
Föreningen Medborgarperspektiv
- opinionsarbete för fakta och förnuft i politiken

Våra värderingar
Vi har
• En konservativ samhällssyn och är 

partipolitiskt obundna
• Bakgrund i akademi, offentlig sektor 

och det privata näringslivet
• Erfarenhet från exekutiva roller och 

andra ledande befattningar
Vi är
• Hemmahörande i hela Sverige där 

flera har utlandserfarenhet
• Inriktade på ideella insatser 

Vi vill
• Påverka den politiska makten alltid respekterar 

från regeringsformens Medborgarperspektiv
• Väcka det ”sovande” folket till ökat 

engagement med fakta och starka argument
• Att all myndighetsinformation skall vara 

offentlig och tillgänglig för medborgarna
• Försvara yttranderätt, tryckfrihet och fria 

medier
• Stödja och samverka med andra intressenter 

med samma grundsyn. 
• Att personer med gedigen yrkeserfarenhet 

rekryteras att bli trovärdiga politiker



Medborgarperspektivs verksamhetsområden          

Lästips. Artiklar som breddar våra 
kunskaper och perspektiv

Debattsidorna.se Artiklar som vill få 
dig att fundera och medverka
i vår demokrati. 

Medborgar-
perspektivs

externa 
kommu-
nikation

Media i urval

Opinionsbildning. Andra texter 
eller nyheter som vi förmedlar till 
Media för att bilda opinion i 
viktiga politiska ämnen

WikiPolitik. Gör de väsentliga 
politiska frågorna begripliga med 
förslag på möjliga lösningar



Wwiki Politiska frågor och svar – i medborgarperspektiv

• Målsättning: Att begripa, för att förstå vad som är fel i politiken. Då 
kan vi hitta lösningarna

• Åtgärder för att förverkliga WikiPolitik: 
1 Identifiera de viktigaste politiska frågorna

2 Bjuda in kunniga skribenter eller sammanställa deras kunskap

3 Bearbeta för publicering i  uppslagsverket WikiPolitik.se

4 Göra dem tillgängliga för media av alla de slag

Exempel

Hur kan elbristen lösas/minskas med politiska beslut i närtid?

Vad blir skillnaden om vi låter fossilfri energi bli vårt mål istället för förnybar el?

Är vindkraft ett fossilfritt energislag när man tar hänsyn till alla aspekter med tillverkning och livslängd? 

Vilka konsekvenser har det om vi låter invandrare bli medborgare utan krav?


	Föreningen Medborgarperspektiv�- opinionsarbete för fakta och förnuft i politiken
	Slide Number 2
	Wwiki   Politiska frågor och svar – i medborgarperspektiv

