
Cui Bono?
I dag finns det, både i Sverige 

och över hela världen, ett 

växande antal människor som 

upplever att det finns tankar, 

idéer, teorier, forskningsresultat 

och händelser som är av 

grundläggande betydelse för 

människors fria beslutsprocess, 

men som aldrig eller alltför sällan på ett seriöst och 

förutsättningslöst sätt tas upp eller ens omnämns i de 

konventionella och dominerande medierna.

Denna växande skara människor över hela världen 

har nu blivit så stor att den skulle kunna kallas en 

rörelse. Föreningen Cui Bono betraktar sig själv som 

en självständig del av denna växande rörelse, vilken har 

som en viktig strävan att tillhandahålla information och 

frågeställningar som balanserar dem som dominerar i de 

vanliga och konventionella medierna, vars ägarstruktur 

tenderar att koncentreras till ett allt färre antal aktörer.

Quintus Tullius Cicero 
(ca 102–43 f.Kr.)
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Enligt historieböckerna var det den romerske 

statsmannen Quintus Tullius Cicero som i ett av sina 

berömda tal använde uttrycket ”Cui Bono?”, som på 

svenska kan översättas till ”Vem gynnar det?”. 

I sitt tal anger Cicero den romerske statsmannen  

Lucius Cassius Longinus Ravilla som den som först 

använde denna fråga som utgångspunkt för att hitta 

det djupast liggande motivet vid en brottmålsutredning 

– en fråga som Föreningen Cui Bono tror kan vara 

användbar än i dag för att bättre förstå dagens samhälle.

I linje med detta har Föreningen Cui Bono antagit 

följande ändamålsparagraf:

§ 3  Ändamål
Föreningen är en allmännyttig ideell förening som är 
religiöst och politiskt obunden. Föreningen har till 
ändamål att informera människor om tankar, idéer, 
teorier och forskningsresultat samt händelser i Sverige och 
övriga världen som är av grundläggande betydelse för den 
enskilda människans fria beslutsprocess, och som inte får 
tillräcklig uppmärksamhet och tillräckligt utrymme i de 
konventionella och dominerande medierna.
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