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”Tänk dig en värld där varje person har tillgång till hela 
mänsklighetens samlade kunskap. Det är det vi gör.”

Jimmy Wales, Wikipedias grundare

http://wikipedia.org/http://wikimedia.se/



Vem som helst kan redigera på internetencyklopedin Wikipedia. Projektet startades 2001 och  
Wikipedia är nu en av de tio mest besökta sajterna på nätet.

Det kom tidigt en svenskspråkig version, som fortfarande är den elfte största Wikipedian trots 
att svenskan bara är det 78:e största språket i världen. Svenskspråkiga Wikipedia har röstats 
fram till årets näst bästa nyttosajt, före bl.a. Nationalencyklopedin.

Wikipedia, den fria encyklopedin,

är världens största uppslagsverk någonsin med över 15 miljoner artiklar, varav mer än 
3 miljoner på engelska (2010).

växer snabbast. Sedan starten 2001 har storleken fördubblats vartannat år.

är internationell, fl erspråkig och gränsöverskridande.

fi nns på mer än 270 olika språk. Svenska är ett av de största språken med mer än 360.000 
artiklar (2010).

är fritt tillgänglig. Informationen får spridas, eftersom alla medverkande har gett sitt tillstånd 
enligt licensavtalet CC-BY-SA-3.0 . Det är inte bara gratis, utan ger också en stor frihet.

skrivs av frivilliga. Du kan också hjälpa till. Saknas information om din hembygd? Då kan du fylla i 
med din kunskap.

bygger på stabila principer om opartiskhet, vetenskaplighet och verifi erbarhet. Men också på 
den dynamik och mångfald som Internet möjliggör.

fi nansieras på frivillig grund genom donationer från generösa personer som dig.

Wikisource 
den fria samlingen av källtexter 

http://wikisource.org/ 

Wikimedia Commons
den fria media- och bildbanken
http://commons.wikimedia.org/ 

Wikinews 
den fria nyhetsförmedlingen

http://wikinews.org/ 

Wikiquote 
fria bevingade ord 

http://wikiquote.org/ 

Wikibooks 
fria läroböcker 

http://wikibooks.org/ 

Wikiversity 
den fria högskolan 

http://wikiversity.org/ 

Wikispecies 
den fria artdatabanken 

http://species.wikimedia.org/ 

MediaWiki
fri programvara för wiki-sajter

http://mediawiki.org/

Wiktionary
den fria ordboken 

http://wiktionary.org/ 

Vi tror att nyckeln till en ljusare framtid ligger i att alla får tillgång till all information, 
gratis, neutralt och öppet.

Därför bildade vi Wikimedia Sverige. Målet är att främja fri information och i synnerhet genom
Wikimedia Foundations projekt. Vi är en av mer än 20 andra sådana stödföreningar runt om i 
världen, och fl er är på gång. Vi är idag drygt 200 medlemmar och vi växer stadigt.

Vi vill samarbeta med myndigheter, företag, forskar- och skolvärlden, media och andra 
intresserade för att samla kunskaper och kontakter, samt för att föra ut information till 
allmänheten om fria licenser och fritt innehåll.

Dessutom kommer vi att delta på mässor, hålla seminarier, göra fl er broschyrer som den här, 
vara med i den offentliga debatten och vara navet i ett stort nätverk.

Och vi vill göra ännu mer. Men eftersom föreningen sköts ideellt kommer en del av verksam-
heten vara inriktad på att söka bidrag från privatpersoner, företag och fonder. Alla bidrag, såväl 
pengar som tid, är därför mycket välkomna!

Årsavgiften för ett medlemskap är bara 100 kr. Betala in till bankgirokonto 5822-9915 och ange 
namn, adress och e-post. Där kan du också gärna donera pengar.

Organisationsnummer är 802437-8310. Postadress är Wikimedia Sverige, Box 500, 
101 29 Stockholm. Vår adress på nätet är:

Wikipedia har många systerprojekt:

http://wikimedia.se/
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