
Den nya borgerliga majoriteten i landstinget vill avskaffa 
enhetstaxan i SL-trafiken och kraftigt höja kontantavgiften 
för resorna. Likaså vill man höja priset på månadskortet och 
böterna för plankning.

Höjda avgifter tvingar dig att betala mer direkt ur din plånbok 
för resan, och på sikt när borgarna sänker landstingsskatten 
kommer en mindre del av priset bekostas av skatten. En 
bakvänd omfördelningspolitik där fattiga tvingas betala 
relativt mer av sin inkomst för sin resa. Det tycker vi är fel.

Vi kräver en rättvis kollektivtrafik som bekostas till 100% via 
skattsedeln där rika betalar relativt mer och fattiga relativt 
mindre. Inte tvärtom, som i den politik den borgerliga alliansen 
nu försöker genomföra.

Därför är vi här idag för att manifestera vårt missnöje med den 
borgerliga avgiftspolitiken som slår mot låginkomsttagare. Vi 
kräver nolltaxa! Nu!

Läs mer om idén om nolltaxa och vår kamp för en rättvis 
kollektivtrafik på www.planka.nu.

Höj inte priserna
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