
Bli medlem i 
Medborgarperspektiv.se 
Vi främjar yttrandefrihet, en saklig och allsidig 
samhällsdebatt, medborgarjournalistik och stöd till fria
medier.
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Engagerad och frustrerad över svensk
politik? Du är inte ensam.
Träffa likasinnade för samtal och 
samarbetsprojekt i konstruktiv anda. 
Bli medlem i Medborgarperspektiv.se.

Förening ger gemenskap.
Vi är en samling engagerade 
medborgare, som gärna vill få kontakt 
med likasinnade. Du som känner 
samhörighet med våra tankar och 
funderar på att ingå i en grupp, är hjärtligt
välkommen att ta en kontakt enligt 
nedan.

Fria media behöver organisera sig.
Egentligen är det ganska enkelt: Om 
likasinnade mediekonsumenter inom fria 
medier organiserade sig skulle man bli 
en månghövdad kraft som skulle kunna 
försätta berg. Vi pratar om 
hundratusentals individer. Vi ser oss som
ett gryende frö i denna skara.

Aktivera dig på den nivå som passar 
dig.
Som aktiv medlem deltar man i projekt 
utifrån ens egna förutsättningar att 
avsätta tid inom områden där man har 
kompetens och engagemang. Som 
supportmedlem hoppar man in när det 
passar. Man får del av all överordnad 
information såsom minnesanteckningar 
från medlemsmötena. Som mecenat kan 
man göra en ovärderlig insats genom att 
bistå med pengar.

Att vara medlem.
Det är fritt fram att ta initiativ och försöka 
få med sig andra. Beslut tas på 
medlemsmöten på Skype under 1 tim 
som sker var 14:e dag. När helst kan 
man ta upp taktiska och strategiska 
frågor.

F.n. har vi en diskussionsklubb som på 
Messenger träffas varje vecka för att 
resonera kring dagsaktuella frågor. Fler 
grupperingar som trivs ihop kan skapas.

Våra projekt och våra sajter.
1. Hemsida:
Medborgarperspektiv.se

2. Vår satsning på att påverka valet:
Medborgarpolitik.nu

3. Vår redaktörs urval av intressanta 
artiklar från en bred repertoar av 
fria/alternativa media. Där finns
även en bra förteckning över fria media:
Lastips.se

4. Vår begynnande faktadatabas:
Wikipolitik.se

5. Ge support till fria media avseende 
stöd att synas på Facebook samt ge 
juridiskt stöd.

Utöver detta har ett antal medlemmar 
varit initiativtagare till att skapa ett 
betalsystem för småbetalningar, 
MediaLinq, inkluderande donationer. 
Systemet ligger i ett särskilt bolag. 
Exempel på donationsknapp:

På sajten
https://medborgarperspektiv.se/om
ser du vilka vi är. Ett par av oss deltar 
inkognito.

Kontaktinformation
Åke Thunsttröm, ordf
076 313 88 11
ake.thunstrom@gmail.com
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