och stress 
kopplat till unga kvinnors engagemang. Det gör vi bland annat genom Maktsalongens 
mentorskapsprogram där unga kvinnor möts och stärks i sin position som ledare och påverka 
demokratiskt, genom Maktsalongens projekt Allt är ditt där unga kvinnor får verktyg för att 
engagera sig i såväl det demokratiska samtalet som att starta egna samtal och initiativ och 
genom att opinionsbilda och informera om de hinder för demokratin som ojämställdhet leder 
till i. 
  
Organisationens kommunikativa åtagande 
2021 kommunicerar Maktsalongen brett kring exempelvis kvinnlig rösträtt, unga kvinnors 
organisering och vikten för demokratin i det. Vi kommunicerar historia om vägen till allmän 
rösträtt och vilka grupper som inkluderats och exkluderats på den vägen. Vi anordnar 
livesändningar och event för en bred publik, för såväl vår målgrupp av unga kvinnor i 
ledarskapsposition som för alla som är intresserade. Vi arbetar kunskapsfrämjande för 
mänskliga rättigheter i vår kommunikation och vill nå så många som möjligt med information 
kring hur vi ska uppstå ett jämställt demokratiskt samhälle, med konkreta verktyg som övriga 
samhället kan ta del av och arbeta med. 
  
Om aktören 
Maktsalongen är en jämställdhetsorganisation som arbetar för ett mål om ett jämställt 
samhälle där makt och inflytande fördelas rättvist. Vi jobbar för att fler unga kvinnor ska se 
sig själva som ledare. 
 


