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I en direktdemokrati kan alla deltaga i de beslut
som berör dem. Du behöver inte välja någon
som ska representera alla dina värderingar,
intressen och perspektiv.
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På så vis kan allas kompetens, engagemang,
kreativitet och energi tillvaratagas. De som
brinner för något har också chansen att aktivt
deltaga i förändringen.
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Tid och kunskap
I de frågor du inte
själv vill sätta dig in i,
kan du delegera din
röst till någon annan.
Det kan vara ett parti,
en kompis eller en
organisation så som
Greenpeace.
Flexibilitet
Du kan delegera till
olika grupper i olika
frågor. Exempelvis en
delegat i miljöfrågor,
en annan i
familjefrågor, en tredje
i arbetsfrågor, osv. Du
kan när som helst
välja att själv rösta i
varje enskild fråga.

Aktiv Demokrati som
ett parti i Riksdagen
Vi behöver inte vänta på
de etablerade partierna.
Aktiv Demokrati kan
väljas in och fungera
som en riksdag i
riksdagen. Varje
omröstning avgörs av
en motsvarande
omröstning på webben
där alla får vara med.

Det perfekta valtekniska samarbetet
Småpartier kommer
att få ett mycket större
stöd när medborgarna
inte längre behöver
välja mellan dem och
mer etablerade partier.
Nu kan du välja att
stödja flera partier
samtidigt.

Språkrör
Ju fler mandat partiet
De invalda från Aktiv
får, desto mer demokrati Demokrati kommer att
blir det.
fungera som språkrör
mellan folket och de
På så vis kan alla
andra partiernas
småpartier, föreningar politiker, och de ska se
och fritänkare få ett
till att alla utredningar
verkligt inflytande.
och utskott blir öppna.
Vi tar bort 4%-spärren

www.aktivdemokrati.se
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Rösta själv eller via en delegat.
En röst åt varje person
i varje sakfråga.
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