Se vad som finns utanför åsiktskorridoren

De traditionella massmedierna, som SVT och dagstidningarna, har länge ansetts vara en positiv
maktfaktor genom att de har gjort nödvändiga, kritiska granskningar av olika aspekter av vårt samhälle. Men de sista 10-20 åren har många medborgare med stigande oro konstaterat att massmedierna inte längre motsvarar förväntningarna, då de av politiska hänsyn har förminskat eller ignorerat vissa samhällsproblem.
Avgörande för den insikten har varit att internet gett möjlighet för enskilda personer att ge uttryck
för sina avvikande åsikter. Det har då visat sig att många skribenter bland dessa s.k. fria, eller nya,
nätmedier har en större förmåga (och frihet) att identifiera och analysera aktuella samhällsproblem än etablerade journalister.
Vi är en grupp personer, som träffats genom internet, med stor arbetslivserfarenhet inom bl.a. juridik, akademi och företagande. Vi anser att det är av avgörande vikt för Sveriges framtid att det
förs en öppen och kritisk samhällsdebatt och vill därför genom ideellt arbete försöka stödja de fria
nätmedierna och verka för yttrandefriheten.
Vi vet att många människor fortfarande är okunniga om den mångfald och kunskap som finns
bland de fria nätskribenterna och de nya, främst internetbaserade, tidningarna och magasinen. Vi
har därför nyligen skapat en internetportal - kallad Lästips - där nästan 200 nätmedier av god kvalitet finns beskrivna plus en del böcker och annan information. Vi fyller på vartefter vi hittar nya.
Ett 30-tal av dessa följer vi själva regelbundet, övriga lite mer sporadiskt p.g.a. tillsvidare begränsade resurser. För att underlätta för besökare som inte har så mycket lästid, har vi varje morgon un der valmånaden valt ut 5-10 nytillkomna inlägg som vi bedömt vara särskilt intressanta och försett
dem med en kort karakteristik. Tillsvidare fortsätter vi med veckosammanställningar. Ibland skriver vi också egna artiklar och tar gärna emot bidrag från andra skribenter.

Välkomna att besöka vår portal: www.lastips.se!
Lästips är oberoende av politiska organisationer.
Vi länkar till bloggar, publikationer, poddar och video.
Vårt mål är att stärka yttrandefriheten i Sverige genom att
stödja och hjälpa oberoende opinionsbildare som arbetar
för yttrandefrihet och en positiv samhällsutveckling.

