Internt: Hur ska Akavia arbeta med demokrati inom den egna organisationen?
För att uppmärksamma den kvinnliga rösträttens 100 årsfirande kommer Akavia att bjuda alla
sina anställda på kansliet till en demokratifika där en av medarbetarna föreläser om kvinnlig
rösträtt och jämställdhet.

Externt: Hur ska Akavia arbeta med demokrati gentemot externa målgrupper?
•

•

•
•
•

Akavia bjuder in kommitténs ordförande Peter Örn till sin studio för att samtala
med Akavias ordförande Lee Wermelin samt förbundets samhällspolitiska chef
Patrik Nilsson. Samtalet kommer att kretsa kring demokratins utveckling och
utmaningar men även kring hur Akavia som fackförbund arbetar för demokratin.
Samtalet kommer att sändas på vår hemsida.
Akavia kommer att uppmärksamma det engagemang och arbete som görs i
medlemstidningen Akavia Aspekt. Där även en intervju med Peter Örn kommer att
göras.
Digital föreläsning om kvinnlig rösträtt och jämställdhet.
Under hösten kommer Akavia att belysa olika utmaningar för demokratin som går
att se internationellt.
Akavia kommer att kommunicera sitt engagemang till sina medlemmar och
förtroendevalda och sprida alla demokratifrämjande aktiviteter genom exempelvis
sociala medier, nyhetsbrev samt på sin webbplats.

Kommunikativt: Vad ska kommuniceras av Akavia, och till vem?
Under år 2021 kommer Akavia att skapa en kampanjsida på sin webbplats där alla
demokratifrämjande aktiviteter som gjorts under året samlas. Det vill säga inspelningen av
Studio Akavia möter Peter Örn, reportage i medlemstidningen Akavia Aspekt med Peter Örn,
en digital föreläsning om kvinnlig rösträtt och jämställdhet samt alla övriga
demokratifrämjande aktiviteter som genomförs under året.
Akavia kommer genom sina kanaler, till exempel sociala medier och nyhetsbrev, att belysa sitt
engagemang för demokratin och på det viset uppmana sina medlemmar att stå upp för
demokratin.

Om aktören
Akavia är ett fackförbund för akademiker och bildades av Jusek och Civilekonomerna år 2020.
Förbundet samlar idag 130 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker,
personalvetare och kommunikatörer. Akavia är partipolitiskt obundet och det näst största
fackförbundet inom Saco.

