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Vi vill ta vara på människors samlade erfarenheter,  

tankar och idéer och sammanföra dem i politiska beslut 

Våra gemensamma resurser i form av tid, olika perspektiv, kunskap och initiativkraft är ju så 

mycket större än de som finns hos den lilla politiska elit som representerar oss idag. Därför 

skulle större delaktighet, tror vi, inte bara leda till bättre politiska beslut utan också till 

större samhörighet mellan människor, ja rent av till ett lyckligare samhälle. 

Vår ambition är att öka människors demokratiska inflytande över politiken. Vi vill öppna upp 

den politiska arenan så att fler aktörer och intresseorganisationer kan delta. Vi vill att folk 

ska kunna välja olika representanter inom olika beslutsområden och byta företrädare när de 

så önskar. Vi vill bjuda in alla att delta när förslag formas, med sina idéer, frågor och 

lösningar. Sist men inte minst vill vi ge dig och mig möjlighet att själva rösta i alla frågor 

som berör oss. 

För att lyckas med det här behöver vi ta hjälp av modern teknologi. Bankernas lösningar 

för säkra elektroniska betalningar kan användas så att vi kan rösta säkert från vår egen dator. 

Sociala forum låter oss samlas, kommunicera och dela med oss av våra liv på webben. På 

samma sätt kan vi samlas för att forma och debattera förslag gemensamt online. Moderna 

sökmotorer kan leverera snabba och precisa söksvar ur den enorma kunskapsmassa som 

finns tillgänglig över internet. Så kan också väljare sortera ut information om just de 

omröstningar som berör dem och hitta representanter efter sina preferenser.  

All denna teknik vill vi samla i ett webbaserat valsystem, som gör det möjligt för 

människor att dela sina erfarenheter, tankar och idéer och därifrån forma beslut 

gemensamt. Vi vill inte exkludera någon, så valsystemet ska även vara tillgängligt på andra 

sätt än via dator. Till exempel över telefon och på lokala bemannade valkontor. 

Vi har kommit en god väg redan. Vi som delar den här visionen har hittat varandra och bildat 

ett politiskt parti och ett internetforum där vi gemensamt mejslar fram idéerna om hur 

det framtida politiska systemet kan se ut. Vi har byggt ett experimentellt valsystem där vi 

kan pröva våra idéer i praktiken och som vi redan nu använder för att ta beslut. Vår grupp 

växer, men vi behöver bli ännu fler som vill vara med och arbeta för vårt gemensamma mål.  

Med din röst i nästa val blir vi sporrade att jobba vidare med ännu större kraft, och med 

tillräckligt många röster kommer vi redan efter nästa val att kunna börja ge dig och andra 

inflytande direkt i riksdagen.  

Utöver vår vision att demokratisera Sverige så är vi politiskt helt obundna.  

Vår politik formas av användarna av vårt valsystem.  

En röst på oss är en röst för mer demokrati  

och på dig själv. 


