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Tiotusen demonstrerade för demokrati i Göteborg
Den planerade Västlänken, pendeltågstunneln under centrala Göteborg, har splittrat
Göteborg i två läger. På lördagen slöt rekordmånga göteborgare upp på Manifestationen för
Demokrati och mot Västlänken, som arrangerades av Västsvenska Folkinitiativet, en ideell
förening.
Just nu pågår ett antal trafikprojekt i Göteborg inom Västsvenska Paketet. Det blir
förbättringar för både kollektivtrafik och bilism. I Paketet ingår Västlänken, en
pendeltågstunnel under centrala Göteborg. Västlänken har ifrågasatts under flera år, liksom
den Trängselskatt som är tänkt att finansiera tunneln. Den senaste tiden har opinionen mot
Västlänken växt och frågan delar nu staden i två läger.
Uppskattningsvis tiotusen göteborgare samlades på Götaplatsen på lördagen för att
gemensamt visa sitt missnöje med hur politikerna styr Göteborg. På Gustav Adolfs Torg
samlades man för att lyssna till bland andra Martin Wannholt ochTheo Papaioannou.
-

I Göteborg existerar ingen dialog mellan politikerna och medborgarna, det är en
monolog som nu har övergått i föraktfullhet, menar Theo Papaioannou, partiledare
Vägvalet . Att se så många göteborgare samlas för samma sak, över alla gränser. Det
är unikt och långt ifrån 1 maj.

Martin Wannhult, oberoende moderat, som blev utfryst när han som kommunalråd ansvarig
för moderaternas politik inom trafik-, stadsbyggnads- och miljöfrågor. uppdagade att
Västlänkens budget inte skulle hålla och då agerade whistle blower.
-

När Kommunledningen vägrar att tillmötesgå vårt krav på en oberoende
granskningskommission, har vi nu börjat samla in medel till en folkligt betald sådan
kommission, berättar Wannholt. När ska politikerna börja lyssna på göteborgarna?
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Fakta:
Manifestationen i Göteborg på lördagen 7 mars hade temat ”För Demokrati och Mot
Västlänken”. Budskapet till politikerna var: Återta Demokratin i Göteborg - Stoppa
Västlänken: utred alternativen - Respektera folkomröstningen: ta bort Trängselskatten.
Västsvenska Folkinitiativet är en ideell och partipolitiskt obunden förening, bildad som
en reaktion på politikernas bristande respekt för folkomröstningen i september 2014 om
Trängselskatten, där 57% sa nej. www.folkintiativet.se
Urval grupper på Facebook som är enade bakom frågan är:
Västsvenska Folkinitiativet
Stoppa Västlänken Nu!
Trädplan Göteborg
Stoppa Trängselskatt i Göteborg
Griniga Gubbar (engagerade pensionärer som stått vid Göteborgs Stadshus i 15 veckor.)
Vi som vill ha kvar Martin Wannholt som kommunalråd i Göteborg

