Vill ni förändra hur politiken
fungerar helt?
Nej då, inte alls. Vad vi vill är att ge dig möjlighet
att påverka samhället mellan valen. Direktdemokraterna behöver bara en direktdemokrat
i din kommunstyrelse eller riksdagen för att du
ska kunna vara med och påverka.
Redan då kan du vara med och rösta i de
frågor du vill på internet. Du använder vårt
röstsystem för din kommun eller riksdagen. När
omröstningen är klar röstar Direktdemokraterna
enligt resultatet, i din kommun eller riksdagen.
Har du ingen dator, surfplatta eller mobil kan
du rösta på t ex biblioteket.

Direktdemokraterna är ett verktyg
Röstar du på Direktdemokraterna röstar du på dig
själv. Vi är ett verktyg för att göra din röst hörd.

Vi har ingen politik för
övrigt. Vi är neutrala i alla
andra frågor.
Varför är ni neutrala?
För att vi tycker att allas åsikter, kunskap och
erfarenheter ska vara välkomna i en demokrati.

Varmt välkommen till Direktdemokraterna!
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Kontakta Direktdemokraterna
Webbplats
direktdemokraterna.se

Direktdemokrati
Du behöver inte välja parti.
Du behöver inte välja höger eller vänster.
Du kan rösta i de frågor du vill.

E-post
info@direktdemokraterna.se
Facebook
facebook.com/direktdemokraterna
Twitter
twitter.com/ddemokraterna
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Vi vill ta vara på allas kunskap
Ingen vet allt, men varje människa har mycket att
bidra med genom sina erfarenheter. Erfarenhet
av att vara student, förälder, anställd, egenföretagare, patient, hyresgäst, boende på äldreboende,
anhörig till en sjuk eller handikappad. Vi vill ta
vara på allas kunskap. Delaktighet gör människor
engagerade - vilket är grunden för en levande
demokrati.
- Jag struntar i politik.
- Tycker du en bra skola är viktig?
- Ja.
- Skolan är en politisk fråga. Kan anledningen till
att du struntar i politik vara att politikerna inte
bryr sig om vad du tycker?

Hur skulle Sverige se ut om du
fick bestämma?
Ett ovanligt parti
Vi vill skapa ett samhälle där du är med och
påverkar. En demokrati för och av folket. Idag
röstar vi en gång vart 4:e år och om vi röstar “fel”
har vi ingen möjlighet att påverka förrän om 4 år.
Med Direktdemokraterna behöver du inte rösta
på ett parti som bara delvis står för dina åsikter.
Du behöver inte kompromissa när du väljer parti.
Vi tycker att du ska få tänka och rösta själv i de
frågor du vill rösta i. Vi tänker att om folket får
mer inflytande i politiken kommer det leda till att
vi tillsammans kan göra förändringar som vi inte
kan idag. Ser samhället ut som du vill? Om du
verkligen tänker efter? Vad skulle du förändra?
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Vem vill vara med i en klubb där man aldrig får
spela match? Ingen.

“Behandlar man människor
som åsnor, beter de sig som
åsnor. Behandlar man
människor som tänkande
intelligenta varelser kan man
bli positivt överraskad.”

Jag har inte tid att rösta i alla frågor
Nej, vem har det? Direktdemokraterna har
löst det problemet. Du behöver bara rösta i de
frågor du vill. I alla andra frågor kan du ge din
röst till något av de vanliga partierna.
Det fina är att du kan ta tillbaka din röst när
som helst och rösta själv om du är intresserad
av just den frågan.

Du behöver inte vänta till
nästa val.
Vi kallar detta flytande demokrati. Demokrati
betyder folkstyre. I vår grundlag står det: ”All
makt ska utgå från folket.” Vi tar de orden på
allvar.
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