Din röst – mellan valen
I en direktdemokrati har Du makten. Du fattar besluten, du
väljer som Du vill. På så vis kan allas kompetens, kreativitet
och behov tillvaratas. I valsystemet på internet har du
möjlighet att göra din röst hörd och ett verkligt folkstyre
kan förverkligas.

En röst på Aktiv Demokrati är en
röst på dig själv, inte höger eller
vänster
eller
någon
annan
sakpolitisk inriktning, det är helt
enkelt en röst som för dig
närmare makten. Aktiv Demokrati är ett politiskt obundet
parti. Det betyder att Aktiv
Demokrati endast är en röstförmedlare åt folket. När Aktiv
Demokrati tar plats i riksdagen,
betyder det att man får fortsätta
att rösta, även när mandatperioden har inletts.

Valsystemet på webben
Med vårt valsystem på webben
skapar vi en riksdag i riksdagen.
Du loggar in med e-legitimation
och röstar med din dator eller
telefon. Valsystemet är ett verktyg
för att uppnå mer demokrati. Där
läggs alla beslut och omröstningar upp som riksdagen har
att rösta om. När Du röstat i
valsystemet på internet så röstar
Aktiv Demokratis röstförmedlare
i riksdagen utefter det samlade
röstresultatet.

Systemskifte
Det nuvarande demokratiska
systemet
med
partier
och
representanter skapades i en tid
då ett sådant system var
nödvändigt. Idag är ett sådant
system till stor del förlegat och
irrelevant. Ett parti eller en
ideologi representerar inte alltid
den mångfacetterade individen i
dagens samhälle.
Idag ger oss tekniken helt nya
förutsättningar
att
delta
i
demokratin på det sätt vi vill.

Avstå vissa röstningar eller välj en
delegat
När du inte har tid att engagera
dig kan du antingen avstå från
att rösta eller lämna över
förtroendet till en eller flera
delegater som finns upplagd i
valsystemet. En delegat kan vara
din smarta granne, en organisation så som "Riksorganisationen
för mer fisk i skolmaten" eller ett
politiskt parti. De fattar beslut i
de frågor som du ger dem
befogenhet att ta och du kan när
som helst ta ifrån dem deras roll.

Besök oss på
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