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Organisationen

Klara K Demokrati är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening, bildad i augusti
2019. Föreningen vilar på en feministisk grund och syftar till att främja kvinnors fulla
deltagande, makt och inflytande i politiken, samhällsdebatten och demokratiutvecklingen.

Föreningens verksamhet ska bedrivas genom debatt, opinionsbildning, kunskapsspridning
och erfarenhetsutbyte.

Detta är föreningens tredje verksamhetsberättelse, vilken avser perioden 1 januari - 31
december 2021.

Styrelsen
Suzanne Åkerlund, ordförande
Petra Nedfors, ledamot
Hanna Wagner Lindholm, ledamot

Klara K Demokrati har genomfört årsstämma i mars 2021.

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har utöver det arbetat
med planering och organisationsutveckling under 6 heldagar samt digitala kortare möten vid
ett flertal tillfällen. En utvecklingsplan för föreningen har tagits fram.

Verksamheten 2021
Sedan starten 2019 har föreningen främst arbetat med att lägga grunden för verksamheten
samt ringa in prioriterade verksamhetsområden.

Då pandemin under lång tid har begränsat våra möjligheter att träffas fysiskt har vi tagit fram
ett digitalt format, samtalsserien Klara K Perspektiv. Syftet är att erbjuda föreningens
medlemmar fördjupad kunskap i aktuella samhällsfrågor. I samtalsserien medverkar särskilt
inbjudna gäster och under 2021 deltog bla:

● Bettina Kashefi, chefekonom Svenskt Näringsliv, ett samtal om pandemins effekter
på arbetsmarknad och ekonomi - 17 februari

● Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten, om hat och hot i det
demokratiska samtalet - 26 mars

● Lisen Schultz, Stockholms Resilience Center, ett samtal om hållbar utveckling - 21
april

Föreningens medlemmar har också bjudits in till digitala ledarskapssamtal med:
● Magdalena Gerger, vd Systembolaget - 12 februari
● Therese Nyrén, grundare av fonden Lucy - 10 mars
● Ulrica Schenström, vd tankesmedjan Fores - 13 april
● Helena Stjernholm, vd Industrivärden - 7 maj
● Anna Borg, vd Vattenfall - 19 maj
● Susanne Holmström, vd NetOnNet - 30 september
● Jennie Claesson, vd Airport City Stockholm - 10 december
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Som avslutning på året välkomnades medlemmarna den 28 november till Klara K-dagen på
Oscarsteatern i Stockholm. Klara K Demokrati stod för programpunkten En hållbar
demokrati, ett samtal där bla statsvetaren Jenny Madestam och riksdagsledamoten Barbro
Westerholm medverkade. Barbro Westerholm tilldelades också Klara Ks uthållighetspris,
vilket delades ut av Klara K Demokratis ordförande, Suzanne Åkerlund. Ordförande
presenterade även föreningen från scen och bemannade en monterplats i mingellokalen. Ca
200 personer gästade evenemanget.

Under 2021 ansökte och beviljades Klara K Demokrati medlemskap i kvinnorörelsens
paraplyorganisation Sveriges Kvinnolobby.

Föreningen deltog i initiativet #nuräckerdet som kräver en kriskommission för att följa upp
de sex jämställdhetspolitiska delmålen samt för att införa ett sjunde delmål om kvinnors
status i rättsapparaten. Förutom en debattartikel i Expressen den 4 maj 2021, ordnades ett
seminarium i riksdagen den 10 november där också en namninsamling med 22 000
namnunderskrifter lämnades över.

Klara K demokrati har under större delen av 2021 haft ett kontor på Vasagatan 28 i
Stockholm. Där har föreningen kunnat utvecklas med hjälp av främst frivilliga krafter från
styrelsen och medlemmar.

Klara K Demokrati bjöds in att tala vi en digital konferens arrangerad av UN Bosnien
Herzegovina om kvinnors organisering den 16 november.

Föreningen har låtit utveckla en grafisk profil samt införskaffat ett CRM-system för säker
hantering av medlemmarnas information.

Organisationsutveckling framåt
Klara K Demokrati avser att under 2022 genomföra verksamheten Nätverk för KSO/RSO
och Nätverk för andra ordföranden. Nätverken vänder sig till kvinnor som är ordföranden
eller har andra ledande uppdrag i kommuner/regionstyrelser. Syftet är att skapa forum för
erfarenhetsutbyte, stöd och råd. Snäva samhällsnormer, hat och hot med inslag av
sexualiserat våld och annat motstånd leder till att kvinnor lämnar sina förtroendeuppdrag i
högre utsträckning än män och det vill föreningen motverka genom nätverket. Hat, hot och
hot om våld eskalerar mot förtroendevalda. Hot om våld mot kvinnor är inte sällan
sexualiserat våld.

Under 2022 ska föreningen fortsätta att bedriva opinion för att förbättra kvinnors
förutsättningar att utöva makt och/eller delta i det offentliga samtalet utan att drabbas av hat
och hot. Då 2022 är ett valår, blir det än viktigare att ha uppsikt över debattklimatet.

Under valrörelsen avser föreningen att erbjuda individuellt stöd och rådgivning till de
medlemmar som så önskar.
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Ekonomi
Verksamheten har under 2019 och 2020 bedrivits med enbart frivilliginsatser. Inga inköp har
gjorts utan material och utrustning har lånats eller fåtts till skänks.

I december 2020 kom besked om att föreningen beviljats etableringsstöd av
Jämställdhetsmyndigheten för sin basverksamhet för 2021. Medlen har använts i första hand
till att säkerställa administrativa och digitala stöd i form av programvaror. En hemsida har
börjat förberedas.

Medlemmar
Föreningen hade 40 medlemmar per sista december 2021.

Kommunikationen
Medlemmarna har löpande fått information om föreningens aktiviteter, årsmöten, utveckling
och dylikt via mejl och sociala medier.

Slutord
Klara K Demokrati startades med en tes om att kvinnor som syns i politiken och
samhällsdebatten ofta granskas mer kritiskt och bemöts med mer skepticism än män.

Föreningen har på kort tid fått tesen stärkt med vittnesmål från nyckelpersoner inom den
politiska arenan samt insamlad statistik från organ som SKR, SCB och EU-parlamentet. Den
allt hårdare tonen i de politiska samtalen, i medier och inte minst på internet innebär att
kvinnor på tongivande poster får det allt tuffare. Risken är att det får kvinnor att avsluta sina
politiska uppdrag i förtid och att det också avskräcker kvinnor från att ens engagera sig.

Här kan Klara K Demokrati bidra till och stärka den demokratiska utvecklingen.

Stockholm i mars 2022

Suzanne Åkerlund
Ordförande

Hanna Wagner Lindholm Petra Nedfors
Ledamot Ledamot
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