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Göteborgarnas protester växer 

Den planerade Västlänken, pendeltågstunneln under centrala Göteborg, har splittrat 

Göteborg i två läger. Nu på lördag 7 mars genomförs en Manifestation för Demokrati och mot 

Västlänken som väntas dra rekordmånga till Götaplatsen klockan 13:30.  

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. Mycket pekar på att lördagens 

manifestation får ett rekordstort deltagande.  

- Våra politiker visar ett nedvärderande väljarförakt, vi har inget förtroende kvar för stans 

politiska ledning, menar Eva Smedberg, en av initiativtagarna till Västsvenska Folkinitiativet,  

- Den här frågan om Västlänken och Trängselskatten upprör folk över alla partigränser. Vi får 

inga svar från politikerna på våra frågor och farhågor. Särskilt Kommunstyrelsens 

ordförande Anneli Hulthén uttalar sig arrogant och nedsättande och hon gömmer sig för oss, 

säger Eva Smedberg.  Och de få politiker, som Martin Wannholt,  som vågar träda fram blir 

nedtryckta. Men vi ska visa politikerna att de inte kan strunta i oss medborgare. Vi tror på ett 

rekordstort deltagande på vår manifestation på lördag, kanske så många som 15 -20 000. Vi 

vill att manifestationen ska bli en folkfest för demokratin, tillägger Eva Smedberg. 

Kontaktpersoner: Eva Smedberg, 0706-910657; Samuel Ring, 0708-854527. 
 
Presskontakt: Lena Larsson, 0706-440825, press@folkinitiativet.se 
 
www.folkinitiativet.se  
 
Fakta:  
Lördag 7 mars startar manifestationen klockan 13:30 från Götaplatsen. Tåget går 
längs Avenyn och avslutas med tal på Gustav Adolfs Torg. Budskapet till politikerna är: 
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: 
Västsvenska Folkinitiativet 
Stoppa Västlänken Nu! 
Trädplan Göteborg 
Stoppa Trängselskatt i Göteborg 
Griniga Gubbar 
Vi som vill ha kvar Martin Wannholt som kommunalråd i Göteborg 
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