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Feminism  

Maktsalongen är en feministisk organisation. Vårt mål är ett jämställt samhälle där makt   och 
inflytande fördelas rättvist och där alla människor oavsett kön får samma sociala, ekonomiska 
och juridiska möjligheter och rättigheter. Vår verksamhet tar sin utgångspunkt i en 
feministisk ideologi och en feministisk förståelse av makt. Den feministiska maktanalysen 
genomsyrar allt Maktsalongen gör. Vår feminism är alltid i rörelse. Vi vågar ifrågasätta de 
normer i samhället som begränsar kvinnor* och vilka negativa ideal vi bidrar till att 
reproducera. Vår feminism är alltid praktiserande och i all vår verksamhet ska vi jobba för ett 
mer jämställt samhälle.               
 Det finns flera sätt att definiera feminism och för Maktsalongen är det viktigt att 
feminister från olika skolor och med olika ideologiska övertygelser kan känna sig hemma i vår 
organisation. För Maktsalongen innebär feminism att vi ser att gruppen kvinnor är 
underordnade gruppen män, att denna maktordning beror på strukturer och inte 
på individer och att vi vill förändra denna maktordning genom att skapa jämställdhet. 

Systerskap  

Ett av Maktsalongens viktigaste ledord är systerskap. Med systerskapet som metod skapar vi 
sammanhang av trygghet och tillhörighet. Vi bygger broar mellan kvinnor för att vi tror på 
styrkan i att stötta och backa varandra oavsett bakgrund, åsikt eller organisation. Systerskap 
handlar om att ge plats åt andra och visa tydligt stöd och motstånd när någon utsätts för 
härskartekniker, hot eller hat. Systerskapet handlar inte om att alltid hålla med varandra, att 
enbart lyfta andra kvinnor eller undvika att kritisera andra kvinnor. Det handlar istället om 
att aldrig acceptera kritik utifrån att vi är just kvinnor. Med systerskapet kämpar vi för att alla 
kvinnor får tillgång till samma makt och privilegier som män.   

Intersektionalitet  

Maktsalongen är en feministisk organisation med en intersektionell analys. Intersektionalitet 
är både en analys och ett verktyg som handlar om hur olika maktordningar hänger ihop och 
hur flera diskrimineringsgrunder samspelar. Med en intersektionell analys ser vi att kön bara 
är ett förtryck av många. Etnicitet, funktion, sexualitet, ålder och socioekonomiska 
förutsättningar är exempel på maktordningar som samverkar och påverkar individens 
möjligheter.   
 Det går att förtrycka och förtryckas samtidigt. I ett rum av äldre män kan en ung tjej ha 
minst makt, delvis på grund av hennes kön men också hennes ålder. I ett rum av vita kan en 
icke-vit man ha minst makt, även om det finns kvinnor i rummet. Intersektionalitet handlar 
inte om att rangordna vem som är mest förtryckt utan att se hur olika maktordningar och 
förtryck samspelar och kan förändras beroende på vilka som finns i rummet.   
 Den intersektionella analysen är en grund i all verksamhet i Maktsalongen. Det 
handlar till exempel om att pågående undersöka vilka som får fördelar och privilegier och 
vilka som därmed inkluderas och exkluderas och att ta till åtgärder för att undanröja hinder 
så att alla kan delta och känna sig välkomna och representerade.  

*med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor. 


