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Din insats behövs för att republiken ska bli verklighet! 
 
Bli medlem i Republikanska föreningen 
Om du sympatiserar med kravet på republik ska du givetvis bli medlem i Republikanska 
föreningen - om du inte redan är det. Tillsammans är vi starkare. 
 
Engagera dig i Republikanska föreningen 
Är du medlem kan du givetvis engagera dig i Republikanska föreningen där du bor. Vi har 
aktiva lokalavdelningar i flera städer och län. Finns det ingen lokalavdelning i din närhet kan 
du starta upp en själv. Vanliga aktiviteter är att dela ut broschyrer, arrangera seminarier, spela 
kubb, bjuda in till debatt, sätta upp affischer, arrangera republikansk konstutställning, göra en 
skärmutställning, ställa upp bokbord, hålla föredrag samt skriva insändare och debattartiklar. 
 
Stöd Republikanska föreningen ekonomiskt 
Det är medlemsavgifter och gåvor som finansierar föreningens verksamhet. Vill du skänka ett 
bidrag gör du det enklast genom att sätta in ett valfritt belopp på föreningens plusgirokonto 
114 96 91-6. 
 
Skriv insändare i din lokala tidning 
Vi måste övertyga fler om att Sverige ska bli en republik. Skriv insändare i din lokala tidning. 
 
Kontakta en journalist 
Reagerar du på att en journalist skriver okritiskt om monarkin. Kontakta personen i fråga och 
be om en mer kritiskt granskande artikel nästa gång. Erbjud dig att ställa upp för en intervju. 
 
Ring din riksdagsledamot 
Kontakta den riksdagsledamot som du kryssade för i senaste valet och fråga vad han/hon gör 
för att Sverige ska bli en republik. Kryssade du ingen kan du kontakta en ledamot från ditt län 
för det parti du röstade på. 
 
Bli medlem i ett politisk parti 
Republikanska föreningen är en partipolitiskt obunden förening. För att vi ska lyckas med att 
införa republik krävs dock att vi får de politiska partierna med oss. Bli medlem i det parti som 
du gillar bäst och kräv att det partiet ska driva republikfrågan. Du kan övertyga andra 
partimedlemmar på möten, skriva insändare i partiets tidning, skriva motioner till partiets 
kongress och kandidera för att bli ombud på partiets kongress. Du kan samarbeta med andra 
republikaner som du lär känna i partiet och tillsammans kan ni driva kravet på republik 
framåt. 
 
Agera för republik på sociala medier 
Du hittar Republikanska föreningen på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och Google+. 
Gilla oss där och dela uppdateringar om republik. 


