
RÖSTRÄTT metod 
 

Engagemang föder deltagande. Vi vill ge förutsättningar för kvinnor att kanalisera sitt redan 

befintliga engagemang i politisk delaktighet.  

Hållbar demokrati kräver engagemang. Vi vill se en hållbar demokrati med engagerade och 

medvetna medborgare och tror att det ger förutsättningar för en hållbar och långsiktigt stabil 

demokrati.  

Riktade insatser för kvinnor och tjejer. Forskning visar på att insatser för kvinnor och tjejer, i högre 

utsträckning än för män och pojkar, får stor spridning och påverkan på övriga samhället. 

Jämställdhetsfrågor är en nyckel till engagemang. Jämställdhetsfrågor engagerar många men får för 

lite utrymme i debatten, genom att flytta upp frågorna på den politiska agendan bidrar vi till att göra 

politiken mer relevant.  

Vår metod går ut på att hitta eldsjälar i etablerade grupper, att utbilda dem och ge dem verktyg för 

att hålla informationsaktiviteter i sina etablerade sammanhang.  

 

 

 

 

I etablerade grupper finns mellanmänsklig dynamik och trygghet som vi vet är en bra grund för 

engagemang, det är låga trösklar för att kunna ställa frågor och är en effektiv plattform för 

informationsspridning. Gruppen har redan gemensamma nämnare som kan vara nycken till att odla 

ett brinnande engagemang.  

Målet är att demokratiambassadörerna ska genomföra informationsaktiviteter i sina etablerade 

sammanhang och kanalisera det engagemang som kommer ur diskussion till operativa, 

lösningsorienterade handlingar så som till exempel att; rösta i valet, själva bli 

demokratiambassadörer, starta egna föreningar, kontakta politiker, skriva debattartiklar, insändare, 

engagera sina familjer, grannskap, söka sig till utbildning eller jobb där de kan få utlopp för sitt 

engagemang.  

Förutom att nå ut till kvinnorna med lättillgängligt och relevant material på olika språk ser vi ett behov av att 

partier och andra aktörer gör sig relevanta för målgruppen, att det finns politiska förslag som tilltalar, att det 

finns en fysisk närvaro av politiska partier och politiker i områden med många utrikes födda och att det ska 

finnas förebilder i de folkvalda församlingar – ett påverkansarbete som måste ske parallellt.  

 

 

En etablerad grupp kan vara: matlagningsförening, 

odlingsförening, handarbetsförening, konst- och 

kulturförening, idrottsförening, föräldragrupper, 

pensionärsföreningar etc.  

 


