VEM SKA BESTÄMMA ÖVER
DIN FRAMTID?
Du själv eller 349 riksdagsmän?
Hur vill du ha det?
Rösta!

www.knapptryckarna.se
Instagram: knapptryckarna | Facebook: Knapptryckarna sverige

Rösta i september 2022!
Rösta på Knapptryckarna
Folkets Röst!
Allt för länge har folket körts över av den representativa demokratin där 349
riksdagsledamöter sägs föra folkets talan. Resultatet av deras verksamhet
överensstämmer oftast inte med vad de har lovat under valrörelsen. Risken
med ett sådant system är att man lockas att utnyttja sin position till egna
fördelar, fyller sina plånböcker och struntar i sitt ålagda uppdrag som folkvald.

Vi anser att det rådande systemet är förlegat! Vi arbetar för en förändring.
För att få möjlighet att kunna påverka det nuvarande politiska systemet har vi
bildat ett parti som ställer upp i riksdagsval: ”Knapptryckarna – Folkets röst”
Nu har ni chansen att rösta på er själva i stället för att
rösta på politiker som kanske mest av allt är måna om sina karriärer än om
folkviljan.

Knapptryckarna anser att:

Ett axplock av viktiga frågor:

•

•

att riksdagen ska jobba för bättre mat - att ”livsmedel” ska vara värda sitt namn, dvs vi ska kunna få
tillgång till mat som bygger hälsa.

•

att också driva frågor att all vård ska utgå från att
göra den sjuke frisk, men ännu hellre att förebygga så
mycket som möjligt genom riktig friskvård.

•

att intensivt arbeta för att alla löften som ges till
pensionärerna, i val efter val, blir verklighet.

•

att verka för att alla löften som ges till landsbygdsbefolkningen, i val efter val, att ”hela landet ska leva”
omsätts i verkligheten.

•

att avsevärt förbättra vårt lands beredskap och självförsörjningsgrad avseende mat och energi.

•

att diskutera huruvida man ska arbeta för en ny
folkomröstning om EU.

•

folket ska ges möjlighet att rösta i samma frågor
som riksdagen röstar om och öppet redovisa
folkets röst i varje enskild fråga och på detta sätt
belysa om de folkvalda går emot folkviljan i enskilda frågor.
folket skall kunna lämna förslag på sakfrågor som
därefter går till omröstning. Innan man lägger sin
röst ska envar kunna ta del av information relaterat
till sakfrågorna som omröstningen handlar om.
Sedan röstar man - för eller emot.

Därför arbetar vi för Direktdemokrati
Vårt viktigaste mål är Direktdemokrati. Därför blir vår
främsta uppgift i Riksdagen att föreslå och argumentera för direktdemokrati. Med direktdemokrati får var och
en delta i alla viktiga beslut som rör vårt land. Vi vill
verka för att ett säkert digitalt system konstrueras som
ger alla möjlighet att uttrycka sin åsikt – en åsikt som
därmed räknas.

www.knapptryckarna.se

Knapptryckarna arbetar för att DU ska
kunna påverka Sveriges framtid.
Vår främsta strävan och drivkraft är att en effektiv
behandling av sakfrågor ska styra och inte motsättningar mellan partierna. Den så kallade polariseringen
är helt onödig och tjänar inget syfte.

Vi uppnår målet
tillsammans.
Vårt långsiktiga mål är att helt avskaffa Riksdagen som
en institution där ombuden förvaltar våra röster.
Däremot ska Riksdagen kunna vara en myndighet där
viktiga politiska sakfrågor ställs, bereds, debatteras och
förs fram till omröstning. De viktigaste frågorna ska
läggas fram för folkomröstning. Var och en kan sedan
med sin röst säga ja eller nej till de olika förslagen, ett
liknande system som Schweiz har, fast bättre!
Vi vill ha långt färre, men desto effektivare myndigheter
som ska verkställa folkets röst. De ska bemannas med
välbetalda medarbetare vars främsta egenskap är
kompetens och vars utnämning inte är beroende av
någon partibok.

Detta arbete kommer att kräva en lång politisk kamp.
För många är detta än så länge bara en utopi. Ett stort
steg på vägen dit är att återerövra demokratin genom att
driva fram folkomröstningar i alla viktiga frågor.

Vi vill att DU ska få
möjlighet att rösta om de
viktiga frågorna.
Knapptryckarna, kommer ständigt att pejla in läget, dvs.
folkviljan, genom våra egna digitala omröstningar
online på våra plattformar på internet. Resultatet av dessa
omröstningar blir underlag för våra representanters arbete
i riksdagen.

Vår högsta
prioritet är därför
DIREKTDEMOKRATI!

Din röst är vår röst i riksdagen!
Rösta i valen 2022 på Knapptryckarna

Våra ledord i vår strävan att
återupprätta riktig DEMOKRATI är RÄTTVISA,
SANNING, ÄRLIGHET och ANSVAR!

www.knapptryckarna.se

