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Minnesstund hålls i Göteborg för en avsomnad kommunal demokrati 
 
På måndag 14 september kl 20 hålls en minnesstund vid Gustav Adolfs torg med 
anledning av att det är ett år sedan valet 2014, när 57 procent av göteborgarna 
röstade nej till trängselskatt. Trots att politikerna uttalat att man skulle följa 
resultatet om valdeltagandet blev tillräckligt högt (man hade sagt 70 procent och 
det blev mer) har trängselskatten inte bara behållits utan dessutom höjts.  
 
- Vi är vanliga medborgare från de flesta partier som är besvikna på våra politiekr 
och som vill säga ifrån, säger Åsa Sernebrink, en av initiativtagarna till 
minnesstunden. När ledande göteborgspolitiker säger att man ”skiter i vad 
medborgarna tycker”, kallar proteströrelser för ”sekt” och kallar medborgare som 
vill att bättre alternativ ska utredas för ”motståndare till utveckling” så måste man 
säga att det står illa till med stadens demokrati. Det är inte värdigt vare sig vår stad, 
våra politiker eller våra medborgare - Göteborg kan bättre än så! 
 
Bakom minnesstunden står organisationen Västsvenska Folkinitiativet (VSF) som 
vill värna demokratin i Göteborg. 
 
- Vi kan konstatera att politikerna tycker att vi medborgare är besvärliga, och att de 
använder PR-företag för att med hjälp av propaganda få oss att ställa in oss i ledet. 
Vi vill uppmana göteborgarna att engagera sig, kanske genom att gå med i det parti 
som står var och en närmast och påverka genom att säga sin åsikt. Vår stad är illa 
ute och vi vill bidra till att förtroendet för politik och politiker återupprättas i 
Göteborg. Vi har valt att samlas på årsdagen då en majoritet av göteborgare röstade 
nej i ett val politikerna lovat lyssna på. Vi samlas kring staden grundare; Gustav II 
Adolf för att uttrycka vår sorg över att stadens politiker inte lyssnar och vi vill visa 
att vi inte ger oss. - Vi vill ha en levande demokrati i Göteborg! 
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