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Förord
7ÌSFOMBEF-FOOBSU#FOHUTTPOVU#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUQÌ*OUFSOFU"O
UBMFUÚWFSCFTLBUUBEFCJMJTUFSTPNWBSCFSFEEBBUUTLSJWBQÌ#FOTJOTLBUUFVQQSP
SFUTLSBWQÌMÊHSFESJWNFEFMTTLBUUFSWJTBEFTJHWBSBTUPSU/ÊS-FOOBSUGSÌHBEF
NJHPNKBHWJMMFTUÊMMBVQQTPNUBMFTNBOGÚSLBNQBOKFOWBSTWBSFUFOLFMU
6OEFSESZHUUWÌÌSIBSKBHTPNUBMFTNBOGÚSLBNQBOKFOSFTUSVOUJTUPSBEFMBS
BW 4WFSJHF 'MFS ÊO  PSUFS IBS CFTÚLUT 7J IBS EFMBU VU nZHCMBE QÌ QBS
LFSJOHBS WJETUPSNBSLOBEFS WJECFOTJOTUBUJPOFSPDIPMJLBFWFOFNBOHTBNU
CFTÚLUUJEOJOHTSFEBLUJPOFSOBPDIMPLBMSBEJPTUBUJPOFSOB(FOTWBSFUIBSWBSJU
MJLB CFLMÊNNBOEF TPN GBOUBTUJTLU 4WFOTLB GPMLFU ÊS EÚETUSÚUUB QÌ ÚWFSCF
TLBUUOJOHFOBWQSJWBUBUSBOTQPSUFS
7JIBSPDLTÌNÚUUGÚSBLUFUGSÌOEFFUBCMFSBEFQBSUJFSOB4ÌWÊMEFOGÚSSBTP
DJBMEFNPLSBUJTLBSFHFSJOHFOTPNEFOOZBCPSHFSMJHBSFHFSJOHFOIBSBSSPHBOU
WÊHSBU UB FNPU #FOTJOTLBUUFVQQSPSFUT USF LSBW TPN   NJMKPOFS BW TWFOTLB
GPMLFUTUÊMMFSTJHCBLPN
1ÌESZHUFUUÌSWÊYUF#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUUJMMFOBW4WFSJHFTTUÚSTUBOBNOJO
TBNMJOHBS(FOPNTBNUBMNFE-FOOBSU#FOHUTTPO FHOBBOUFDLOJOHBS UFYUFS
GSÌOIFNTJEBOPDIFYFNQFMQÌEFUVTFOUBMTNFKMTPNLPNNJUJOUJMMCFOTJO
TLBUUFVQQSPSTFCFSÊUUBSKBHPNLBNQFOGÚSMÊHSFESJWNFEFMTTLBUUFS&OLBNQ
TPNCMJWJUFOBW4WFSJHFTTUÚSTUBGPMLSÚSFMTFSo#FOTJOTLBUUFVQQSPSFU
%BMCZKVOJ
,FOOFUI8JOTCPSH

Bensinskatteupproret – succé utan like!
o/ÊSWJMBOTFSBEF#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTIFNTJEBCFHSFQWJOBUVSMJHUWJTBUU
EFOTLVMMFWÊDLBJOUSFTTF.FOBUUEFOTLVMMFGÌFOTÌEBOPUSPMJHSBLFUTUBSUPDI
HÚSBTÌTOBCCTVDDÏIBEFKBHJOUFFOTWÌHBUESÚNNBPN½WFSCJMJTUFS
IBEFTLSJWJUVOEFSWÌSUVQQSPSFGUFSCBSBOÌHSBWFDLPS
4ÌIÊSESZHUUWÌÌSFGUFS#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTTUBSUMFS-FOOBSU#FOHUTTPO
GPSUGBSBOEFÌUNJOOFU
o+BHÌLUFUJMMPDINFEVUPNMBOETPDITUÊOHEFBWNPCJMUFMFGPOFO CFSÊUUBS
IBO&GUFSTFNFTUFSOLVOEFEFUWBSBEBHTBUUTFWBETPNIÊOU UZDLUFKBH
.FOEFUUPHIVTJIFMTJDLF1MÚUTMJHUWBS-FOOBSUKBHBEÚWFSIFMB&VSPQB
&ONBTTBKPVSOBMJTUFSIBSTÚLUEJH CFSÊUUBEFVQQIFUTBEFWÊOOFSTPNMZDLBUT
GÌUBHQÌIPOPN
&YQSFTTFO IBEF VQQUÊDLU #FOTJOTLBUUFVQQSPSFUT IFNTJEB PDI QVCMJDFSBU
BESFTTFOXXXCFOTJOTLBUUFVQQSPSTFJUJEOJOHFO
0DITFOSVMMBEFEFUQÌJCMJYUSBOEFUFNQP*TMVUFUBWBVHVTUJ FGUFSDJSLB
USF NÌOBEFS  IBEF  TLBUUFUSÚUUB CJMJTUFS TLSJWJU VOEFS VQQSPSFU  TPN
HJWFUWJTWBSSJLUBUNPUSJLTEBHPDISFHFSJOHJGÚSTUBIBOE
Större än miljöpartiet
*TFQUFNCFSWBSBOUBMFUwVQQSPSTNBLBSFwnFSÊONJMKÚQBSUJFUTTZNQBUJTÚ
SFSJTFOBTUFSJLTEBHTWBMFU/ÊSEFUOZBÌSFUQSFDJTIBEFSJOHUTPDITLÌMBUT
JOGBOOTÚWFSOBNOQÌ#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTIFNTJEB
%Ì IBEF PDLTÌ TWFOTLB CJMJTUFS VQQUÊDLU BUU IFNTJEBO IBEF FO MÊOL UJMM
mOBOTNJOJTUFS 1ÊS /VEFST FQPTUMÌEB 0DI SFEBO OV IBEF OÊTUBO 
NÊOOJTLPSFQPTUBUTJOQFSTPOMJHBQSPUFTUNPUCFOTJOPDIEJFTFMTLBUUFSOBUJMM
IPOPN4OBDLBPNBUUCMJCPNCBE
* BQSJM  TOVEEBEF BOUBMFU QFSTPOFS TPN VOEFSUFDLOBU #FOTJOTLBUUF
VQQSPSFUFONJMKPO%FUJOOFCBSBUUVQQSPSFUWBSTUÚSSFÊONPEFSBUFSOBKÊN
GÚSUNFESÚTUFUBMFUJSJLTEBHTWBMFU
En miljon underskrifter!
o%ÌMÌHWJOÊSBWÌSUGÚSTUBNÌM TÊHFS-FOOBSU#FOHUTTPO OÊNMJHFOBUUTBNMB
JOFONJMKPOOBNOGÚSFIÚTUFOTWBMUJMMSJLTEBHFO0DIEFULMBSBEFWJNFECSFE
NBSHJOBM1ÌTKÊMWBOBUJPOBMEBHFOEFOKVOJTQSÊOHEFWJNJMKPOWBMMFO
NFEOBNOTNBSHJOBM
4BNUJEJHUIBEF#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTIFNTJEBIBGUOÊSB NJMKPOFSCF
TÚLPDIOÊTUBOÚWFSCFTLBUUBEFCJMJTUFSQSFOVNFSFSBUQÌVQQSPSFUTOZ
IFUTCSFW


o/ÊSIFNTJEBOTCFTÚLTTJĊSBNPUTWBSBSIBMWBCFGPMLOJOHFOPDIWÌSUOZ
IFUTCSFWÊSMJLBTUPSUTPNFOMFEBOEFMPLBMUJEOJOHNÌTUFNBOWÊMÊOEÌIBSÊUU
BUUUBMBPNFOTBOOGPMLSÚSFMTF TÊHFS-FOOBSU#FOHUTTPO
Politikerna blundar och håller för öronen
.FOUSPJOUFBUUEFBOTWBSJHBQPMJUJLFSOBIBEFMBHUNÊSLFUJMMOÌHPUNJTTOÚKF
JWÊMKBSLÌSFO0OFK mOBOTNJOJTUFS/VEFSIBEFWBSLFOSFBHFSBUQÌTJOTUÊO
EJHUTWÊMMBOEFFQPTUMÌEBFMMFSQÌ#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTCFHÊSBOPNVQQWBLU
OJOH
o7JTLSFWUJEJHUUJMM1ÊS/VEFSPDICBEPNFOUJEGÚSBUUGÌUSÊĊBIPOPN
PDIMÊHHBGSBNWÌSBTZOQVOLUFSPDIUSFLSBW
4ÊOLCFOTJOTLBUUFO
5BCPSUNPNTFOQÌCFOTJOTLBUUFO
*OGÚSTBNNBMÌHBNPNTQÌCFOTJOTPNQÌLPMMFLUJWUSBmL BMMUTÌQSP
DFOUJTUÊMMFUGÚSTPNJEBHQSPDFOU
o&GUFSnFSBNÌOBEFSTWÊOUBOIBEF/VEFSJOUFFOTCFLWÊNBUTJHNFEBUU
TWBSBQÌWÌSUCSFW0DIUSPJOUFBUUEFULPNOÌHPUTWBSTFOBSFVOEFSIBOTLBS
SJÊSIFMMFS TÊHFS-FOOBSUVQQHJWFU
o%FOUSBEJUJPOFOMFWFSÊWFO"OEFST#PSHVQQUJMM7ÌSCFHÊSBOUJMMIPOPN
PNVQQWBLUOJOHIBSOÊNMJHFOGÌUUFYBLUTBNNBVQQNÊSLTBNIFUJOPNEFU
wOZBwmOBOTEFQBSUFNFOUFU/PMM
Varför lyssnar de inte?
o %FU ÊS PUSPMJHU JOUSFTTBOU  TÊHFS -FOOBSU 7BSGÚS ÊS SJLTQPMJUJLFSOB UZTUB 
7BSGÚSMÌUTBTEFJOUFPNPTT 7JUZDLFSUSPUTBMMUBUU#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUÊSFO
WÊMLÊOEGÚSFUFFMTFJEBHy
o)JUUJMMTIBSWJEFCBUUFSBUPDICFESJWJULBNQBOKQÌ"MNFEBMTWFDLBOUWÌ
ÌSJSBE WJIBSTLSJWJUCSFWPDIFQPTUUJMMSJLTEBHPDISFHFSJOH WJIBCFTÚLU
QBSUJLPOHSFTTFSPDIWBMNÚUFO TLSJWJUEFCBUUBSUJLMBSPDIJOTÊOEBSFJMBOEFUT
TUÚSTUBUJEOJOHBSPDIQÌEFSBTOÊUTJEPS
o#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUIBSEFMUBHJUJ57EFCBUUFSPDIOZIFUTQSPHSBNJCÌEF
SBEJPPDI57TBNUEFMBUVUNÊOHEFSBWnZHCMBEUJMMQPMJUJLFSPDIWÊMKBSF0UBMJHB
QSFTTLMJQQWJTBSBUUNFEJBIBSGBUUBUBUUWJmOOTPDIWBEWJWJMM.FENFSB NFE
NFSB
o%FUÊSPGSÌOLPNMJHUBUUQPMJUJLFSPDINÌOHBBOESBCFTMVUTGBUUBSFLÊOOFS
UJMM#FOTJOTLBUUFVQQSPSFU%FOJOUSFTTBOUBGSÌHBOÊSWBSGÚSEFJOUFWÌHBSUBJ
ÊNOFU7BEÊSEFSÊEEBGÚS 'PMLWJMKBO LBOTLF&MMFSWBOMJHUGPMLTTZOQÌWBE
TPNÊSWJLUJHUJMJWFU


o%FUÊSJOUSFTTBOUBUUTFIVSQPMJUJLFSQSJPSJUFSBS7JOPUFSBEFIVS
QFSTPOFSTPNTLSJWJUVOEFSFUUVQQSPQPNLÚUULWBMJUFUPDIVSTQSVOHTOBCCU
mDLVQQWBLUBSFHFSJOHFOTBOTWBSJHBNJOJTUFS TPNQSJTBEFJOJUJBUJWFUPDIIVS
WJLUJHUEFUWBSGÚSIFOOFTBSCFUFJOPN&6
o7JIBSTPNTBHUTBNMBUESZHU NJMKPOFSOBNOGSÌOBMMBEFMBSBWCFGPML
OJOHFO+BHVOESBSCBSBIFMUTUJMMBWBETPNÊSTLJMMOBEFO TÊHFS-FOOBSUPDI
MFSMJUFTOFUU
o&UUBOOBUGFOPNFOTPNLPNNFSGSBNJWÌSUBSCFUFÊSBUUCJMFOTNPUTUÌO
EBSFJOUFGBUUBSIVSTOBCCUPDIIVSLSBGUJHUCJMBSOBIBSVUWFDLMBUT+BHSFLPN
NFOEFSBSBMMBUWJWMBSFBUUKÊNGÚSBFOÌSHBNNBMCJMNFEFOIFMUOZ4FQÌ
LPNGPSU UFLOJLPDIoJOUFNJOTUoIVSSFOBBWHBTFSOBÊS
Därför startade Bensinskatteupproret
*OOBOWJHÌSMÊOHSFJIBOEMJOHFONÌTUFWJGÌWFUBWBSGÚSESPHEVÚWFSIVWVE
UBHFUJHÌOH#FOTJOTLBUUFVQQSPSFU
o+BHIBSKPCCBUNFEQPMJUJLPDICJMBS WBSGÚSTJHPDIJLPNCJOBUJPO VOEFS
NÌOHBBWNJOBÌS TWBSBS-FOOBSU"SCFUBSTFEBOÌSBUBMBLUJWUNFENPUPS
LMVCCBSPDINPUPSQPMJUJLPDIIBSNÌMFUBUUCJMJTNFONÌTUFGÌSTJUUCFSÊUUJHBEF
WÊSEFFSLÊOUPDITJOQMBUTJTBNIÊMMFU
o.JUUJOUSFTTFGÚSCJMFOCÚSKBEFNFETQPSUWBHOBSPDIUÊWMJOHBS NFOKBH
VQQUÊDLUFTOBCCUBUUKBHCMFWNFSPDINFSJOUSFTTFSBEBWBUUEFUÊSQPMJUJLFSOB
TPNTUZSWBSEBHFOPDIFLPOPNJOGÚSPTTCJMJTUFS
o+BHTBUUFNJHJOJGBLUBPNWJMLFOFOPSNUSBOTQPSUBQQBSBUWJCJMJTUFSIÌM
MFSJHÌOHWBSKFEBHPDIBUUWJCFUBMBSNJMKBSEFSGÚSBUUHÚSBEFU
o*OUFÊSEFUNÊSLMJHUBUUNÊOOJTLPSLÊOOFSTJHÚWFSLÚSEB CFTWJLOBPDI
MFETOB.FSÊONJMKPOOBNOQÌ#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTIFNTJEBÚWFSUZHBS
NJHNFSÊOOÌHPOTJO TÊHFS-FOOBSUPDICMJSCFLZNSBE
o6OEFSSFTBOTHÌOHIBSKBHMÊSUNJHBUUNÊOOJTLPSJBMMNÊOIFUUZWÊSSÊS
QPMJUJTLU OBJWB %F JOTFS JOUF TBNCBOEFU NFMMBO TJOB FHOB WÊSEFSJOHBS  TJO
FHFOWBSEBHPDIEFOQPMJUJLTPNwEFSBTwQPMJUJLFSCFESJWFS
o%ÊSGÚSWJMMKBHBUUEFTPNCPSJWÌSUMBOETLBĊBSTJHFOTVOEPDISFBMJTUJTL
TZOQÌIVSQBSUJFSPDIQPMJUJLFSTUZSPDIQÌWFSLBSWÌSWBSEBHPDIWÌSFLPOPNJ
%FUHÊMMFSJOUFCBSBQÌNPUPSPDICJMQPMJUJLFOTPNSÌEFVUBOJBMMNÊOIFU
o0NWJLVOEFOÌUJMMEFOCSFEBLVOTLBQFOTLVMMFWJPDLTÌLVOOBTLBQBFUU
NZDLFUCSFUUPDILVOOJHUNPUTUÌOENPUCJMFOTNPUTUÌOEBSFJBMMBMÊHFS TÊHFS
-FOOBSU#FOHUTTPO
o%ÊSGÚSLPNNFSPDLTÌ#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUBUUGPSUTÊUUBVUBOOÌHPOCPSUSF
HSÊOTTÌMÊOHFWJPSLBSPDITÌMÊOHFWJLÊOOFSEFUFOPSNBTUÚEWJIBSJEBH


-FOOBSU#FOHUTTPO JOJUJBUJWUBHBSFUJMM#FOTJOTLBUUFVQQSPSFU UBOLBSTJO/JTTBO
.JDSB


Bil- och mc-ägare
-FOOBSUÊHFSUSFCJMBS FO/JTTBO.JDSB FO1FVHFPU.JPDI
-PUVT&MBO PDILÚSMJLBNZDLFUTPNOPSNBMCJMJTUFO
)BOÊHFSPDLTÌFO:BNBIBDDNPUPSDZLFM TPNSVMMBSDJSLBNJM
PNÌSFU
o/ÊS&YQSFTTFOTÚLUFNJHLÚSEFKBHEFOUJMM*UBMJFOPDIKVTUOVIBSKBH
LPNNJUIFNGSÌOFONJMTSFTBUJMM*UBMJFO CFSÊUUBSIBO)JTUPSJTLB.JMMF
.JHMJBNÌMFU
)BOIBSHKPSUQSFDJTTBNNBNDSFTBOVQÌGÚSTPNNBSFOOÊSWJHÚS
EFOIÊSJOUFSWKVO.FEUJMMÊHHGÚSFOWFDLBTCBEJ,SPBUJFO
.FOÌUFSUJMM#FOTJOTLBUUFVQQSPSFU
o+B QÌWÌSFOWBSVUTJLUFSOBEFTBNNBTPNBMMUJEKBHJMTLOBEFUJMM
EÊSGÚSBUUKBHWJTTUFBUUUJMMTPNNBSFOTLVMMFCFOTJOPDIEJFTFMQSJTFSOBSVTB
VQQUJMMOZBIÚHBTFNFTUFSQSJTFSJHFO7BETLVMMFKBHHÚSB
o&OLPNQJTCFSÊUUBEFBUUIBOTUBSUBUFOIFNTJEBJFUUIFMUBOOBUÊNOFPDI
JOCKÚECFTÚLBSFBUUSFHJTUSFSBTJH/BNOFOTUSÚNNBEFJOJFOUBLUIBOBMESJH
WÊOUBUPDIEÌGÚEEFTNJOUBOLF
o#FOTJOQSJTFUNÌTUFWBSBUJMMSÊDLMJHUÊOEWÊUTLBGÚSMBOEFUTÚWFSCFTLBUUBEF
CJMJTUFS+BHJOTÌHBUUEFOGSÌHBOÊSTÌTUPSGÚSWBOMJHBNÊOOJTLPSBUUEFOCÊS
TJHTKÊMW
o+BHCBENJOLPNQJTBUUTLBQBFOIFNTJEBGÚSEFUTPNWJEÚQUFUJMM#FOTJO
TLBUUFVQQSPSFU%FUCMFWCJMMJHUFOGÚSVUTÊUUOJOHFGUFSTPN#FOTJOTLBUUFVQQSP
SFUÊSFUUMÌHCVEHFUQSPKFLUTPNCZHHFSQÌFOUVTJBTNPDIJEFFMMUBSCFUF
Enkelt val av talesman
/VJOTÌH-FOOBSUPDLTÌBUUIBOCFIÚWEFIKÊMQBWFOUBMFTNBO FOTLJDLMJHPDI
FUBCMFSBEEFCBUUÚSTPNLVOEFTQSJEBCVETLBQFUPDIUBNBUDIFONFECJMmFO
EFSPDIIÚHTLBUUFWÊOOFS
o7BMFUWBSFOLFMU TÊHFS-FOOBSU+BHSJOHEF,FOOFUI8JOTCPSH
o)POPNMÊSEFKBHLÊOOBJCÚSKBOBWUBMFUOÊSLBNQBOKFO6UBO#JMFO
4UBOOBS4WFSJHFESPHJHÌOH,FOOFUIÊSFOFSGBSFOPDIMZTBOEFLBNQBOKMFEBSF
PDIEFCBUUÚSNFEFOTQÊDLBEGBLUBCBOLJIVWVEFU4KÊMWUSJWTKBHCÊTUJCBL
HSVOEFO
o ,FOOFUI WBS SFEBO WÊMLÊOE J CJMQPMJUJTLB LSFUTBS ½LÊOE TLVMMF TÊLFSU
NÌOHBBWIBOTEFCBUUPĊFSTÊHB
o4FEBOEFTTIBSWJCÌEBKPCCBUJOUFOTJWUGÚSBUUÌTUBELPNNBOÌHPUCSB
%FUHFOTWBSWJGÌUUUZEFSQÌBUUWJMZDLBUTIZGTBU TÊHFS-FOOBSUCMZHTBNU1Ì
FUUÌSMZDLBEFTUSPUTBMMU#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUGÌMJLBTUPSUGPMLMJHUTUÚETPN


$FOUFSQBSUJFU .JMKÚQBSUJFUPDI7ÊOTUFSQBSUJFUUJMMTBNNBOTmDLJSJLTEBHTWB
MFUTFQUFNCFS
o4OJHFMQPTUPDIFQPTUIBSTUSÚNNBU PDITUSÚNNBSGPSUGBSBOEF JOJTUPSB
NÊOHEFS4UÚEPDIJEÏFSSFHOBSWFSLMJHFOÚWFSPTT*OUFNJOTUGSÌOMBOETPDI
HMFTCZHEFOLÊOOFSWJFUUPUSPMJHUTUBSLUTUÚE+VMÊOHSFVQQJOPSSEFTUPTUBS
LBSFTZNQBUJFS
o .BO LBOTLF JOUF TLB LBMMB ½TUFSHÚUMBOE HMFTCZHE  NFO FO TZNQBUJTÚS
EÊSJGSÌOCFSÊUUBEFBUUIVTFUTUWÌCJMBSLPTUBEFNFSJCFOTJOÊOGBNJMKFOTNBU
LPOUP
o%FUTÊHFSWÊMBMMU 4ÌGÌSEFUKVCBSBJOUFGPSUTÊUUB
Mejl speglar människors oro
o%FOFQPTUWJGÌSGSÌOIFNTJEBOTCFTÚLBSFWJTBSIVSWJLUJHCJMFOÊSGÚSNÊO
OJTLPSTKPCCPDIWBSEBHPDITQFHMBSEFSBTPSPGÚSBUUJOUFIBSÌENFECJM
o %FU CFSÊUUBS NÌOHB PN PDI HFS PTT TUÚE J WÌSU BSCFUF "OESB WJMM HÌ
MÊOHSFPDIPSEOBFOCJMJTUTUSFKLGÚSBUUWJTBIVS4WFSJHFTUBOOBSVUBOQSJWBUB
CJMBS"OESBWJMMBUUWJTLBÌLBLPMMFLUJWUOÌHSBEBHBSGÚSBUUWJTBWJMLFUFOPSNU
USBOTQPSUBSCFUFWJCJMGÚSBSFVUSÊUUBS
o+BHCMJSVQQSÚSEJTKÊMFOOÊSQPMJUJLFSOBCFUSBLUBSCJMFOTPNMZYBSUJLFM 
OÚKFTNBTLJO PDI LBTTBLP GÚS TUBUFO * TKÊMWB WFSLFU ÊS EFO FO HBSBOU GÚS BUU
BSCFUTMJWFUPDITBNIÊMMFUGVOHFSBS
o*WÌSUBWMÌOHBPDIHMFTCFGPMLBEFMBOEÊSEFUOÚEWÊOEJHUGÚSEFnFTUBBUU
IBFOCJMGÚSBUULVOOBLÚSBUJMMKPCCFUPDIBUUTLÚUBTJOWBSEBHNFECBSO GB
NJMK JOLÚQPDITPDJBMUMJW
o*EBHÊSEFUMÚOTBNUGÚSNÌOHBBUUHÌIFNNBQÌBLBTTBJTUÊMMFUGÚSBUU
KPCCBQÌHSVOEBWSFHFSJOHFOTCJMQPMJUJL#JMTLBUUFSOBNÌTUFTÊOLBTJOUFNJOTU
GÚSKPCCFOTTLVMM
o %FU IÊS ÊS HSVOECVMUFO J IFMB #FOTJOTLBUUFVQQSPSFU  TÊHFS -FOOBSU
#FOHUTTPO
o%FUIBS,FOOFUI KBHTKÊMWPDINÌOHBIÊSMJHBNFEIKÊMQBSFJOTFUUBMMUNFS
OÊSWJQFSTPOMJHFOIBSUSÊĊBUUVTFOUBMTTLBUUFUSÚUUBCJMJTUFSÚWFSIFMBMBOEFUOÊS
WJTQSJEFSWÌSUCVETLBQ
4ÌMÌOHU-FOOBSU#FOHUTTPOTCFSÊUUFMTFPN#FOTJOTLBUUFVQQSPSFU/VTLB
WJGÚMKBVQQSPSFUGSÌOTUBSUFOPDIGSBNÌUTÌTPNEFOTQFHMBTJBLUJWJUFUFS LBN
QBOKJOTBUTFS BSUJLMBSTBNUJJOTÊOEBSFQÌIFNTJEBOXXXCFOTJOTLBUUFVQQSPS
TF
7JGÚMKFSVUWFDLMJOHFOJLSPOPMPHJTLPSEOJOH0DIEÌTFSEFUVUTPNGÚMKFS
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Drygt 300.000 har skrivit under
Bensinskatteupproret växer – politikerna förstår ingenting
%FOBVHVTUJQBTTFSBEF#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUOBNOVOEFS
TLSJGUFS QÌ IFNTJEBO XXXCFOTJOTLBUUFVQQSPSTF 3FEBO EFO  TFQUFNCFS
IBEFNÊOOJTLPSIJUUJMMTTUÚUUWÌSBLSBW TLSJWFS,FOOFUI8JOTCPSHQÌ
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUIFNTJEB
%FTTVUPNIBEFÚWFS NJMKPOFSCFTÚLUIFNTJEBOPDINFKMNFE
WÌSBLSBWIBSTLJDLBUTUJMMmOBOTNJOJTUFS1ÊS/VEFS
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUT OBNOJOTBNMJOH IBS SFEBO QBTTFSBU NJMKÚQBSUJFU J
TUPSMFL7JESJLTEBHTWBMFUmDLNJMKÚQBSUJFUOÊNMJHFOSÚTUFS
)JUUJMMTIBS T SFHFSJOHFOVQQFOCBSMJHFOMZTTOBUBMMEFMFTGÚSNZDLFUQÌEFU
CJMIBUBOEFNJMKÚQBSUJFU3FHFSJOHFOTGÚSTWÌSBOEFPDIGÚSEZSBOEFGÚSTMBHPN
CFOTJOPDIEJFTFMTLBUUFIÚKOJOHBS CJMUVMMBSNNQFLBSQÌEFU
#MBOEWÊMKBSOBmOOTJOHFONBKPSJUFUGÚSEFOIÚHBCFOTJOTLBUUFO TQFDJFMMU
JOUFJOPN T *OUFFOTCMBOENJMKÚQBSUJTUFSOBTKÊMWBÊSFUUIÚHUCFOTJOQSJTQP
QVMÊSU
Missnöjet leder till våra tre krav
*OUSFTTFU GÚS #FOTJOTLBUUFVQQSPSFU WJTBS QÌ FUU PFSIÚSU TUPSU PDI VQQEÊNU
NJTTOÚKFNFEEFUPSFBMJTUJTLUIÚHBTLBUUFUSZDLFUQÌCFOTJOPDIEJFTFM
'PSUGBSBOEF GÚSTUÌS JOUF EFO QPMJUJTLB ÚWFSLMBTTFO  BMMUTÌ SJLTEBHTQBSUJFS
OBTMFEOJOHBS WJMLFULPNQBLUPDICFSÊUUJHBUGPMLMJHUNJTTOÚKFEFUmOOTNFE
EFOOBCFTLBUUOJOH
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUIBSUSFLSBW
 4ÊOLCFOTJOTLBUUFO
 5BCPSUNPNTFOQÌCFOTJOTLBUUFO
 *OGÚSTBNNBMÌHBNPNTQÌCFOTJOTPNQÌLPMMFLUJWUSBmL BMMUTÌ
QSPDFOUJTUÊMMFUGÚSTPNJEBHQSPDFOU
5SPUTEFUFOPSNBGPMLMJHBTUÚEFUGÚSEFTTBUSFLSBWGÚSTÚLFSEFnFTUBQPMJUJLFS
JMJLIFUNFE(ÚSBO1FSTTPOPDI1FS/VEFSJOUFLÊOOBTWJENPUTUÌOEFUNPU
CFOTJOTLBUUFO
%FCJMSFTPSNÊOOJTLPSHÚSÊSOÚEWÊOEJHBPDINÌTUFCMJCJMMJHBSF



Uppvaktning begärd hos Nuder
%FOBVHVTUJCFHÊSEF#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUBUUGÌUSÊĊBmOBOTNJOJT
UFS1ÊS/VEFS*TBNCBOENFEVQQWBLUOJOHFOWJMMWJÚWFSMÊNOBOBNOMJTUPSQÌ
EFÚWFSNFECPSHBSFTPNIJUUJMMTTUÊMMUTJHCBLPNWÌSBLSBW
*OUFIFMMFSEFOCPSHFSMJHBBMMJBOTFOMZTTOBSQÌGPMLFUTLSBWVUBOQMBOFSBSJ
TUÊMMFUBUUJOGÚSBFOIFMUOZUVOHTUSBĊTLBUUQÌMBOEFUTCJMJTUFS-KVTHMJNUFOÊS
BUU,SJTUEFNPLSBUFSOBMPWBUTÊOLBCFOTJONPNTFOGSÌOUJMMQSPDFOU
/VÊSEFUEBHTBUUMÊHHBJOFOÊOOVIÚHSFWÊYFMJVQQSPSFU)KÊMQPTTBUU
TQSJEBCVETLBQFU/VTJLUBSWJQÌFONJMKPOOBNOVOEFSTLSJGUFS
Bensinskatteupproret sprids på bred front
)FNTJEBO XXXCFOTJOTLBUUFVQQSPSTF ÊS CBTFO GÚS BSCFUFU  NFO GÊMUBSCFUFU
ÊSPNGBUUBOEFNFE-FOOBSU#FOHUTTPOPDI,FOOFUI8JOTCPSHTPNPFSIÚSU
FOHBHFSBEFTMJUWBSHBSPDILÊSOPSJLBNQBOKFO
)ÊSÊSFUUBYQMPDLVSWBETPNIÊOEFTPNNBSPDIIÚTU
7BMMÌLSBUSÊĊFOVUBOGÚS-BOETLSPOBÊSTFEBOÌSFUUÌSMJHUÌUFSLPNNBOEF
BSSBOHFNBOHGÚSGPSEPOTPDIUFLOJLJOUSFTTFSBEF)ÊSTBNMBEF#FOTJOTLBUUF
VQQSPSFUJOOBNOPDIQSBUBEFNFEÚWFSBWEFCFTÚLBSOB7ÌSB
nZHCMBETQSFETBWFUUHÊOHVOHBFOUVTJBTUJTLBLBNQBOKBSCFUBSF
*KVMJEFMUPH#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUBLUJWUWJEEFUTUPSBNPUPSFWFOFNBOHFU
8JOHT8IFFMTJ7BSCFSH%FUÊS7ÊTULVTUFOTTUÚSTUBNPUPSUSÊĊNFEÚWFS
CJMBS7JmDLWÊSEFGVMMEJSFLULPOUBLUNFENÊOOJTLPSTPNQÌGSJUJEPDI
JBSCFUFESBCCBTBW4WFSJHFTTLZIÚHBCFOTJOTLBUUFS
Succé i Almedalen
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFU EFMUPH J ÌSFUT "MNFEBMTWFDLB  KVMJ )ÊS TBNMBT
NÊOHEFSBWQBSUJMFEBSF QBSUJGPML MPCCZJTUFS LPOTVMUFS KPVSOBMJTUFSPDIPQJ
OJPOTCJMEBSF UJMM FUU EFCBUU  JOGPSNBUJPOT PDI VQQWJTOJOHTFWFOFNBOH %F
TPNWJMMTZOBTQPMJUJTLUNÌTUFWBSBNFEIÊS
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUT UBMFTNBO ,FOOFUI 8JOTCPSH ESBCCBEF TBNNBO
NFENJMKÚQBSUJFUTSJLTEBHTMFEBNPU(VTUBG'SJEPMJO TPNmDLEFUIFUUPNÚSP
OFO
"MNFEBMTWFDLBOVUOZUUKBEFTNBYJNBMU7JLPOUBLUBEFNFEJBPDIQPMJUJLFS 
CFSÊUUBS,FOOFUIQÌIFNTJEBO PSEOBEFQSFTTLPOGFSFOTPDINJOJEFNPOTUSB
UJPOFS VUBOGÚS MÊNQMJHB BSSBOHFNBOH PDI TQSFE NÊOHEFS NFE nZHCMBE UJMM
QPMJUJLFS KPVSOBMJTUFS PQJOJPOTCJMEBSFPDIBOESBÌTJLUTPDIPQJOJPOTQSPĊT
7ÌSUJEPHBLBNQBOKBSCFUFNFEMÌHCVEHFUmDLTUPSVQQNÊSLTBNIFU#FO
TJOTLBUUFVQQSPSFUOPNJOFSBEFTUJMMTBNNBOTNFEKÊUUBSTPN4WFOTLU/ÊSJOHT


MJW NPEFSBUFQBSUJMFEBSFO'SFESJL3FJOGFMEU 446PDI3JLTUFBUFSOTPNLBOEJ
EBUFSUJMMVUNÊSLFMTFO7FDLBOTFĊFLUJWBTUFLBNQBOKPSHBOJTBUJPO0DIWJOOBSF
CMFWy
/FK JOUF#FOTJOTLBUUFVQQSPSFU NFOWJÊSTUPMUBGÚSBUUIBHKPSUTÌTUBSLU
JOUSZDLBUUWJGBLUJTLUCMFWOPNJOFSBEFJEFOOBLSFUTBWQSPGFTTJPOFMMBPSHBOJ
TBUJPOFSNFETUPSBSFTVSTFS
%FUÊSWJLUJHUGÚS#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUBUUGÌTUÚSSFHFOPNTMBH#MBOEWBOMJHU
GPMLTUÚETWÌSBUSFLSBWBWFOTUPSNBKPSJUFU NFOFOHFOWÊHÊS UZWÊSS BUUGÌPQJ
OJPOTMFEBSFPDILÊOEJTBSBUUTUÊMMBVQQQÌWÌSTJEB/VTFOBTUIBEF6MG/JMTTPO
&YQSFTTFOBVH SVCSJLFOi4ÊOLCFOTJOTLBUUFOOVwQÌTJOLSÚOJLB
)BSEVUJQTQÌBOESBPQJOJPOTCJMEBSFFMMFSLÊOEJTBSTPNTUÚEKFSPTT 
'BLUBPNCFOTJOTLBUUFO7JTTUFEVBUU
tQSPDFOUBWBMMBSFTPSJ4WFSJHFHÚSTNFECJM 
tNPNTFOQÌCFOTJOÊSQSPDFOUNFONPNTFOQÌLPMMFLUJWUSBmLÊS
CBSBQSPDFOU 
tBWFUUCFOTJOQSJTQÌ LSÊS TLBUU 
tBUUWJJ4WFSJHFCFUBMBSNPNTCÌEFQÌCFOTJOQSJTFUPDIQÌCFOTJOTLBU
UFO 
tBWCFOTJOQSJTFUÊS LSNPNTQÌCFOTJOTLBUUFO 
tTWFOTLBCJMJTUFSCFUBMBS NJMKPOFSLSPOPSJCFOTJOTLBUUWBSKFUJNNF 
UPUBMUNJMKBSEFSLSPOPSPNÌSFU 
'BLUBPNCFOTJOQSJTFU
*NBSTWBSCFOTJOQSJTFUJHFOPNTOJUU LS
t#FOTJO LS
t&OFSHJTLBUU LS
t,PMEJPYJETLBUU LS
t.PNTQÌCFOTJO LS
t.PNTQÌTLBUU LS 
t%VCFUBMBS LS
6QQEFMBUJCFOTJOPDITLBUUFS
t#FOTJO LS
t4LBUUPDINPNT LS
t%VCFUBMBS LS
,ÊMMPS
4WFOTLB1FUSPMFVN*OTUJUVUFU
3JLTTLBUUFWFSLFU
NPNT


Mejl till Bensinskatteupproret
%FUIBSNJOTUTBHUWÊMMUJOCSFWPDINFKMUJMM#FOTJOTLBUUFVQQSPSFU1ÌEFGÚM
KBOEFTJEPSOBQVCMJDFSBSWJFUUZOLBMJUFUVSWBMBWEFN%FÊSBOPOZNBIÊS7J
IBSWBMUBUUHÚSBTÌ NFOJOHFOBWwJOTÊOEBSOBwÊSBOPOZNGÚSPTT)PQQBTOJ
BDDFQUFSBSEFOPSEOJOHFO
Mer växthusgaser för miljoner år sedan
För ett antal miljoner år sedan fanns det betydligt mer växthusgaser än nu. Det ligger i naturens och jordens egen termiska aktivitet och går således i naturliga cykler.
Kolla gärna olika geologiska webbsidor. Detta som ett tips i argumentationen.
M.H.
Hej M.H!
Tack för ditt stöd!
Kenneth
Vad är syftet med hög skatt..?
Hej!
Tack för ett otroligt gott arbete med detta riksviktiga problem. Kan inte låta bli att
bifoga ett tänkvärt stycke som belyser sammanhanget:
• Syftet med hög skatt på sprit är att minska alkoholkonsumtionen.
• Syftet med hög skatt på tobak är att minska rökningen.
• Syftet med energiskatterna är att få ner energiförbrukningen.
• Syftet med miljöavgifter är att minska utsläppen.
• Syftet med hög skatt på arbete är......????????
Hälsningar,
Hans J.
Hans!
Tack för ditt stöd. Texten du bifogar gör verkligen att man undrar hur de som stiftar
våra lagar tänker.
Hälsningar,
Kenneth
Skicka Bensinskatteupproret till hela riksdagen!
Hej !



Bensinskatteupproret är ett väldigt bra initiativ, men jag undrar om vi inte förutom
till Pär Nuder också borde skicka upproret till samtliga riksdagsledamöter så att de
förstår att det är allvar.
Om det blir det för många namn kan vi börja med alla S ledamöter.
Hälsningar
Örjan E.
Hej Örjan!
Tack för ditt stöd och för en bra ide. Vi skall skicka något till alla riksdagsledamöter.
Det kanske inte blir alla 100.000-tals underskrifter, men något blir det.
Hälsningar,
Kenneth
Har skickat mejl till Pär Nuder
Till Bensinskatteupproret
Jag letade förgäves efter e-postadressen till Pär Nuder för att skicka en egen liten
hälsning till honom. Adressen nedan var det bästa jag kunde få tag i. Eftersom mitt
mejl till Pär var inspirerat av Bensinskatteupproret sänder jag kopia till er.
Med vänlig hälsning,
Bengt S
Bengts mejl till Pär Nuder:
”Till Pär Nuder
Varför har vi moms på skatten i vissa fall och inte i andra? Det är t ex moms på
bensinskatt och på energiskatt. Moms betyder väl mervärdesskatt. Jag förstår inte
riktigt vilket mervärde skatten tillför:
Om jag kunde välja att köpa en liter bensin utan skatt eller med skatt väljer jag direkt
den utan skatt, den är för mig värd mer. Det skatten tillför är möjligen ett negativt
värde.
Om det nu går att försvara moms på skatt, varför har vi då inte moms på t ex den
skatt som via skattesedeln tas in för att driva socialhjälpen? Det går ju t ex att argumentera att den skatten tillför mig något, eftersom den betyder att jag lägger ut
hjälp till utsatta på entreprenad. När jag går till hårfrisören får jag betala moms för
att få frisörens hjälp med ett behov som jag har. Varför är det inte någon moms när
jag lägger ut hjälpen till de utsatta på entreprenad?
Eller vad sägs om följande skattehöjande tips: Moms på momsen! Ett logiskt klipp!
En kraftig intäktsökning för det gemensamma utan att man behöver hitta på någon
ny skatt.
Vad ska vi förresten göra när vi har brutit igenom 100-procentstaket för skatt? Vi är


på god väg dit. En jämförelse mellan det samlade skattetrycket för 50 år sedan och
idag ger fjärilar i magen. Hur nära är vi 100-procentstaket? Och vad ska vi då hitta
på för ny skatt när 100 procents skatt inte räcker?
Att 100 % skatt skulle räcka när skattehöjarförespråkarna höjer sin röst tror jag inte
på. Ingen av de lägre skattesatser som vi tidigare har haft har ju räckt, inte ens för
att vidmakthålla redan tagna beslut. Och behovet av “kraftfulla politiska åtgärder”
tycks vara enormt, vilket jag aldrig har begripit mig på.
Det är väl lite mycket begärt att jag i ett slag ska få svar på alla frågor ovan, men
kanske jag ändå kunde få svar på den första frågan, varför vi har moms på bensinoch energiskatten.
Bengt S.”
Hej Bengt!
Tack för ditt brev. Ett bra brev. Varför skickar du det inte som insändare till några
tidningar? Det kanske ökar chansen att få svar från Nuder. Bensinskatteupproret
har ju inte ens fått svar på begäran om uppvaktning för att överlämna alla namnunderskrifter. Och ingen som skickat mejl till Nuder via vår hemsida har fått svar
ännu.
Vi har använt oss av följande e-postadress:
registrator@ﬁnance.ministry.se
Om han svarar dig skulle vi verkligen uppskatta en kopia på svaret.
Med vänlig hälsning,
Kenneth Winsborg
Jag ska rösta på ”Bensinskatteupprorets parti”
Jag kommer att rösta på det partiet som förordar Bensinupprorets krav. Spelar det
ingen roll vilket parti det är, det får heta Musse Pigg om det så vill. Bilen för del är
en Frihetssak. Om jag inte kan använda bilen är det inskränkning på min frihet.
Jag vill bo i ett fritt samhälle och ett fritt land. Men våra politiker har ju en lön varje
månad som vi skatteinbetalare nästan inte har per år. Jag undrar om de betalar sin
egen bensin?
Ska vi starta ett frihetsparti, eller kommer något parti att förstå hur många vi egentligen är? Ta bort dom där frihetsﬁentliga partierna typ mp. De kohandlar med alla
partier för att höja drivmedelspriserna så det till slut bara är de själva som har råd
att njuta av friheten i en taxi.
Micke P
Micke!
Tack för ditt stöd!
Kenneth


Gör ett Dieselskatteuppror också!
Hej hej!
Jag och många med mig vill att ni ska ta med dieseln i det här upproret. Tänk på
alla bönder, åkare och skogsföretag som ni skulle få bakom er. Dieseln har faktiskt
höjs ännu mer än bensinen!
Michael S
Michael!
Tack för ditt mejl. Vi kommer att ta upp dieseln också.
Hälsningar,
Kenneth W.
Sänk bensinpriset med 5 kr i glesbygd!
Hej!
Jag kör 22 mil om dagen Sundsvall-Ånge T&R. Det blir mycket pengar som går
åt för att tanka med nu varande bensinpris. Mp förstår nog inte hur det ser ut i
glesbygden. Inte heller Statsministern och hans Pär Nuder. Dom åker ju gratis på
statens bekostnad.
Mitt förslag är att bensinen ska ner med 5 kr litern för oss som pendlar och bor och
jobbar i glesbyggd.
Hälsningar,
Christer S.
Christer!
Tack för ditt mejl. Skicka det som insändare till någon eller några tidning också.
Vi måste synas mycket i media om vi skall få nåt resultat och ju ﬂer som säger ifrån
desto större chans till resultat.
Vänliga hälsningar,
Kenneth



Januari 2006
Drygt 700.000 har skrivit under
Per Nuder svarar inte – trots 117.536 mejl i protest
-ÊHFUGÚSEBHFOJ#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUÊSBUUmOBOTNJOJTUFS1FS/VEFSJOUF
FOT IBS TWBSBU QÌ WÌSU CSFW PDI BUU TUBUTNJOJTUFS (ÚSBO 1FSTTPO JOUF IBS FO
BBBBBOJOHPNWBETPNIÊOEFS
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUIBSUJMMBDLPNQBOKFNBOHBWEFIÚHBIFSSBSOBTPJO
USFTTFWÊYUUJMMFOTUPSGPMLMJHQSPUFTUTUPSN7JIBSCMJWJUWJUUPDICSFUULÊOEBJ
EFBMMSBTUÚSTUBUJEOJOHBSOB JQBSUJMFEBSEFCBUUFS JSJLTEBHFO JUJEOJOHTBSUJL
MBS JSBEJPPDIUW JOPSSPDIJTÚEFS
4UBUTNJOJTUFS (ÚSBO 1FSTTPO EÊSFNPU IBS VQQFOCBSMJHFO TÌ MJUF LPOUBLU
NFEWFSLMJHIFUFOBUUIBOwJOUFIBSNÊSLUOÌHPOPQJOJPONPUCFOTJOTLBUUFOw
7JWBSUSPUTBMMUQÌQMBUTWJETPDJBMEFNPLSBUFSOBTQBSUJLPOHSFTTPDIUBMBEFNFE
NÊOHEFS BW PNCVE  NFO 1FSTTPO WBS LBOTLF NFOUBMU GSÌOWBSBOEF KVTU OÊS
CFOTJOTLBUUFOOÊNOEFT
7J WJMM QÌ VQQESBH BW BMMB EF UBMT TPN QSPUFTUFSBS EJTLVUFSB EF
PKÊNMJLBPDIPSÊUUGÊSEJHBESJWNFEFMTTLBUUFSOBNFEmOBOTNJOJTUFS1ÊS/VEFS
PDIÚWFSMÊNOBQSPUFTUMJTUPSOB
1ÊS/VEFSIBSJOUFFOTCFNÚEBUTJHPNBUUTWBSB%FUUBÊSFUUVQQTFFOEF
WÊDLBOEFVUTMBHBWNBLUFOTBSSPHBOTFUUSFLPSEBSUBUWÊMKBSGÚSBLU
"OOBUMKVEJTLÊMMBOÊSEFUOÊSNÊOOJTLPSEFMUBSJFOQPMJUJTLULPSSFLUQSP
UFTUJOTBNMJOHTPNEFO"GUPOCMBEFUPSEOBEFJTPNSBTPNNÊSLOJOHFOBWLÚUU
w+BUJMMSÊUUFOBUUGÌWFUBWBSJGSÌONBUFOLPNNFSwWBSFUULSBW
%FUÊSFOJBMMBBWTFFOEFOWÊMMPWMJHJOTBUTEFUIÌMMFSTÊLFSUBMMBJ#FOTJO
TLBUUFVQQSPSFUNFEPN NFONFTUJOUSFTTBOUWBSSFHFSJOHFOTSFBLUJPO
+PSECSVLTNJOJTUFS "OO$ISJTUJO /ZLWJTU TUÊMMEF PNFEFMCBSU VQQ QÌ FO
VQQWBLUOJOH+PSECSVLTNJOJTUFSOWÊMLPNOBEF"GUPOCMBEFUTJOJUJBUJWPDIMP
WBEFBMMBMÊTBSFBUUEFSBTJOTBUTTLVMMFIBCFUZEFMTF)POQPTFSBEFHMBUUNFEFUU
QBLFUTPNTBEFTJOOFIÌMMBOBNOPDIVUUBMBEFFOUVTJBTUJTLUBUU
w.FEEFOIÊSEJHSBMJTUBOLBOKBHWJTBWJMLFUFOHBHFNBOHLPOTVNFOUFSOB
IBSGÚSGSÌHBOww%FOHÚSEFUMÊUUBSFGÚSNJHOÊSKBHOVTLBMMBSCFUBGÚSCÊUUSF
NÊSLOJOHBWNBUFO CÌEFMÌOHTJLUJHUJOPN&6PDIQÌLPSUBSFTJLUJOPNMBO
EFUw
%ÊSTFSWJBUUSFHFSJOHFOHÚSTLJMMOBEQÌGPMLPDICJMJTUFS#FOTJOTLBUUFVQQ
SPSFUWJMM ÊOOVTÌMÊOHFNZDLFUGÚSTZOU QÌQFLBBUUWJIBSGÌUUTUÚEBWNFSÊO
HÌOHFSTÌNÌOHBNFECPSHBSF


%FOTUPSBTLJMMOBEFOÊSBUUWÌSBLSBWJOUFÊSQPMJUJTLULPSSFLUB
.ÌOHBBWPTTÊSCFSFEEBBUUCZUBQBSUJJIÚTUFOTSJLTEBHTWBMPDISÚTUBQÌEFU
QBSUJTPNWJTBSGÚSTUÌFMTFGÚSEFOPSJNMJHBTJUVBUJPOFOGÚSBMMBÚWFSCFTLBUUBEF
CJMJTUFS%FSJLUJHUPLÊOTMJHB FMMFSSFOUBWCJMJTUmFOUMJHB QBSUJFSOBLPNNFSBUU
GÚSMPSBUBMTWÊMKBSFUJMMEFQBSUJFSTPNWJMMTÊOLBCFOTJOTLBUUFO
/VHÊMMFSEFUBUUKPCCBWJEBSF UBBMMBUJMMGÊMMFOJBLUBUUTQSJEBWÌSBCVETLBQ
UJMMEFNTPNÊOOVJOUFTLSJWJUVOEFSWÌSBLSBW)KÊMQPTTHFOPNBUUBHFSBJ
NFEJFSOBNFEBSUJLMBSPDIJOTÊOEBSF
'ÚSF ÌSTTLJGUFU IBEF WJ QBTTFSBU  CFTÚLBSF QÌ WÌS IFNTJEB %FU
JOOFCÊSBUULVOTLBQFSOBPNCFOTJOPDICJMTLBUUFGSÌHPSOBIFMBUJEFOÚLBSPDI
BUUWJOÌSVUNFETJĊSPSPDIBSHVNFOUTPNÊSPCFLWÊNBGÚSÚWFSIFUFO
7JHÚSFOWJLUJHGPMLCJMEOJOHTJOTBUTGÚSBUUCBMBOTFSBNZOEJHIFUTQSPQBHBO
EBO TPNTUÊOEJHUNBUBSPTTNFETJĊSPSPNCJMJTNFOTBMMBLPTUOBEFS)VSPGUB
IBSEVTFUUFOSFBMJTUJTLCBMBOTSÊLOJOHEÊSNBOUBSVQQCJMJTNFOTBMMBQPTJUJWB
FĊFLUFS*OUFIFMMFSGÌSEVTFFOCFSÊLOJOHBWLPTUOBEFSOBPNTBNIÊMMFUTLVMMF
UBÚWFSBMMBWJLUJHBGVOLUJPOFSTPNBSCFUTSFTPS TKVLSFTPSPDIGSJUJETSFTPS
"OUBMFUQSPUFTUNFKMUJMMmOBOTNJOJTUFS/VEFSNÌTUFWBSBSFLPSETUPSU&O
CBSUWJB#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTIFNTJEBIBSIJUUJMMTNFECPSHBSFTÊOU
QSPUFTUNFKM
)BSIBOOPUFSBUEFN 5ZEMJHFOJOUF)BSIBOTWBSBU /FK
7JMMOJTLSJWBFHOBNFKMPDIJOUFBOWÊOEBEFUWJBIFNTJEBOLBOOJNFKMBWJB
'JOBOTEFQBSUFNFOUFUSFHJTUSBUPS!mOBODFNJOJTUSZTF
5SPUTFUUPSJNMJHUIÚHUESJWNFEFMTQSJTPDIZUUFSMJHBSFTLBUUFIÚKOJOHBSEFO
 JOGÚSBOEFBWCJMUVMMBSEFOPDIBMMJBOTFOTTUSBĊTLBUUFGÚSTMBHQÌ
USBmLGÚSTÊLSJOHFOÚOTLBSWJFSBMMBFUUSJLUJHU(PUU/ZUU¯S
-ÌU  HÌ UJMM IJTUPSJFO TPN EFU ÌSFU EÌ CJMGPMLFU SFTUF TJH NPU CJMIB
UBSOB



Mejl till Bensinskatteupproret
Vem protesterar mot lastbilsskatter?
Har ni hört talas om någon protest mot höjd skatt på lätt lastbil?
Med vänlig hälsning,
Syrene A
Hej!
Tack för ditt mejl.
Den enda protest jag känner till kommer från Bilfront. Att höja skatten på lätta
lastbilar motverkar en rad mål som regeringen säger sig sträva mot. Det är utvecklingshämmande. Skatten borde helt avskaffas. De är utpräglade nyttofordon.
Med vänlig hälsning
Kenneth W.
Har skickat mejl till Pär Nuder
Hej!
Jag har skickat följande mejl till ﬁnansminister Pär Nuder:
”Till Per Nuder
Är det inte dags att vakna nu? Och sänka bensinskatten så vi låginkomsttagare
också kan använda bilen. Jag anser att det är sunt förnuft att svara på opinionen.
Se bara vad du har gjort hittills. Har du orkat svara på BENSINSKATTEUPPRORET eller det är ingen viktig fråga för dig? Se till att VAKNA OCH SVARA OSS!!!!!
Tänk på att det är valår och du vill säkert sitta kvar.
En besviken S-väljare”
Bästa hälsningar,
Mikael F.
Hej Mikael!
Jättebra! Tack för hjälpen.
Med vänliga hälsningar,
Kenneth W.
Hjälper gärna till i kampen
Hör gärna av er om vad ni behöver hjälp med.
Med vänliga hälsningar,
Calle T



Efterlyses: drivmedelsskatteparti!
Tjenare, det här är en glesbygdsbo från Norrland som undrar ifall det ﬁnns något
litet okänt parti som speciellt inriktar sig på frågor om drivmedelsskatt? Och om inte
- varför?
Det här är en fråga som väldigt många svenskar ser som den högst prioriterade i
vardagen och i livet.
Danne M..



Februari 2006
Fler än 750.000 har skrivit under
Målet för Bensinskatteupproret är en miljon medborgares stöd
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFU GPSUTÊUUFS BUU WÊYB 5PUBMU  NFE QSPUFTUMJTUBO QÌ OÊUFU
PDIUBMPOHFSTPNWJTBNMBUJOWJEPMJLBUJMMGÊMMFO IBSNÊOOJTLPSTUÊMMU
TJHCBLPNWÌSBLSBW
/VÊSEFUWJLUJHUBUUOÌ#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTNÌMoOÊNMJHFOBUUGÌTUÚE
BWnFSÊOFONJMKPONFECPSHBSFGÚSFSJLTEBHTWBMFUJIÚTU%ÌLBOWJBSHVNFO
UFSBNFESJLUJHUUSZDLNPUIÚHTLBUUFLBSUFMMFOJSJLTEBHFO
%VLBOIKÊMQBPTTBUUTÌTOBSUTPNNÚKMJHUQBTTFSBEFONBHJTLBHSÊOTFO
HFOPNBUUUBMBNFEWÊOOFSPDICFLBOUBTPNÊOOVJOUFTLSJWJUQÌ
%FUUB TLSFW ,FOOFUI 8JOTCPSH QÌ IFNTJEBO J GFCSVBSJ 4FEBO mDL IBO
TOBCCU CFWJT GÚS BUU IFNTJEBO SFHFMCVOEFU CMJS MÊTU BW ÌUTLJMMJHB NÊOOJTLPS
TPNEFMBS#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTWÊSEFSJOHBS)BOSÌLBEFOÊNMJHFOTMJOUBQÌ
UBOHFOUFSOBPDITLSJWBBUUVOEFSTLSJGUFSJOOFCÊSBUUFOLWBSUTNJMKPO
NÊOOJTLPSIBSFOHBHFSBUTJH
.FKMFOTUSÚNNBEFJO5SFLWBSUTNJMKPOTLBEFUWBSB QÌQFLBEFNBTTPSBW
MÊTBSFJBMMWÊOMJHIFU
5BDL TÊHFS,FOOFUI%FUWFSLMJHUQPTJUJWBNFENJOGFMTLSJWOJOHÊSCFLSÊG
UFMTFOQÌBUUWÌSUOZIFUTCSFWMÊTFTNZDLFUOPHBBWWÊMEJHUNÌOHBPDICFSÊUUBS
PNOÌHSBBLUJWJUFUFS
* NJUUFO BW KBOVBSJ CFTÚLUF #FOTJOTLBUUFVQQSPSFU KVOJMJTUBOT IVWVELPO
UPSQÌ7BTBHBUBOJ4UPDLIPMN7JJOGPSNFSBEFKVOJMJTUBOTQSPKFLUMFEBSF$BSM
4ÊSOTUSBOEPNWÌSBIVWVELSBW BSCFUFIJUUJMMTPDIFOEFMLPNNBOEFQMBOFS
%FOKBOVBSJHFOPNGÚSEF75* 4UBUFOTWÊHPDIUSBmLGPSTLOJOHTJO
TUJUVU TJUUÌSMJHBHJHBOUJTLBBSSBOHFNBOHJ-JOLÚQJOH4PNWBOMJHUIBOEMBEF
EFUNFTUPNWÊMTJHOFMTFSOBNFETQÌSCVOEFOUSBmL#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUWBS
QÌQMBUT
*OUSFTTBOU  PDI MJUF HMÊEKBOEF  ÊS BUU EFU WJE FUU nFSUBM QFSTPOMJHB TBNUBM
LPNGSBNBUUEFUJwOVWBSBOEFPQJOJPOTMÊHFwJOUFWBSTÌMÊNQMJHUBUUIÚKBTLBU
UFS QÌ CFOTJO PDI EJFTFM 'MFSB HÌOHFS SFGFSFSBEFT J TBNUBM UJMM wQPQVMJTUJTLB
BLUJPOFSw%FUWBSVQQFOCBSMJHFO#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUPDI&YQSFTTFOTPNJ
GÚSTUBIBOEÌTZGUBEFT
"OUBMFUQSPUFTUNFKMUJMM1ÊS/VEFSGPSUTÊUUFSBUUÚLB7JBWÌSIFNTJEBIBS
IJUUJMMTQSPUFTUNFKMTÊOUTUJMMIPOPN NFONÌOHBNFKMBSEJSFLU
/V TÊOEFS WJ FUU QSFTTNFEEFMBOEF UJMM BMMB TWFOTLB OZIFUTNFEJFS PN BUU
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUIBSQBTTFSBUOBNOQÌJOTBNMJOHFOWJBOÊUFU


7BMFUCMJSEFUGÚSTUBEÊSCJMJTUFSOBTFLPOPNJGSÌHPSLPNNFSTQFMBFO
BWHÚSBOEF SPMM 1Ì WÊHFO EJU LPNNFS #FOTJOTLBUUFVQQSPSFU BUU WBSB FUU SÚUU
TLZOLFGÚSPDIFOCMÌTMBNQBQÌEFTUPSBQBSUJFSOBJCFOTJOTLBUUFLBSUFMMFO
4QSJEWÌSUCVETLBQPDIIKÊMQUJMMBUUTQSÊOHBNJMKPOTUSFDLFU



Mejl till Bensinskatteupproret
Aldrig priskrig på diesel
Hej svejs!
Vill bara på peka att det aldrig är priskrig på diesel, som har blivigt dj..igt dyr nu.
Hej då!
Anders S.
Anders!
Vi kommer ta upp dieselfrågan också.
Med vänliga hälsningar,
Kenneth
En bilförarstrejk skulle sänka skatterna!
Hej!
Jag har funderat mycket på vad som skulle hända om alla bilister och åkerier skulle
strejka och inte köra en meter. Sverige skulle totalt stanna av och politikerna skulle
inte ha andra alternativ än att sänka skatterna. Själv tror jag inte att jag skulle
kunna åstadkomma mycket men ni som är en lite större organisation kanske kan få
igång något. Namnlistor blundar politikerna bara för, men när inga transporter går
stannar allt och då måste de göra något.
Henrik Y.



Mars 2006
Nu går vi in i valåret 2006
70 procent av vårt orimligt höga bensinpris är skatt
7JIBSTKÊMWBCFTUÊNUQSPDFOUBWWÌSUBMMEFMFTGÚSIÚHBCFOTJOQSJTw7JwJ
EFUTBNNBOIBOHFUÊSEPDLJOUFGPMLFUVUBOQPMJUJLFSOB%FOTUPSBCFOTJOTLBU
UFLBSUFMMFO EFUWJMMTÊHBSJLTEBHTQBSUJFSOB IÌMMFSCFOIÌSUGBTUWJEBUUFUUTLZ
IÚHUCFOTJOQSJTÊSCSB%FUÊSOBUVSMJHUWJTTUSVOUQSBU ÊWFOVSNJMKÚTZOQVOLU
#FOTJOTLBUUFOÊSFOPKÊNMJLTLBUU%FTTVUPNNPUWFSLBSEFONÊOHEFSBWTBN
IÊMMTNÌMTPNTLVMMFGÌnFSNÊOOJTLPSJBSCFUFPDIIFMB4WFSJHFBUUMFWB
4 WPDINQWJMMJOUFFOTUÊOLBCFOTJOTLBUUFTÊOLOJOH JOUFIFMMFSGQFMMFS
N$IBSCBSBGÚSTMBHQÌNJOESFGÚSCÊUUSJOHBS,EWJMMIBMWFSBNPNTFO4KVL
WÌSETQBSUJFUPDIKVOJMJTUBOIBSEJTLVUFSBUTÊOLOJOHBS4BNUJEJHUÊSOZBTLBUUFS
QÌHÌOH
7ÌSJOTBNMJOHQÌ#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTIFNTJEBIBSIJUUJMMTTBNMBUCFUZE
MJHUNFSÊOOBNO7JLPNNFSBUUIBQBTTFSBUNJMKPOUJMMWBMFU
)VS MÊOHF USPS OJ QPMJUJLFSOB J iEFO TUPSB LBSUFMMFOw WÌHBS IÌMMB GBTU WJE
TJOBOUJGPMLMJHBMJOKF )KÊMQUJMMBUUTQSJEBWÌSUCVETLBQ&ONJMKPOWÊMKBSFLBO
SÚTUBCPSUEFCJMmFOUMJHBQPMJUJLFSOB
4ÌTLSFW,FOOFUI8JOTCPSHQÌIFNTJEBOPDICFSÊUUBSBUUEFGZSBCPSHFSMJHB
QBSUJFSOBTBNMBEFTUJMMFOHFNFOTBNWBMVQQUBLUPDIFOJHIFUTNBOJGFTUBUJPOJ
4UPDLIPMNEFOGFCSVBSJ#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUJOGPSNFSBEFPDIEFMBEF
VUnZHCMBEUJMMFOTUPSEFMBWEFOÊSWBSBOEFMFEBOEFCPSHFSMJHBQPMJUJLFSOBPDI
UJMMNÌOHBNFEJFSFQSFTFOUBOUFS
7JUPHEJSFLULPOUBLUNFEBMMBEFGZSBCPSHFSMJHBQBSUJMFEBSOB TPNmDLWBS
TJUUnZHCMBEJIBOEFOPDIOÌHSBNJOVUFSTCFOTJOTLBUUFJOGPSNBUJPO
7JUSPSJOUFGÚSFUUÚHPOCMJDLBUUEFOOBEJSFLULPOUBLUQÌLPSUTJLUHÚSOÌ
HPOTLJMMOBE NFOEFUÊSWJLUJHUBUUEZLBVQQTÌPGUBPDITÌNÌOHBHÌOHFSTPN
NÚKMJHU%ÌHÚSWJEFNNFEWFUOBPNBUU#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUWÊYFS
7JWJTBSBUUWJJOUFHFSPTTPDIBUUBMMUTUÚSSFHSVQQFSBWWÊMKBSFÊSCFSFEEBBUU
CZUBQBSUJQÌHSVOEBWCFOTJOPDIEJFTFMCFTLBUUOJOHFO
/ÊSEFUHÊMMEFTLPOHSFTTFOPDI(ÚSBO1FSTTPOPDI1ÊS/VEFSIBSWJIJU
UJMMTJOUFFOTUJMMÌUJUTBUULPNNBJOÊSIFUFO%FUÊSWBSFTJHTPDJBMUFMMFSEFNP
LSBUJTLUVQQUSÊEBOEF.FOEFULPNNFSLBOTLFBUUTUSBĊBTJH
6OEFSGFCSVBSJHFOPNGÚSEF#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUFOPNSÚTUOJOHQÌIFN
TJEBO3FTVMUBUFUÊSBUUIFMBQSPDFOU OJPBWUJPWÊMKBSF LBOUÊOLBTJHBUU
CZUBQBSUJFOCBSUQÌHSVOEBWCFOTJOTLBUUFO


*WÊMKBSLÌSFOmOOTEFUBMMUTÌSFEBOJEBHÚWFSNFECPSHBSFTPN
ÊSCFSFEEBBUUMÌUBCFOTJOCFTLBUUOJOHTGSÌHBOTUZSBQBSUJWBMFUJSJLTEBHTWBMFU 
FOCBSUCMBOEEFNTPNIBSBOTMVUJUTJHUJMMWÌSUOÊUVQQSPS6OHFGÊS
WÊMKBSFÊSBMMUTÌCFSFEEBBUUCZUBQBSUJ*SJLTEBHTWBMFUSÚTUBEFGÊSSFÊOTÌ
QÌNPEFSBUFSOB
/VIBSWJIBGUnFSÊOCFTÚLBSFQÌWÌSIFNTJEB4UPSUUBDLUJMMBMMB
FSTPNUJQTBSPNEFCBUUBSUJLMBSPDIJOMÊHHGSÌOBMMBIÚSOBWMBOEFU'PSUTÊUU
NFEEFUUB EFUÊSNZDLFUWJLUJHUGÚSPTT
)JUUJMMTIBSNJOTUQSPUFTUNFKMTLJDLBUTUJMM1ÊS/VEFSWJBIFNTJ
EBO%FUUPUBMBBOUBMFUÊSÊOOVIÚHSF
4QSJECVETLBQFU TQSJEBESFTTFOXXXCFOTJOTLBUUFVQQSPSTF TLSJWJOTÊO
EBSFPDIIKÊMQUJMMBUUTQSÊOHBNJMKPOTUSFDLFU

#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTIFNTJEBWÌSFO



Mejl till Bensinskatteupproret
Varför inte räkna dem som gillar skatten?
Jag tycker er sida känns enkelspårig. Varför inte räkna hur många som tycker bensinskatten ligger på en vettig nivå och dessutom borde höjas?
Jan M
Hej!
Nej, varför skulle vi göra det? Tror du att vi år något slags sifo-institut eller får stöd
av socialstyrelsen?
Vår målsättning är att visa styrkan i den hittills förtryckta tysta majoriteten av skatterånade bilister.
Kenneth
Vi bilister måste visa konsumentmakt!
Om vi bilister visar konsumentmakt och tvingar ned bensinpriset sjunker även bensinens skattedel.
Om vi sedan fortsätter att pressa kommer bensinbolagen till slut att gå till regeringen och hota stänga sina stationer för att de går med förlust. Bolagens krav kommer
att bli en skattesänkning så att bolagens andel av kakan blir större.
Hur gör vi det? Låt oss uppträda som de franska bönderna. Att låta bli och tanka
en helg är ju ett skott i luften. Bolagen vet ju att vi kommer och tankar på måndag
istället.
Nej, utse ett bolag till “syndabock” och inled en bojkott tills det sänkt bensinpriset
till en bestämd nivå. Frivilliga plakatbärande “strejkvakter” utanför dessa mackar
ger mycket mediebevakning.
För att inte tappa marknadsandelar måste de sänka. När de sänkt måste de andra
följa efter av samma skäl. När vi visat att det fungerar så sänker vi ribban ytterligare
och talar om för bolagen att det är upp till dem att prata med regeringen för att få
behålla mer av det vi bilister betalar vid pumpen. Kan det va nåt?
Med vänlig hälsning,
Erik L.
Kraftfull opinionsbildare är en hårdnackad bilhatare
Hej!
Jag har haft en e-mejl-växling med Göran Rosenberg, som visat sig vara en hårdnackad bilhatare. Alla med små personbilar bedriver enligt honom lobbyverksamhet mot regering och riksdag för att motsätta sig alla positiva förbättringar av miljön.
Det kan vara värt att komma ihåg eftersom Rosenberg är en kraftfull opinionsbildare.


Hörde på ett radioprogram i söndags att någon expert hade uttryckt det så här: om
Sverige som nation helt upphörde med sina miljöförorenande utsläpp skulle denna
förbättring ätas upp inom 2 veckor av Kinas expanderande industri.
Det lönar sig alltså inte att klä sig i säck och aska utan gäller istället att bedriva
globalt opinionsarbete i miljöfrågor.
Bästa hälsningar
Björn A.
Ensamma män en hårt utsatt grupp
När det gäller Bensinskatteupproret vill jag bara tillägga att vi ensamstående män
är en hårt utsatt grupp, ofta värre utsatt än ensamstående kvinnor. Dessa har exempelvis ett antal bidrag, men vi har ingen sådan hjälp.
Är man dessutom företagare så är det etter värre. Har man enskild ﬁrma utan
företagsbil, utan istället skriver den på sig själv av kostnadsskäl, så är det riktigt
dyrt!!!
Kämpa! Jag är med. Tack igen!
Med vänlig hälsning,
Raymond E.
Staten förlorar miljarder på bilstrejk
Jag har hört talas om ett land i Europa där alla bilister en gång strejkade. Alla bilar
stod bara stilla tidigt en morgon och staten förlorade miljarder på grund av detta.
Skulle inte regeringen i Sverige kunna föreställa sig att samma sak kan hända här?
SÄNK BENSINSKATTEN!!!
Med vänliga hälsningar.
Kristina F.



April 2006
977.961 personer har anslutit sig till Bensinskatteupproret
Bensinskatteupproret är nu större än moderaterna!
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUWÊYFSMBWJOBSUBU"OUBMFUNFECPSHBSFTPNOVIBSBOTMV
UJUTJHUJMMVQQSPSFUÊSVQQFJ7ÌSUGÚSTUBTUPSBNÌM FONJMKPOOBNO
GÚSFSJLTEBHTWBMFU ÊSJOPNSÊDLIÌMM
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFU IBS BMMUTÌ WÊYU UJMM FO JNQPOFSBOEF GPMLSÚSFMTF &O
NZDLFUTUPSEFMBWWÌSCFGPMLOJOHBOTFSBUUCFOTJOPDIEJFTFMCFTLBUUOJOHFOJ
4WFSJHFÊSPSJNMJHUIÚHPDINÌTUFTÊOLBT
4PNFOKÊNGÚSFMTFNFE#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTBOTMVUOBNFECPS
HBSFLBOWJOPUFSBBUUNPEFSBUFSOBJSJLTEBHTWBMFUmDLUPUBMU
SÚTUFS
Fullständigt otrolig framgång på Stockholms Bilsalong
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUEFMUPHNZDLFUBLUJWUQÌ/PSEFOTTUÚSTUBQVCMJLNÊTTB 
4UPDLIPMNT#JMTBMPOH TPNWBSÚQQFONBSTBQSJM
#JMTBMPOHFOCFTÚLUFTBWVOHFGÊSCJMWÊOOFPDIHFOTWBSFUGSÌOEFN
WBSÚWFSWÊMEJHBOEF%FUGPMLMJHBNPUTUÌOEFUNPUEFOGÚSIÚHBESJWNFEFMTCF
TLBUUOJOHFOÊSCFWJTBULPNQBLUPDIwWBOMJHUGPMLwÊSWFSLMJHFOGÚSCBOOBEF 
TLSJWFS,FOOFUI8JOTCPSHQÌ#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTIFNTJEB
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUEFMBEFVUOÊTUBOnZHCMBEPDIIBOOQSBUBNFE
UVTFOUBMTCJMJTUFS%FUWBSPFSIÚSUBSCFUTBNU NFOWÊSUWBSFOEBBOTUSÊOHOJOH
'SÌOEFONJOVUTBMPOHFOÚQQOBOEFLMGSFEBHFOEFONBSTUJMMT
WJTUÊOHEFBWWÌSUSÊLOFWFSLLMTÚOEBHFOEFOBQSJMIBEFZUUFSMJHBSF
QFSTPOFSTLSJWJUVOEFS#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTUSFLSBW
5ÊOLTÌOZUUJHUEFUIBEFWBSJUGÚSwEFGPMLWBMEBwBUUTUÌIÊSCSFEWJEPTTPDI
NÚUBGPMLFUOÌHSBEBHBSJTUÊMMFUGÚSUBMBQÌOÌHSBNFSFMMFSNJOESFSJHHBEF
UPSHNÚUFONFEQBSUJWÊOOFSFMMFSTUÌJWBMTUVHPSTPNWBOMJHUGPMLJOUFIJOOFS
FMMFSIBSMVTUBUUCFTÚLB
Givande debatt om mobilitet
%FOBQSJMHFOPNGÚSEFTFO.PCJMJUFUTEFCBUUQÌ4UPDLIPMNT#JMTBMPOH%FU
CMFWFONZDLFUJOUSFTTBOUUJMMTUÊMMOJOHNFENÌOHBUÊOLWÊSEBJOMÊHH%FMUB
HBOEFWBS4UFGBO'ÚMTUFS 4WFOTLU/ÊSJOHTMJW 1+"OEFST-JOEFS QPMDIFGSFE
4W% .BSJB3BOLLB WWE5JNCSP 1ÊS4USÚN GÚSGBUUBSF $IBSMJF.BHOVTTPO 
.3'PDI,FOOFUI8JOTCPSH UBMFTNBO#FOTJOTLBUUFVQQSPSFU


Splittrat inom Folkpartiet
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUHKPSEFFOLBNQBOKJOTBUTWJE'PMLQBSUJFUT3JLTNÚUFQÌ
.BMNÚNÊTTBOEFONBST5PUBMUTFUUWBSÚWFSMFEBOEFGPMLQBS
UJTUFSTBNMBEF%SZHUBWEFNOÌEEFTBWWÌSBnZHCMBEPDICVETLBQ
7JTPNWJMMIBSJNMJHBSFCSÊOTMFTLBUUFSIBSJOUFNZDLFUBUUIÊNUBGSÌOEF
MFEBOEFGPMLQBSUJTUFSOB.ZDLFUJOUSFTTBOUÊSEPDLBUUEFOJOUFSOBPQJOJPOFO
JOPNQBSUJFUÊSNZDLFUTQMJUUSBE.ÌOHBGQEFMFHBUFSGSÌOSFHJPOFSOBVUBOGÚS
4UPDLIPMNPDI(ÚUFCPSHIBSÌTJLUFSTPNMJHHFSOÊSBPTT%FUNÌTUFWJKPCCB
WJEBSFNFE
Succé för Bensinskatteupprorets hemsida
7JIBSOVNFEHPENBSHJOBMÚWFSTLSJEJUNJMKPOFSTUSFDLFUGÚSBOUBMFUCFTÚL
QÌWÌSIFNTJEB"OUBMFUÊSOVIFMBCFTÚL
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTOZIFUTCSFWFUÊSKÊNUFIFNTJEBOWÌSWJLUJHBTUFLBOBM
UJMMMBOEFUTCJMJTUFSWFOEFUWÊYFSSFLPSEBSUBUPDIIBSOVIBSQSFOV
NFSBOUFS
'JOBOTNJOJTFS1ÊS/VEFSGÌSFOTUSJETUSÚNBWNFKMGSÌONFECPSHBSFTPN
QSPUFTUFSBSNPUEFIÚHBCFOTJOPDIEJFTFMTLBUUFSOB&OCBSUHFOPN#FOTJO
TLBUUFVQQSPSFUIBSIBOIJUUJMMTGÌUUQSPUFTUNFKM
3FEBO OÊS WJ TUBSUBEF #FOTJOTLBUUFVQQSPSFU MÊOLBEF WJ WÌS IFNTJEB UJMM
CMBOEBOOBU4LBUUFCFUBMBSOB4LBUUFCFUBMBSOBÊSFOBWIJUJMMTGÌPSHBOJTBUJPOFS
TPNIBSGÚSTUÌUUHSBEFOBWPSJNMJHIFUJEFOGÚSIÚHBTWFOTLBESJWNFEFMTCF
TLBUUOJOHFOPDIWJEEFOBWEFOGPMLMJHBJMTLBOÚWFSEFOOBPSÊUUGÊSEJHBTLBUU
%FOBQSJMoNBKHÚSWJFOiPQJOJPOTUVSOÏwNFECFTÚLCMBOEBOOBUJ
7ÊSNMBOE SVOU7ÊOFSOPDIJ(ÚUFCPSHQÌWÊHFOUJMM4LÌOF
7ÌSFOTQJSBS#FOTJOQSJTFUTUJHFS"MMUUZEFSQÌÚWFSMJUFSUJMMNJETPN
NBS"WTUÌOEFUNFMMBONBLUFOPDIGPMLFUWÊYFSoWBMEBHFOOÊSNBSTJHy



Mejl till Bensinskatteupproret
Det ﬁnns falska namn i listan
Bensinskatteupproret är ett hedervärt försök, men när det uppdagas att det ﬁnns
en del påhittade namn (jag ser just nu 2006.03.28, kl. 11:57: George Washington
och Abraham Lincoln, Washington D.C.) så blir listan tyvärr mindre trovärdig.
Hälsningar,
Victor S.
Hej Viktor!
Tyvärr ﬁnns det folk som vill sabotera eller som tror att de är roliga. Vi läser igenom
listan kontinuerligt och försöker hitta och radera allt som inte verkar korrekt.
Med vänlig hälsning,
Kenneth W.
Vad kostar bensin per arbetad timme?
Hej Kenneth!
Jag får alltid som motargument att nuvarande bensin/dieselpriser är lågt i dag om
man jämför med intjänad lön. Hur räknar man ut detta? När jag köpte min första bil
1966 låg bensinpriset på cirka 75 öre litern och jag hade en timlön på 4.50 kr.
Idag tjänar en anställd i industri på min ort ca 120 kr/tim. Vore intressant att få hjälp
med hur många minuter som jag måste jobba idag jämfört med 1966 års inkomst.
Hans L.
Vilka jävla utsugare!
Hej!
Jag håller med er fullständigt. Vilka jävla utsugare. De sparkar på oss som
redan ligger.
Med vänlig hälsning
Ulla



Maj 2006
Små bilﬁentliga partier styr bilskatterna
#FOTJOQSJTFUÊSGPSUGBSBOEFPSJNMJHUIÚHU%FUCFSPSJOUFQÌIÚHBSÌPMKFQSJTFS
/ÊTUBOQSPDFOUBWCFOTJOPDIEJFTFMQSJTFUÊSTWFOTLBTQFDJBMTLBUUFS
.FEOBNOJOTBNMJOHFOQÌ#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTIFNTJEBTBNNBOSÊLOBE
NFEUBMPOHFS MJTUPSPDIBOESBOBNOJOTBNMJOHBS GSÊNTU.PUPSNÊOOFO IBS
ÚWFSNJMKPONÊOOJTLPSTUÊMMUTJHCBLPNLSBWFUQÌLSBGUJHUTTÊOLUBCFOTJO
EJFTFMTLBUUFS
'PSUGBSBOEFMÌUTBTTPDJBMEFNPLSBUFSOBPDISFHFSJOHFOJOUFFOTPNBUUEF
LÊOOFSUJMMEFUGPMLMJHBNJTTOÚKFU*475TQBSUJMFEBSVUGSÌHOJOHTB1FSTTPOLMBSU
PDIUZEMJHUJGSÌO%FUmOOTJOPN T SFHFSJOHFOJOHBTPNIFMTUQMBOFSQÌBUU
TÊOLBCFOTJOTLBUUFO%FUÊSFOCSBTLBUU NFOBS1FSTTPO
%FTNÌCJMmFOUMJHBQBSUJFSOBWPDINQGÌSTUZSBMBOEFUJEFTTBGSÌHPSNPDI
GQUJHFSDFOUSBMUPDIUZDLFSTUPSBCFOTJOTLBUUFJOLPNTUFSÊSFUUCFLWÊNUTÊUUGÚS
TUBUFO BUU UKÊOB TLBUUFQFOHBS $FOUFSO WFSLBS GSÊNTU GÚS TUÚE UJMM BMUFSOBUJWB
CSÊOTMFO #BSB LSJTUEFNPLSBUFSOB IBS IJUUJMMT MPWBU BUU TÊOLB CFOTJOTLBUUFO
NFEDJSLB LSQFSMJUFS%FUÊSCSBNFOJOUFUJMMSÊDLMJHU
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTVOEFSTÚLOJOHBSIBSWJTBUBUUQSPDFOUBWEFNTPN
QSPUFTUFSBUÊSCFSFEEBBUUCZUBQBSUJQÌHSVOEBWCFOTJOTLBUUFGSÌHBO
7BMFUOÊSNBSTJH
Bensinskatteupproret gästade miljöpartiet de gröna
.JMKÚQBSUJFU IBS IBGU LPOHSFTT J #PSÌT #FOTJOTLBUUFVQQSPSFU WBS PCTFSWBUÚS
PDIwHÊTUwWJEUJMMTUÊMMOJOHFO%FUWBSNZDLFUJOUSFTTBOUPDITLSÊNNBOEFBUU
MZTTOBQÌEFOTBNMBEFHSÚOBSÚSFMTFO4BNNBOGBUUOJOHFOÊSFOLFM
%FUCÊTUBGÚS4WFSJHFÊSPNEFHSÚOBÌLFSVSSJLTEBHFOJTFQUFNCFS%FO
HSÚOBTLBUUFWÊYMJOHTQPMJUJLFOÊSGÚSÚEBOEFGÚSMÌHJOLPNTUUBHBSF CBSOGBNJM
KFSPDINÊOOJTLPSTPNÊSCFSPFOEFBWCJM
6OEFSWÌSFOIBSWJHFOPNGÚSUUWÌLBNQBOKUVSOÏFS JGÚSTUBIBOEJ7ÊSN
MBOE PDI %BMBSOB  J QSBLUJTLU TBNBSCFUF NFE 4LBUUFCFUBMBSOBT GÚSFOJOH 7J
IBSEFMBUVU#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTnZHCMBEw4UÚECFOTJOTLBUUFVQQSPSFUwPDI
TLBUUFCFUBMBSOBTGPMEFSw%JOCJMESBSLSPOPSNJMFO*TLBUUw
'MFSÊOPSUFSIBSCFTÚLUT7JIBSEFMBUVUnZHCMBEQÌQBSLFSJOHBS WJE
TUPSNBSLOBEFS  WJE CFOTJOTUBUJPOFS PDI PMJLB FWFOFNBOH TBNU CFTÚLU UJE
OJOHTSFEBLUJPOFSOBPDIMPLBMSBEJPTUBUJPOFSOB
(FOTWBSFUÊSGBOUBTUJTLU4WFOTLBGPMLFUÊSEÚETUSÚUUBQÌÚWFSCFTLBUUOJOHFO
BWQSJWBUBUSBOTQPSUFS


/VJOMFETFOOZLBNQBOKUVSOÏ6OEFSGÚSTUBEFMFOBWKVOJTLBMMWJCFTÚLB
FONBTTBPSUFSGSÌO/PSSUÊMKFMÊOHT/PSSMBOETLVTUFOPDI#PUUFOWJLFOÊOEB
VQQ UJMM )BQBSBOEB 'ÚSTUB WFDLBO J KVMJ ÊHFS EFO CFSÚNEB QPMJUJLFSWFDLBO
SVN J "MNFEBMFO #FOTJOTLBUUFVQQSPSFU mOOT QÌ QMBUT GÚS BUU NPUJWFSB PDI
NBOJGFTUFSB

#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUQÌUVSOÏ



Mejl till Bensinskatteupproret
Starta ett drivmedelsskatteuppror!
Varför skall det bara vara ett uppror för bensinskatten? Jag skulle hellre se att
det var Drivmedelsskatt. Tänker ni inte på alla som kör dieselbilar samt tyngre
fordon?
Jag kör en Golf tdi och betalar redan lika mycket vid pumpen som bensinåkarna.
Ovanpå det har jag 6.000 kr i fordonsskatt.
Hur kommer det sig att dieseln har kommit ikapp bensinen prismässigt? Om skatten är densamma?
Thomas M.
Hej Thomas!
Vi återkommer i dieselfrågan. Följ hemsidan!
Hälsningar,
Kenneth W.
Jag uppskattar vad ni gör!
Vill bara visa min uppskattning för vad ni gör och skriva under Bensinskatteupproret.
Med vänlig hälsning,
Olle L.
Vi måste protestera med andra medel!
Hej.
Det är ett mycket märkligt och patetiskt Sverige vi existerar i. Ja, existerar, för lever
gör inte folket. Vi kan ju protestera till dödagar, vem av de styrande bryr sig?
Om vi bilister vill nå fram med våra budskap måste vi protestera med andra medel!
Demokrati är ett begrepp man måste slå i ordbok för att ﬁnna och se vad det betyder. Vi är bokstavligt ÖVERKÖRDA!
Med vänlig hälsning,
B. Karlsson



Juni 2006

Över en miljon har skrivit på Bensinskatteupprorets krav!
Första delmålet nått till Nationaldagen
/VIBS#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUNFEHPENBSHJOBMQBTTFSBUEFUGÚSTUBTUPSBEFM
NÌMFUJJOTBNMJOHFOBWOBNOJQSPUFTUNPUPSJNMJHBCFOTJOPDIEJFTFMTLBUUFS
7JIBSGÌUUÚWFSFONJMKPOVOEFSTLSJGUFS
/ÊS EFUUB TLSJWT QÌ OBUJPOBMEBHFO IBS  TWFOTLBS TLSJWJU VOEFS
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTUSFLSBW
På väg mot 5 miljoner besök på hemsidan
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTIFNTJEBIBSOVCFTÚLUTHÌOHFS'PSUTÊUUBUU
HÌJOQÌTJEBGÚSBUUMÊTBIVSEFUHÌSPDIWBETPNIÊOEFS4QSJEWÌSJOGPSNB
UJPOWJEBSFUJMMHSBOOBS HPEBWÊOOFSPDIBSCFUTLBNSBUFS4FUJMMBUUBMMBTLSJWFS
VOEFSWÌSBLSBW
Nyhetsbrevet är stort som en stor lokal morgontidning
"OUBMFUQSFOVNFSBOUFSQÌWÌSUOZIFUTCSFWWÊYFSTUBEJHU/VIBSQFS
TPOFSBONÊMUTJHPDIEFUJOOFCÊSBUUWJCÚSKBSLPNNBVQQJOJWÌNFEEFTUPSB
MPLBMBNPSHPOUJEOJOHBSOB+BHUBMBSEÌPNBOUBMQSFOVNFSBOUFS"MMBBOESB
KÊNGÚSFMTFSIBMUBS
Hur många protestmejl vill Nuder ha?
"OUBMFUQSPUFTUNFKMUJMMmOBOTNJOJTUFSOTUJHFSIFMBUJEFO)VSNÌOHBQFSTPOFSUSPS
EVNÌTUFNFKMBIPOPNJOOBO/VEFSTÊHFSUJMM1FSTTPOBUUwEFUWFSLBSTPNPNEFU
mOOTOÌHSBTUZDLFOTPNJOUFÊSMJLBGÚSUKVTUBJCFOTJOTLBUUFOTPNWJ (ÚSBOw
Tidningar, radio och TV får ständigt information
-BOEFUT PMJLB NFEJFS VQQEBUFSBT TUÊOEJHU PN #FOTJOTLBUUFVQQSPSFUT GSBN
HÌOHBSPDIWFSLTBNIFUEFOKVOJCFSÊUUBEF,FOOFUI8JOTCPSHJFUU
QSFTTNFEEFMBOEF PN #FOTJOTLBUUFVQQSPSFUT GSBNHÌOHBS PDI PN BUU 4WFSJHF
TPNÊS&6TWFSLMJHBHMFTCZHENÌTUFIBCFUZEMJHUMÊHSFUSBOTQPSULPTUOBEFSÊO
EFUUÊUUCFGPMLBEF$FOUSBMFVSPQB
6OEFSGÚSTUBEFMFOBWKVOJHFOPNGÚSWJFOPNGBUUBOEFJOGPSNBUJPOTLBN
QBOKUJMMNFSÊOPSUFSGSÌO/PSSUÊMKFMÊOHTIFMB/PSSMBOETLVTUFOVQQUJMM
)BQBSBOEBNFEnFSBBWTUJDLBSFJOÌUMBOEFUPDINFEBWTMVUOJOHJ1BKBMB


Mejl till Bensinskatteupproret
Bra jobbat! Fortsätt kämpa!
Tjena!
Tänkte bara skicka ett litet uppmuntrande ord i kampen om bensinskatten. Jag
tycker att ni gör ett riktigt bra jobb med att samla ihop oss som inte längre vill ﬁnna
oss i att bensinskatten skenar iväg.
Bensinskatten idag är sjuk. Att det nu talas om ytterligare höjningar för att försöka
ändra mina bilvanor, det är så snett så det är svårt att beskriva med ord.
Låt mig välja själv när jag vill åka och vart jag vill åka, istället för att vara bunden till
kollektivtraﬁkens tider, platser och hutlösa priser!
Staten vet genom sin forskning att det är svårt att ändra bilvanorna, men de
vet också att det ser miljömässigt bra ut med en skattehöjning. De vet också
att detta i kombination med oförändrade bilvanor ger ytterligare klirr i statskassan. Pengar som sedan de styrande kan slösa på sina löner, fallskärmar och
ersättningar.
Det känns riktigt bra att det ﬁnns en motkraft. Nu väntar vi bara på att svenska
styret ska fatta vad det svenska folket vill också!
Kämpa på! Ni gör ett viktigt jobb! Ni har mitt fulla stöd.
Med vänlig hälsning,
Jim E.
Åk kommunalt och minska statens inkomster
Hej!
Hur skulle det bli om vi bilister ställde undan bilen i en eller två månader. De som
kan skulle åka kommunalt eller samåka för att minska statens skatteintäkter.
Om våra bönder skull kulle våra bönder höja mjölkpriset med 1 kr/liter skulle regeringen skrika och säga att vi måste tänka på barnfamiljerna. Det sker inte när
skatterna på bränslet höjs. Hur går det ihop? Det är ju samma barnsfamiljer!
Låt oss också leka med tanken att alla bilister i Sverige avregistrerar sina fordon i
några månader. Vad skulle då hända?
Med vänlig hälsning,
Åke L.
Hjälp mig med mer ammunition!
Hej!
Jag jobbar för tillfället och på redaktionen på en av Sveriges största tidningar. Det
surras och glunkas på redaktionen om det paradoxala i att begära sänkt bensinskatt
när man ser effekterna av den globala uppvärmningen.
Man menar att de som förordar sänkt bensinskatt hör till dem som drömmer om


ett Utopia. Tilläggas skall att detta inte är tidningens ofﬁciella hållning utan åsikter
som diskuteras sinsemellan.
Som abonnent på ert nyhetsbrev blir jag ändå litet tveksam. Hur för man fram
dessa åsikter när vi ser klimatförändringarna så påtagligt som detta året?
Snälla hjälp mig – mer ammunition, tack!
Ingemar G.

½WFSNJMKPOOBNOVOEFSTLSJGUFS



Augusti 2006

En månad kvar till valet
Låt den 17 september 2006 bli Partibytardagen!
6OEFSTÚLOJOHBSPDIMÊTBSPNSÚTUOJOHBSWJTBSHÌOHQÌHÌOHBUUCFOTJOTLBUUF
GSÌHBOÊSWJLUJHBTUGÚSWBOMJHUGPML TLSJWFS,FOOFUI8JOTCPSHQÌ#FOTJOTLBU
UFVQQSPSFUT IFNTJEB 4WFOTLBSOB WJMM IB LSBGUJHU TÊOLUB CFOTJO PDI EJFTFM
TLBUUFS.FOSJLTEBHTQBSUJFSOBTÊUUFSOÊTBOJWÊESFU
"MMBOJTPNBOTFSBUUCFOTJOPDIEJFTFMCFTLBUUOJOHFOÊSWJLUJHGÚSQBSUJWBMFU
EFOTFQUFNCFSIBSJOHFUBUUIÊNUBHFOPNBUUSÚTUBQÌEFFUBCMFSBEFSJLT
EBHTQBSUJFSOB
*IVWVETBLmOOTEFUUWÌBMUFSOBUJWGÚSEJHTPNWJMMGÌTUÚEBWSJLTEBHFOGÚS
TÊOLUBCFOTJOTLBUUFS
3ÚTUB QÌ TNÌ VQQTUJDLBSQBSUJFS TPN LMBSU UBS TUÊMMOJOH GÚS LSBGUJHU TÊOLU
TLBUU
-FUB VQQ LBOEJEBUFS JOPN EF FUBCMFSBEF QBSUJFSOB TPN HÚS VQQSPS NPU
QBSUJMFEOJOHBSOBPDILSZTTBEFNQÌWBMTFEFMO&UUFYFNQFMÊSGPMLQBSUJLBOEJ
EBUFSOBJ7ÊTUFSCPUUFOPDI/PSSCPUUFO
7ÌSSÚTUÊSWÌSUGSÊNTUBWBQFOEFOTFQUFNCFS"OWÊOEEFO6QQ
SPSFUGPSUTÊUUFS
Snart 150.000 protestmejl till Pär Nuder
)JUUJMMTIBSQFSTPOFSQSPUFTUNFKMBUUJMM1ÊS/VEFSWJBWÌSNFKMGVOLUJPO
QÌIFNTJEBOXXXCFOTJOTLBUUFVQQSPSTF
7ÌSIFNTJEBIBSOVIBGUNJMKPOFSCFTÚLPDIBOUBMFUQSFOVNFSBOUFSQÌ
WÌSUOZIFUTCSFWÊS
TLBUUFUSÚUUBNÊOOJTLPSJLPOVOHBSJLFU4WFSJHFIBSTLSJWJUQÌWÌSU
VQQSPSQÌXXXCFOTJOTLBUUFVQQSPSTF
Nuder har fortfarande inte svarat
/V ÊS EFU CBSB FO NÌOBE LWBS UJMM SJLTEBHTWBMFU  "MMU nFS NÊOOJTLPS
TLSJWFSVOEFSWÌSBUSFLSBWPDIBOTMVUFSTJHUJMM#FOTJOTLBUUFVQQSPSFU NFO1ÊS
/VEFSPDIIBOTHJHBOUJTLBLBOTMJQÌ'JOBOTEFQBSUFNFOUFUIBSJOUFFOTCFIB
HBUTWBSBQÌWÌSUCSFWNFEÚOTLFNÌMPNUJEGÚSWÌSVQQWBLUOJOH
'ÚSBUUIÌMMBHSZUBOLPLBOEFTLJDLBEFWJFOOZCFHÊSBOPNUJEGÚSVQQWBLUOJOH
QÌmOBOTEFQBSUFNFOUFU%FOOBHÌOHNFE.PUPSNÊOOFOT3JLTGÚSCVOE5JMMTBN
NBOTIBSWJÚWFS NJMKPOFSTLBUUFUSÚUUBNÊOOJTLPSCBLPNWÌSGSBNTUÊMMBO


Bensinskatteupproret och Skattebetalarna har protestmöte
*OGÚSWBMFUESJWFS4LBUUFCFUBMBSOBTGÚSFOJOHNFETJOBÚWFSNFE
MFNNBSFOJOUFOTJWLBNQBOKGÚSBUUGÚSBVQQTLBUUFGSÌHPSOBJWBMSÚSFMTFO&O
BWEFSBTNFTUGSBNUSÊEBOEFGSÌHPSÊSCFTLBUUOJOHFOBWESJWNFEFM
4LBUUFCFUBMBSOB PDI #FOTJOTLBUUFVQQSPSFU IBS SFEBO HFOPNGÚSU FUU BOUBM
VUÌUSJLUBEFLBNQBOKFSUJMMTBNNBOT6OEFS"MNFEBMTWFDLBOJCÚSKBOBWKVMJ
IBEFWJJOCKVEJU4LBUUFCFUBMBSOBBUUEFMUBJWÌSUQSPUFTUNÚUFVUBOGÚSSJOHNV
SFOOÊSNJMKÚQBSUJFUTBNUJEJHUQSPQBHFSBEFGÚSNFSwHSÚOTLBUUFWÊYMJOHwJOO
BOGÚSNVSFO
/VIBSWJJCFOTJOTLBUUFVQQSPSTFIBCMJWJUJOCKVEOBBW4LBUUFCFUBMBSOBBUU
EFMUBWJEEFSBTUFNBEBHPNTLBUUFSQÌESJWNFEFMPDIBOOBOFOFSHJ5POWJLUFO
MJHHFSQÌCFOTJOPDIEJFTFMCFTLBUUOJOHFOPDISVCSJLFOÊSCFOTJOTLBUUFVQQSPS
Partienkät och kampanjer
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUIBSHKPSUFOGÚSTUBFOLÊUUJMMEFQPMJUJTLBQBSUJFSOB%FO
QSFTFOUFSBEFTVOEFS"MNFEBMTWFDLBOCMBOEBOOBUWJEFUUTFNJOBSJVNTPNWJ
WBSJOCKVEOBUJMMoGÚSÚWSJHUEFUGÚSTUBOBUUTFNJOBSJFUJQPMJUJLFSWFDLBOTIJT
UPSJB
6OEFSTPNNBSFOIBSWJPDLTÌHKPSUFUUTUPSUBOUBMLBNQBOKJOTBUTFS7JIBS
EFMBU VU nZHCMBE  QSBUBU NFE oUBMT CJMJTUFS  CFTÚLU nFSB USÊĊBS PDI FUU
BOUBMUJEOJOHTSFEBLUJPOFSMÊOHTIFMBLVTUFOGSÌO/PSSUÊMKFUJMM)BQBSBOEB
5PUBMUCFTÚLUFTPSUFSPDIWJUBMBEFNFENBTTPSBWIÌSUQSFTTBEFOPSS
MBOETCJMJTUFSPDIKVMÊOHSFOPSSVUWJLPNEFTUPBSHBSFWBSGPMLÚWFSEFPSJNMJHB
ESJWNFEFMTTLBUUFSOB7JBWTMVUBEFLBNQBOKFOJ1BKBMB&OVQQMFWFMTF
7J IBS LBNQBOKBU QÌ (PUMBOE  EFMUBHJU J EFCBUUFS PDI TFNJOBSJFS VOEFS
"MNFEBMTWFDLBOPDIUBMBUNFENBTTPSBWHPUMÊOOJOHBS
7JIBSÊWFOWBSJUBLUJWBQÌ-FOOBSU#FOHUTTPOTIFNNBQMBO7BSCFSHPDI
EFMBUVUnFSBUVTFOnZHCMBEQÌEFOJNQPOFSBOEFKÊUUFUSÊĊFO8IFFMT8JOHT
QÌ (FUUFSÚOT nZHGÊMU ½WFS  QFSTPOFS TLSFW QÌ MJTUPSOB EJSFLU QÌ QMBU
TFO
Slutspurt inför valet
/VTLBMMWJLPODFOUSFSBPTTQÌKPCCFUNFETMVUTQVSUFOJOGÚSWBMFU"WTQBSLQÌ
TMVUTQVSUFOQÌ.ZOUUPSHFUUJTEBHEFOBVHVTUJLM
4QSJEWÌSIFNTJEFTBESFTTCFOTJOTLBUUFVQQSPSTFWJEBSFUJMMBMMBWÊOOFSPDI
CFLBOUB%FUmOOTUZWÊSSGPSUGBSBOEFNÌOHBTPNJOUFLÊOOFSUJMMPTT



Mejl till Bensinskatteupproret
Tänk på dieseln också
Hej, ska vi inte tänka på dieselpriset också? Såg igår att priset på diesel på en
mack låg högre än bensinen.
Bensin 10,97 och Diesel 11,08.
Vänliga hälsningar,
Sigge
Hej Sigge!
Vi ska ta upp dieselpriset också. Följ Bensinskatteupprorets hemsida bensinskatteuppror.se
Hälsningar
Kenneth
Vad kan jag hjälpa er med?
Hej!
Mitt namn är Mattias och är en 23 år gammal låglönetagare som måste använda bil då jag bor i skogen. Jag är beredd att hjälpa till på alla sätt möjligt
och då passar det sig bra att jag jobbar skift som personlig assistent och har
ganska mycket “dötid”.
Hör bara av er om ni behöver hjälp så får ni den!
Hälsningar,
Mattias P.
Dags för ett riktigt bilparti
Hej Kenneth!
Nu när vi har fått två bilﬁentliga block i politiken kanske vi ska börja fundera på ett
mer bilvänligt parti som alternativ.
En ide vore att starta ett diskussionsforum för att ventilera OM det ﬁnns intresse
hos folk.
Trädkramare, rasister och gammelkommunister har egna partier. Varför ska då inte
vi bilister också kunna verka för våra intressen i ett eget parti?!.
Tänk vilken irritation det skulle innebära för politiska ekonomer om inte allehanda
statliga ﬁnansieringar skulle kunna komma från oss bilister.
Ned vänlig hälsning,
Joakim A.



Tänk om alla åkte kollektivt en dag…
Tänk alla i vårt land som av olika skäl är tvungna att ta bilen till och från arbetet en
dag eller två skulle försöka ta kollektiva färdmedel istället! Vad skulle då ske med
Sverige? Skulle en sådan aktion betraktas som samhällsfarlig? Troligen!
Mats

#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUTOBNOJOTBNMJOHWJEFUUNÚUFQÌ.ZOUUPSHFU



Oktober 2006

Nu slipper Nuder ta emot folket!
.BLUFOTBSSPHBOTIBSTUSBĊBUTJH(ÚSBO1FSTTPOIBSHÌOHQÌHÌOHGÚSLMBSBU
BUUIBOWBSLFOTFUUFMMFSIÚSUOÌHPUNPUTUÌOENPUCFOTJOTLBUUFO)BOIBSWÊOU
WBOMJHUGPMLSZHHFOPDIJOFEMÌUBOEFPSEBMBHBWGÊSEBUOÌHPOTPNIFMTUMÊUUOBE
JCFTLBUUOJOHFOBWESJWNFEFM1ÊS/VEFSIBSTWFLGVMMUTNJUJUGSÌOWÌSÚOTLBEF
VQQWBLUOJOH/VIBSUBMTWÊMKBSFWÊOU1FSTTPOPDI/VEFSSZHHFO
* 57WBMWBLBOT TMVUTLFEF SFEPWJTBEFT WJMLB TPN WBS WÊMKBSOBT WJLUJHBTUF
GSÌHPS%ÊSGBOOTJOHFUBMUFSOBUJWNFECFOTJOTLBUUFOQÌMJTUBO+PCCFOLPN
FUUBPDIQSJWBUFLPOPNJOTUSBYFGUFS*CÌEBEFTTBPDInFSBBOESBGSÌHPSMJHHFS
OBUVSMJHUWJTCFOTJOQSJTFUJOCBLBU
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFU GPSUTÊUUFS *OUF NJOTU NFEJB NÌTUF CFBSCFUBT 'PSU
TÊUUBUUTQSJEBWÌSUCVETLBQPDIWÌSBESFTTXXXCFOTJOTLBUUFVQQSPSTF
Förakt för 1,1 miljoner svenskar
%FOTPDJBMEFNPLSBUJTLBSFHFSJOHFONFE1FSTTPOPDI/VEFSJTQFUTFOWJTBEF
FUULMBSUGÚSBLUNPUEFÚWFSFONJMKPOFUUIVOESBUVTFOTWFOTLBSTPNTLSJWJUQÌ
GÚSTÊOLUCFOTJOTLBUUWJBXXXCFOTJOTLBUUFVQQSPSTF
%ÊSFNPUIBEFEFwOBUVSMJHUWJTwUJEGÚSFOVQQWBLUOJOHEFNTPNLSÊWEF
TÊOLUBCJMSFTFBWESBH%FIBEFKVHVECFWBSTMZDLBUTTBNMBJIPQESZHUFUUUVTFO
 OBNOVOEFSTLSJGUFSy
Nya regeringen sviker också
%FO OZB BMMJBOTSFHFSJOHFO WFSLBS JOUF IFMMFS IB MÊSU FUU EVHH BW OVUJETIJT
UPSJFO.ÌOHBWÊMKBSFSÚTUBEFQÌ,SJTUEFNPLSBUFSOBGÚSMÚGUFUPNBUUTÊOLB
CFOTJOTLBUUFO.PEFSBUFSOBWBOOSÚTUFSCMBOECJMGPMLFUGÚSBUUEFJQSJODJQPDI
MÊOHSFGSBNWJMMFTÊOLBCFOTJOTLBUUFO'PMLQBSUJFUMPWBEFBUUJBMMBGBMMJOUFIÚKB
PDIÚQQOBEFGÚSFOTÊOLOJOHPNQSJTFUGPSUTBUUFWBSBIÚHU$FOUFSOMPWBEFBUU
IÚKBSFTFBWESBHFOPDIBUUJOUFIÚKBCFOTJOTLBUUFO
7BECMFWEFU *OUFFUUPSEPNCFOTJOTLBUUFTÊOLOJOHFOmOOTNFEJCVEHFU
PDISFHFSJOHTGÚSLMBSJOH7JCJMJTUFSÊSHJWFUWJTEKVQUCFTWJLOBQÌEFOOZBSF
HFSJOHFO
0NJOUFEFOCPSHFSMJHBSFHFSJOHFOHÚSWÊMKBSOBNJOESFCFTWJLOBÊO T 
SFHFSJOHFOLPNNFSTUPSBHSVQQFSWÊMKBSFBUUWBOESBWJEBSFUJMMTPĊBOFMMFS
VQQTUJDLBSQBSUJFS
*CVEHFUFOWJTBEFEFUTJHBUUEFOCPSHFSMJHBSFHFSJOHFOBLUJWUUÊOLUGPSUTÊU
UBNFEEFUiBVUPNBUJTLBVQQSÊLOJOHTTZTUFNFUwGÚSCFTLBUUOJOHFOBWCFOTJO 


EJFTFMPDIWJMMBPMKBWJEOZÌS%ÌIÚKTCFOTJOTLBUUFO UWÊSUFNPUBMMBTFQBSBUB
WBMMÚGUFO NFEÚSF
"UUHÌUJMMWBMQÌMÚGUFOPNTÊOLOJOHPDITFOJTUÊMMFUIÚKBFGUFSNBLUUJMMUSÊ
EFUWPSFSFOBTKÊMWNPSEFUGÚS LE PDITLVMMFGÌEFOZBNPEFSBUFSOBBUUGSBNTUÌ
TPNiEFMKVHBOEFNPEFSBUFSOBw
Många inom partierna stöder oss
#MBOEEF NJMKPOFSVOEFSUFDLOBSOBBW#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUmOOTNÌOHB
TPDJBMEFNPLSBUFS0NJOUF T ÚQQOBSÚHPOFOJEFOOBGSÌHBCMJSEFUTWÌSUGÚS
EFNBUUUBUJMMCBLBWÊMKBSOB
%FU mOOT FO TUBSL JOUFSO HSÊTSPUTPQJOJPO JOPN QBSUJFSOB GÚS FO LSBGUJH
TÊOLOJOH BW CFOTJOTLBUUFO .FO EFO JOUFSOB NBLUFO J QBSUJFSOB ÊS TUPDL
IPMNTCBTFSBE1BSUJQJTLBOWJOFSPCFWFLMJHUÚWFSEFNTPNGÚSTÚLFSGÚSBGSBN
ÌTJLUFSPNBUUGPMLFUEJHOBSVOEFSPSJNMJHUIÚHBCFOTJOTLBUUFSJHMFTCZHETMBO
EFU4WFSJHF7ÊSTUÊSEFOJOPNTPDJBMEFNPLSBUFSOBPDINPEFSBUFSOB
(MÊEKBOEFÊSBUU,%6 ,SJTUEFNPLSBUFSOBT6OHEPNTGÚSCVOE LMBSUTBHUJGSÌO
BUUEFUWPSFFUUPGÚSMÌUMJHUTWFLBW LE BUUHÌNFEQÌCFOTJOTLBUUFIÚKOJOHFO
*OPNTÌWÊM N TPN GQ PDI T mOOTEFUMPLBMUFUUNZDLFUTUPSUNJTTOÚKF
NFEEFOGÚSIÚHBCFOTJOTLBUUFO NFOQBSUJQJTLBOÊSFĊFLUJWPDIFOEBTUFOTUB
LBQPMJUJLFSJEFTTBUWÌTUPSBQBSUJFSWÌHBSTUJDLBVUIBLBO*OUFFOTJ/PSSMBOE 
EÊSNJTTOÚKFUJOPN T ÊSLPNQBLU IBSEFUVUCSVUJUOÌHPOÚQQFOSFWPMU
'PMLQBSUJTUFSOBJOPSS NFOJOHFOBOOBOTUBOT IBSEÊSFNPUÚQQFUQSPUFT
UFSBUNPUQBSUJMJOKFO
*OPN D IÌMMTNBOGPSUGBSBOEFQÌNBUUBONFEEJWFSTFEJNSJEÌFSPNHVME
PDIHSÚOBTLPHBSNFEFUBOPMPDIBOESBÌUFSWÊOETHSÊOEFS
,MZGUBONFMMBOGPMLFUPDISJLTEBHTFMJUFOÚLBS
.FKMLBNQBOKFO UJMM /VEFS ÊS BWTMVUBE &OCBSU WJB WÌS IFNTJEB mDL IBO
QSPUFTUNFKM)BOTTWFLOÊSIBOTNFUGSÌOVQQWBLUOJOHFOÊSWBSFTJH
HMÚNUFMMFSGÚSMÌUFU%FUTLBWJGPSUTÊUUBQÌNJOOBPN
/V GÚSCFSFEFS WJ FO VQQWBLUOJOH IBT EFO OZF mOBOTNJOJTUFSO  "OEFST
#PSH NFOUSPSJOUFQÌOÌHPUVOEFSWFSL'ÚSBUUHÚSBEFUQPMJUJTLUPNÚKMJHU
BUUIÚKBCFOTJOTLBUUFOPDITLBQBFONÚKMJHIFUBUUTÊOLBEFONÌTUFWJGPSUTÊUUB
WÌSUPQJOJPOTBSCFUF
Namninsamlingen fortsätter
/ZBOBNOMÊHHTIFMBUJEFOUJMMWÌSMJTUBQÌCFOTJOTLBUUFVQQSPSTF&GUFSVUSFOT
OJOHBWGBMTLBPDIwMVTUJHBwOBNOÊSWJOVTLBUUFUSÚUUBCJMJTUFSTPN
TUÌSCBLPNEFUSFLSBWFO'MFSLPNNFSUJMMWBSKFEBH


Sprid information om hemsidan!
%FUÊSWJLUJHUBUUNÌOHBCFTÚLFSIFNTJEBOPDIQÌEFUWJTFUTLBĊBSTJHGBLUB
PNEFOGÚSIÚHBCFOTJOTLBUUFOPDILBOMÊTBBMMBUJEOJOHTBSUJLMBSWJMÊOLBSUJMM
PDIEÊSNFEGÚMKBEFOBLUVFMMBEFCBUUFO
)JUUJMMT IBS WJ IBGU  CFTÚL )KÊMQ UJMM BUU TQSJEB BESFTTFO XXX
CFOTJOTLBUUFVQQSPSTF
7J IBS IJUUJMMT  QSFOVNFSBOUFS )BS EV JOUF UJQTBU WÊOOFS PDI CF
LBOUBTPNEVUSPSTLVMMFWBSBJOUSFTTFSBEFHÚSEFU
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUSVMMBSWJEBSF



Mejl till Bensinskatteupproret
Invadera Stockholm med bilar!
Hallå Winsborg!
Tack för ditt jobb och för din insändare i lokaltidningen idag.
Bra skrivet, speciellt vad gäller miljöstollarna, men Peter “Fisköga” med gelikar
behöver ju inte bekymra sig för skattehöjningar. Vi föder ju dom med ﬂäsklöner via
skattsedeln.
I brist på bönder med liar (tyvärr sällsynta numera) får vi använda oss av våra
fordon. Jag föreslår en rejäl (ﬂera tusen) “bilinvasion” rätt in mot Sthlm C. vid överenskommen tidpunkt.
Signalhornen ﬂitigt i bruk särskilt utanför “Hönshuset” så får vi se om herr Borg
bemödar sig om att glänta på gardinerna. Mer “franskt stuk” måste det bli. Tack och
lov börjar den mesige svensken bli uppretad och det bådar gott.
Ert initiativ kan bli startskottet för en allmän revolt mot politikernas runt 40-åriga
vanstyra av landet. Det hoppas i alla fall jag annars blir det att dra.
Med vänliga hälsningar.
Gunnar S.
När höjs kollektivtraﬁkens traﬁkförsäkringar?
Hej Kenneth!
Jag har noterat att det har hänt en hel del olyckor inom kollektivtraﬁken den senaste tiden, men någon höjd skatt på deras traﬁkförsäkring för att ﬁnansiera skadorna
blir det förstås inte. Eller hur?
Med vänlig hälsning,
Joakim
Samåkning minskar statens inkomster – haha!
Hej!
Jag har undertecknat och stött er kampanj och kommer att fortsätta med detta.
Tack för allt arbete som ni lägger ned på detta projekt.
Finns nog bara ett sätt att få ned skatten och det är att få folk att dramatiskt ändra
sin förbrukning, Och då menar jag dramatiskt!.
Få folk att samåka, bygg en sida för matchning, www.exempel.se, där folk kan
ange varifrån de åker och vart de vill åka. Då kan de dra ner sin förbrukning till
hälften. Inget klirr i kassan hos staten. Då ska du se att händer saker!
Eller varför inte be alla som tänker som ni att ta bussen eller tåget under en vecka.
Hela systemet skulle braka ihop om man ﬁck alla att ställa upp. Bussköer, tågköer,
tankbilar som vill tömma sina tankar på bensin vid stationer, Båtar som vill tömma
sina tankar i hamnar. Cisternerna skulle vara överfulla på ett par dagar. Hehe!


Tro på uppror, men det räcker nog inte med snack. Politikerna vet att vi svenskar
gnyr lite i början och sedan vänjer vi oss. Vi skulle göra som fransmännen när de
är missnöjda.
Med vänliga hälsningar,
Claus U. A.



Januari 2007

Ingen bra start för nya regeringen!
"MMJBOTSFHFSJOHFOTGÚSTUBCVEHFUÊSJOHFOVQQNVOUSBOEFMÊTOJOHGÚSMBOEFUT
CJMJTUFS.ÌOHBBWEFNWÊOEFEFOSÚEHSÚOBNBKPSJUFUFOSZHHFONFEGÚSIPQQ
OJOHBS PN BUU JOUF NJOTU LET LSBW QÌ SJNMJHBSF USBOTQPSUTLBUUFS TLVMMF TMÌ
JHFOPN3FTVMUBUFUÊSEPDLNZDLFUOFETMÌFOEF%FUmOOTJOUFFOTUBWFMTFJEFO
OZBCVEHFUFOPNCFOTJOPDIEJFTFMTLBUUFTÊOLOJOH
5WÊSUPNTLBMMFOOZTUSBĊTLBUUQÌEFOPCMJHBUPSJTLBUSBmLGÚSTÊLSJOHFOJO
GÚSBT SFTFBWESBHFOTLBMMVSIPMLBTPDIOZBCJMUVMMBSJOGÚSBT7JCFHÊSOVUJEGÚS
VQQWBLUOJOHBWEFOOZFmOBOTNJOJTUFSO"OEFST#PSHPDIIPQQBTJBMMBGBMMQÌ
FUUBOTUÊOEJHBSFCFNÚUBOEFÊOBWTNJUBSFO/VEFS
7JVUHÌSJGSÌOBUUEFOBVUPNBUJTLBIÚKOJOHFOBWCFOTJOTLBUUFONFEÚSF
WJE ÌSTTLJGUFU TUSZLT * ÚWSJHU LWBSTUÌS TBNNB GSÌHPS TPN UJMM #PSHT GÚSFUSÊ
EBSF
%FUmOOTNZDLFUBUUEJTLVUFSBNFEEFOOZFmOBOTNJOJTUFSO)JUUJMMTIBS
EFÚWFS NJMKPOFSTWFOTLBSTPNTLSJWJUQÌWÌSBUSFLSBWPNTÊOLOJOHBSBW
CFOTJOTLBUUFO JOUF GÌUU OÌHPU HFIÚS GSÌO NBLUFO %FU EFNPLSBUJTLB VOEFS
TLPUUFUJEFOOBGSÌHBWÊYFSIFMBUJEFO
#FOTJOTLBUUFVQQSPSFUSVMMBSWJEBSF
Bensinskatteupproret begär tid för uppvaktning av Borg
4ÌIÊSTLSFWWJUJMMWJMMMBOEFUTOZBmOBOTNJOJTUFS
w5JMM'JOBOTNJOJTUFS"OEFST#PSH
#FHÊSBOPNUJEGÚSVQQWBLUOJOH
#FOTJOPDIEJFTFMCFTLBUUOJOHFOÊSFUUBMMWBSMJHUQSPCMFNGÚSTWFOTLBGPMLFU'MF
SBVOEFSTÚLOJOHBSJOOBOWBMFUWJTBEFLMBSUPDIUZEMJHUBUUCFOTJOTLBUUFOWBSEFO
GSÌHBTPNPSPBEFNFTU TFUFY/PSEFBPDI"GUPOCMBEFU 
3ZHHSBEFO
#JMUSBmLFOÊSTKÊMWBSZHHSBEFOJEFOTWFOTLBUSBOTQPSUJOGSBTUSVLUVSFO½WFS
  BW BMMU SFTBOEF SÊLOBU J QFSTPOUSBOTQPSULJMPNFUFS  TLFS NFE QFSTPOCJM
WFOPNLPMMFLUJWUSBmLFOÊSWJLUJHGÚSWJTTBNÊOOJTLPSÊSEFOCBSBFUUNBSHJOFMMU
LPNQMFNFOUUJMMCJMFO4ÌLPNNFSEFUBMMUJEBUUWBSBJFUUHMFTCZHETMBOE
(JHBOUJTL
%FOTBNIÊMMTOZUUBTPNLBOSÊLOBTCJMUSBmLFOUJMMHPEPÊSHJHBOUJTL#JMJTUFSOB
mOBOTJFSBS LÚSPDIVOEFSIÌMMFSTKÊMWBTJUUUSBOTQPSUTZTUFN"SCFUTQFOEMJOH TKVL


SFTPS JOLÚQ TFSWJDFPTWTLFSUJMMTUÚSTUBEFMFONFEQFSTPOCJMBS,PMMFLUJWUSBmLFOÊS
EÊSFNPUEZSGÚSTBNIÊMMFU7BSKFOZKÊSOWÊHTTUSÊDLBTPNTÊUUTJESJGULPTUBSÊOOV
NFSJTLBUUFTVCWFOUJPOFS
6UWFDLMJOHTCSPNT
4WFSJHF ÊS UJMMTBNNBOT NFE 'JOMBOE  &6T WFSLMJHB HMFTCZHETMBOE 'ÚS BUU
LVOOBLPOLVSSFSBQÌMJLBWJMMLPSPDIHFTWFOTLBSOBSJNMJHBNÚKMJHIFUFSUJMMMJLWÊS
EJHMFWOBETTUBOEBSETPNJUÊUCFGPMLBEF$FOUSBMFVSPQBCFIÚWFSWJCFUZEMJHUMÊHSF
TLBUUQÌQSJWBUBUSBOTQPSUFS)ÚHESJWNFEFMTTLBUUÊSJFUUHMFTCZHETMBOETPN4WF
SJHFFOBMMWBSMJHVUWFDLMJOHTCSPNT
5SÚHBSCFUTNBSLOBE
&OSÚSMJHBSFBSCFUTNBSLOBEÊSFOGÚSVUTÊUUOJOHGÚSBUUGÌnFSTWFOTLBSJBSCFUF
%FUUBIBSEFOOZBBMMJBOTSFHFSJOHFOIFMUSÊUUJ.FOFOBWEFWJLUJHBTUFGÚSVUTÊUU
OJOHBSOBGÚSBUUGÌFOCÊUUSFGVOHFSBOEFBSCFUTNBSLOBEÊSBUUEFOSFOUGZTJTLB
SÚSMJHIFUFOVOEFSMÊUUBT%FUNÌTUFWBSBMÊUUBUUUBFUUKPCCTPNQBTTBSÊWFOPN
EFUMJHHFSNJMCPSUVUBOBUUQFOEMJOHTLPTUOBEFOTLBCFIÚWBJOOFCÊSBBMMUGÚS
TUPSJOLPNTUTÊOLOJOH%FUGÌSBMESJHCMJCÊUUSFBUUTUBOOBIFNNBNFECJESBHÊO
BUULÚSBCJMUJMMKPCCFU
#FOTJOTLBUUFOJOUFLPQQMBEUJMMNJMKÚO
"MMUUBMPNIÚHBCFOTJOTLBUUFSGÚSNJMKÚOTTLVMMÊSGFM%FOGÚSSBSFHFSJOHFOT
HSÚOB TLBUUFWÊYMJOH IBS QÌ GPSEPOTTJEBO WBSJU FO UPUBM nPQQ VS NJMKÚTZOQVOLU
5PN'JOBOTEFQBSUFNFOUFUTFHOBVUSFEBSFIBS NFEGÚSWÌOJOH LPOTUBUFSBUBUU
IÚKEBCFOTJOTLBUUFSPDIIÚKEBCFOTJOPDIEJFTFMQSJTFSJOUFIBSNÊSLCBSUQÌWFSLBU
LÚSTUSÊDLBFMMFSLÚSNÚOTUFS%FUUBÊSGVMMUGÚSLMBSMJHU4WFOTLBSOBÊSUWVOHOBBUU
LÚSBCJMGÚSBUUBSCFUFPDIWBSEBHTLBMMGVOHFSB)ÚHBESJWNFEFMTTLBUUFSQÌWFSLBS
JOUFNJMKÚONFOTMÌSTÚOEFSQSJWBUFLPOPNJOGÚSNÌOHBIVTIÌMM%SJWNFEFMTTLBUU
ÊSOFHBUJWVSNÌOHBTZOQVOLUFSEÌEFOCMBOEBOOBUTMÌSHFPHSBmTLUPDITPDJP
FLPOPNJTLUCMJOUPDIGFM
½WFS NJMKPOVOEFSTLSJGUFS
#FOTJOTLBUUFVQQSPSTFIBSIJUUJMMTGÌUUTUÚEBWÚWFSFONJMKPOFUUIVOESBUVTFO
TWFOTLBS%FLSBWTPNTUÊMMTÊS
4ÊOLCFOTJOTLBUUFO
5BCPSUNPNTFOQÌCFOTJOTLBUUFO
*OGÚSTBNNBMÌHBNPNTQÌCFOTJOTPNGÚSLPMMFLUJWUSBmL BMMUTÌ
QSPDFOUJTUÊMMFUGÚSTPNJEBHQSPDFOU
%FUUBÊSFOWFSLMJHGPMLSÚSFMTF5JMMTBNNBOTNFEEFBOESBOBNOJOTBNMJOHBS
TPNTLFS UFY.PUPSNÊOOFOT3JLTGÚSCVOE IBSÚWFS NJMKPOFSNÊOOJTLPSTUÊMMU
TJHCBLPNLSBWFOQÌLSBGUJHUTÊOLUCFOTJOTLBUU


5JEGÚSVQQWBLUOJOH
7JBOIÌMMFSOVPNUJEIPTmOBOTNJOJTUFSOGÚSBUUTPNPNCVEGÚSÚWFSFONJM
KPOFUUIVOESBUVTFOTWFOTLBSGÌÚWFSMÊNOBEFJOTBNMBEFOBNOFO GSBNGÚSBWÌSB
TZOQVOLUFSPDINFEEFOGÚSESJWNFEFMTTLBUUFSBOTWBSJHFNJOJTUFSOEJTLVUFSBWBE
TPNCÚSPDILBOHÚSBTOÊSEFUHÊMMFSESJWNFEFMTCFTLBUUOJOHFO
7BSCFSHPDI%BMCZ
-FOOBSU#FOHUTTPO JOJUJBUJWUBHBSF
,FOOFUI8JOTCPSH UBMFTNBOw



Mejl till Bensinskatteupproret
Vi tror inte på växthusfanatiker!
Hej! Det ﬁnns en intressant ﬁlm om växthusbluffen. Den går att se denna adress;
http://tinyurl.com/2z8njz
Jag tycker att några av dessa experter borde få komma till tals i debatter med den
högljudda fanatiska rörelsen som förfalskar verkligheten och som även gör stora
pengar på sina förfalskningar.
Nils Örjan E.
Vän av bilen
Ska glesbygdens folk betala allt?
Är det befolkningen i glesbygd ensam som skall betala kalaset för klimatförändringen? Ger inte politikerna upp förrän de avfolkat 90 procent av Sveriges yta?
Om de vore omtänksamma om klimatet borde de se till att ﬂytta ut industrierna till
råvarorna istället.
Vidare kan jag konstatera att det är lättare att ersätta fossila bränslen i fasta installationer. Varför koncentrerar man sig då så intensivt på bilismen? Det verkar som
man i vanlig ordning ger sig på dom som redan ligger.
Varför har man inte sett till att höja skatten på lyxbåtar? De slukar otroliga mängder bensin. Kan det vara så att våra politiker har stora båtar allihop? Faktum är att
dessa endast är till för nöje. Bilisterna däremot måste ha sina bilar för att kunna
arbeta, handla, köra barn till dagis osv.
Vad jag vet är det bara gröna växter som kan omvandla koldioxid till syre igen, men
var är debatten om företagens nedhuggning av regnskog? Jag har inte hört en
enda politiker som fört upp detta till ytan. Är det så att dom bolag som handlar med
skog är så ekonomiskt kraftiga att politikerna inte vågar?
Var ﬁnns modet hos våra politiker?
Jag återkommer när politikerna har retat upp mig lite till.
Sven-Erik W.
När kommer nästa straffskatt?
Jag måste ha missförstått begreppet ”försäkring”. Om jag tecknar en försäkring
innebär det väl att jag försäkrar mig mot skadekostnader som uppkommer, i detta
fall i traﬁken. Jag förstås inte hur statliga skattemedel ska kunna betala traﬁkskadefallen. Det måste falla på fordonets traﬁkförsäkring, oavsett om det gäller min egen
personskada eller en motparts personskada.
Traﬁkförsäkringen tecknas ju i samband med fordonsköpet. Den är knuten till fordonet och ägaren. Det borde vara det mitt försäkringsbolag som sätter premien för
försäkringen och inte en statlig skattepålaga.
Kommer denna nyuppfunna skattepålaga att i framtiden drabba alla typer av för

säkringar? Hem-, fritidshus-, liv-, olycksfalls- och båtförsäkringar. O, grymma
framtid!
Jag läste att skatten på drivmedel också skall höjas! Men snälla, börja med att ta
bort momsen från energiskatten och övriga avgifter som inte har med produkten
att göra.
Mitt förslag är att slopa fordonsskatten! Baka in den i bränslepriset så kan ett fordon stå i garaget utan att kosta pengar.
Jag trodde, i min enfald, att en moderatledd regering inte skulle komma med nya
skatter på bilismen, men tydligen har någon gått i den tidigare regeringens skola.
Den skolan lärde ut att alla skall leva på bidrag eftersom inkomsten beskattas hårt
och dessutom genom skatt på redan beskattade pengar.
Med vänlig hälsning,
Jan V.
Lägg ner er aktion!
Hej !
I dag den 16 december är det 9 grader varmt. Vi har ingen snö och sjöarna ingen
is. Normalt skulle vi ha haft en meter snö, ca minus 10 grader och minst 50 cm is
på våra sjöar.
Men ni i er organisation fattar ju ingenting, blinda som ni är i ert s.k. uppror mot
bensinpriserna.
Ni fattar inte att vi med rask takt är på väg att ödelägga våra möjligheter att bebo
vårt klot, detta med stark hjälp av de utsläpp av växthusgaser våra bilar släpper ut.
Men ni bara fortsätter, helt obegripligt. Ni borde omedelbart lägga ner ert destruktiva arbete, upplösa organisationen och börja ett intensivt arbete med att få fram
alternativ, innan det är för sent!!
Våra barnbarn kommer att hålla oss ansvariga för vårt oansvariga beteende. De
kommer att fråga oss: Hur kunde ni, när ni visste !!!???
Allan
Hej Allan!
Du drar nog lite för stora växlar och för snabba slutsatser av en liten lokal och normal väderavvikelse.
För några år sedan ﬁrade vi midsommar på vår uteplats i plus fyra grader med
överbliven julöl och glögg utan att jag tror på en ny istid bakom knuten.
Du, bland andra, borde använda ”försiktighetsprincipen” i analyserna. Istället väljer
du att gallskrika om katastrof. På svaga grunder. Inte ens den hårt politiskt styrda
IPCC – FN:s klimatpanel – kan vetenskapligt slå fast att det är växthuseffekten
som står för den just nu troligen pågående temperaturförändringen.
Att just koldioxidhalten är nyckeln är också ett långskott.


Att just bilavgaserna har någon betydelse är mer tro än vetande. Att vårt bidrag från
detta glesbygdsland är helt försumbart det vet vi.
Likaså vet vi att Sverige är en så kallad koldioxidsänka tack vare all skog.
Enligt Kyotoprotokollet får vi tom släppa ut mer koldioxid.
Vad kommer då barn och barnbarn att säga? Ja, vad mina barn säger vet jag redan
– de deltar med liv och lust som kampanjarbetare för bensinskattesänkning och
min dotter har nog läst 10-falt ﬂer vetenskapliga rapporter om klimatförändringar
och växthuseffekt än vad du troligen gjort.
Vad barnbarnen kommer säga är ju ännu så länge rätt ovisst – men själv tror jag att
det kommer låta ungefär så här:
– På 1600-talet ”visste” alla att det var rätt att bränna häxor. På 2000-talet visste
”alla” att jorden höll på att gå under på grund av bilavgaser som till och med påstods orsaka jordbävningar och tsunami.
Nej Allan – vi tänker verkligen inte ”upplösa organisationen” och lägga ner.
Tvärt om vet vi att det fortfarande ﬁnns stort behov av kritiskt tänkande människor
som kan stå emot ”häxbrännarna” som fanatiskt ”vet” att de har rätt!
Hälsningar,
Kenneth
Trolöshet mot väljarna och nyval
Hej! Det var inte bara Anders Borg som lovade bensinskattesänkning. KD med
Göran i spetsen lovade sänkning med 1,30 kr litern. Deras agerande skulle för den
undre värden i domstol säkert ge 2–6 år för trolöshet samt näringsförbud. Så jag
hoppas att dom andra partierna tar sitt förnuft till fånga och tillsammans med oppositionen utlyser nyval.
Med vänlig hälsning,
Kent D
Snart har vi inte råd att jobba!
Hej.
Jag är en enkel medborgare som ibland har svårt att hänga med i svängarna. Just
nu så går det för fort i kurvorna.
Vi är arbetstagare som får mindre och mindre i plånboken. Snart kommer vi inte
att ha råd att arbeta eftersom vi måste åka bil till jobbet. Jag har 7,5 mil enkel väg
och min hustru har 2,5 mil enkel väg. Ingen möjlighet att åka kommunalt till arbetet.
Inga bussar passar våra tider.
Vi är tvungna att ha 2 bilar och bensinräkningarna ligger på mellan 3.000 och
4.000 kr per månad!!!???!!!
Vill dom att vi ska vi sluta och arbeta, eller…



Om vi blir arbetslösa blir vi väl tvungna också att sälja huset som vi slitit med i
många år. Snacka om att bli bestraffade för att vi vill leva ute på landet och slippa
allt fanstyg som stadsborna har med stress, biltullar, dålig luft etc.
Jag röstade på alliansen beroende på löftet om sänkt bensinskatt och en stilla
tro på att reseavdragen skulle bli mer rättvisa. Jag får nog hålla med GP i hans
avskedstal i riksdagen. Mycket vill ha mer. De högavlönade som idag har råd med
dessa bensinpriser har väl tjänstebil och fri soppa.
Stå på er önskar
Svenåke B.
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2007 - den tvetungade ormens år?
.PEFSBUFSOB MPWBEF TÊOLU CFOTJOTLBUU ,SJTUEFNPLSBUFSOB MPWBEF FO SFKÊM
TÊOLOJOHNFEDBLSPOBPDIÚSF'PMLQBSUJFUMPWBEFTÊOLBPNCFOTJO
QSJTFUGPSUTBUUFWBSBIÚHU$FOUFSOWJMMFJOUFTÊOLBCFOTJOTLBUUFONFOMPWBEF
BUU LSBGUJHU IÚKB SFTFBWESBHFO 4PDJBMEFNPLSBUFSOB BWWJTBEF IFMU UBOLFO QÌ
CFOTJOPDIEJFTFMTLBUUFTÊOLOJOHBS
"MMJBOTFOWBOOWBMFU-ÚGUFOBPNCFOTJOTLBUUFTÊOLOJOHGÚSWBOEMBEFTUJMM
FOIÚKOJOHNFEÚSF-ÚGUFUPNIÚKOJOHBWSFTFBWESBHFOCMFWUJMMFOTÊOL
OJOH5SPSWFSLMJHFOBMMJBOTFOTGÚSFUSÊEBSFBUUEFLBOVQQUSÊEBQÌEFUIÊSWJTFU
VUBOBUUEFUTUSBĊBSTJH 
(ÌOH QÌ HÌOH TÊHFS BMMJBOTFO J EFCBUUFO PN BLBTTFSFHMFSOB BUU EFO ÊS
NZDLFUBOHFMÊHFOPNBUUIÌMMBTJOBWBMMÚGUFO%FUWFSLBSCBSBHÊMMBWBMMÚGUFO
TPNQÌLPSUTJLUHFSNFSQFOHBSUJMMTUBUTLBTTBOTPNEFOIÊGUJHULSJUJTFSBEF
PDITLBEMJHBUSBmLGÚSTÊLSJOHTTLBUUFO
0N SFHFSJOHFO WFSLMJHFO WJMM MZTTOB UJMM GPMLWJMKBO HFOPNGÚST JOUF iSFGPS
NFOw PN USBmLGÚSTÊLSJOHFO )ÚKOJOHFO BW CFOTJOTLBUUFO FSTÊUUT NFE FO
TÊOLOJOH3FTFBWESBHFOIÚKTTPNVUMPWBU%FTTBUSFÌUHÊSEFSTLVMMFTUJNVMFSB
UJMMFOSÚSMJHBSFBSCFUTNBSLOBE
"MMJBOTFOIBSCPMMFO"OUJOHFOIÌMMFSEFOTJOBWBMMÚGUFO FMMFSPDLTÌTUSVO
UBSEFOJ4WFSJHFTBMMBCJMJTUFSPDIGSBNTUÌSTPNEFOUWFUVOHBEFPSNFOOÊSEFU
HÊMMFSMÚGUFOUJMMEFN



Mejl till Bensinskatteupproret
Jag skickar upprorets hemsida till regeringen varje dag!
Heja på med Upproret!!!
Jag skickar er hemsida med e-post till regeringskansliet och till “alliansens” partier
varje dag! Det hoppas jag att alla som skrivit på protesten också gör. Vi måste
nämligen bli tuffare!
Gå ut med denna uppmaning på hemsidan. Politikerna skall inte komma så billigt
undan.
Det är rent ut för j-ligt att folkvalda skall visa en sådan nonchalans mot oss väljare.
Jag ﬁck svar från Kd att “vi har tyvärr inte fått gehör bland de andra regeringspartierna i denna fråga”!!!
Det är till att göra det enkelt för sig.
Kd kunde ju i valrörelsen ha lovat att avskaffa alla skatter i Sverige, och troligen
blivit det största borgerliga partiet på kuppen. Efter valet kunde de ha skyllt på att
“de tyvärr inte ﬁck gehör för det”.
Jag börjar tvivla på om vi har en verklig demokrati i Sverige.
Arg och lurad väljare
Hans L.
Skeppet Sverige måste vändas!
Att ordna upp statsﬁnanserna på några månader verkar väl magstarkt att begära.
Vi har en byråkratisk statsapparat där säkert 2/3-delar endast sitter och glor bakom
sina skrivbord och inväntar nästa löning. Hur vänder man ett sådant skepp på
några månader?
Har besökt några av dessa verk och kan konstatera att arbetsuppgifter saknas till
en alltmer inkompetent hord av skattesnyltare.
Att avskeda ombilda och omskola dessa till egenföretagare med F-skattsedel lär
ta tid. Vi får hoppas att omﬂyttningen av en del statliga verk kommer att leda till
insikt
om hur skattebördan ska fördelas.
När svågerns svågers barn och barnbarn är de enda som accepteras i statsbyråkratin och dessa växer med kvadraten i antal så är det väl gott
att vi äntligen fått en ny regering. Var rädd om denna och se tiden an.
Till sist håller jag med om att skattetrycket rent allmänt är för högt och
den samhällservice som fås för detta inte motsvarar “pengen”. En mer dynamisk
tillvaro inom sektorn byråkrati och statliga verk måste ingå i upprustningen av landet. Där slösas enorma summor utan att någon reagerar.
Lycka till med bensinskatteupproret!
Stephan B.


Lastbilarna ökar utsläppen - inte personbilarna
Vägverket i Borlänge har nya siffror som visar att koldioxidutsläppen från traﬁken i
Sverige ökar. Tvärt emot vad som brukar hävdas är inte personbilarna boven utan
istället lastbilarna, som står för nästan hela ökningen.
Det går bra för Sverige och högkonjunkturen får alla hjul att snurra för fullt. Framför
allt är det ﬂer lastbilar som traﬁkerar våra vägar och levererar allt ﬂer varor, inte sällan “just-in-time” så att företagen slipper ha dyra lager.
Siffrorna från Vägverket visar att det är just högkonjunkturen och det ökade antalet
lastbilar som står för nästan hela ökningen av koldioxid från vägtransporterna i
Sverige. Jämfört med basåret 1990 är ökningen från lastbilarna 35 procent, totalt
fyra miljoner ton koldioxid. Även det ökade antalet motorcyklar och mopeder bidrar
till en ökning, men det är på mycket lägre nivå: från 60.000 till 120.000 ton.
Personbilarna däremot minskar sina utsläpp och det har varit speciellt tydligt de
senaste åren. Från 2005 till 2006 sjönk utsläppen med 2,4 procent. Jämfört med
basåret 1990 har personbilarna sänkt sina utsläpp med 0,1 miljon ton - detta trots
att det ﬁnns betydligt ﬂer bilar idag och att de kör längre.
Totalt sett är det personbilarna som står för den största andelen koldioxidutsläpp,
cirka 12,3 miljoner ton.
Uppgifterna har tagits fram av Håkan Johansson på Vägverket och publicerades i
Dagens Nyheter den 17 mars. DN pekade i sin artikel på det motsägelsefulla budskap som Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö skickar ut då han i pressmeddelanden betecknar svenska personbilar som “värst i Europa” och kräver kraftfulla
åtgärder, samtidigt som hans egna medarbetare har siffror som visar att det är
lastbilarna som står för nästan hela ökningen av koldioxidutsläpp.
Kennet C.
Bomba ﬁnansministern med mejl!
Hej! Jag skickade ett brev till herr Borg två dagar efter att han blivit utsedd till
ﬁnansminister. Ställde några frågor hur ekonomin ska se ut efter alla utlovade ändringar, har ännu inte fått något svar.
Jag har mejlat till regeringen under GPs tid och då till ﬂertalet departement, men
har aldrig behövt vänta längre än 6-7 dagar på ett svar; antingen från personen i
fråga eller från någon annan som är insatt i de frågor jag ställt.
Min tro på detta är att ni aldrig kommer att få ett svar om ni inte mejlbombar herr
Borg.
Med vänlig hälsning,
Micke
Låt bilen stå stilla en vecka!
Vi bilister behöver sätta hårt mot hårt på grund av det svek regeringen visar stora
delar av vårt folk genom att inte ta hänsyn till det höga bensinpriset.


Jag föreslår att alla bilägare som inte oundgängligen behöver sina fordon för resor
till och från dagligt arbete eller annat dagligt åtagande låter sina bilar stå stilla under en vecka inklusive lördags- och söndagsdygn .
Skattebortfallet blir betydande. Inte ens regeringen är okänslig för den vind som
blåser - allra minst sedan gjorda undersökningar visar en katastrofal nedgång av
sympatierna. Inte heller bensinbolagen är okänsliga för vad som sker.
Alltså: en kort programförklaring som alla bilägare kan ta åt sig och därefter gäller
åtdragen handbroms under en vecka!
Dalahälsningar.
Bo L.
Vart tog skattesänkningen vägen?
Hej!
Vet ni vart bensinskattesänkningen tog vägen någonstans? Sa inte alliansen att
den skulle sänka bensinskatten om de kom till makten. Hur gick det med den saken? Man kan ju börja undra…
Hälsning
Mario S.
Betala dem som inte kör i Stockholm istället!
Hej bilvänner!
Vägtullar har ju den effekten att om det blir ”för billigt” vänjer sig alla efter ett tag vid
kostnaden. Då blir det effekt på miljön, men ska administreras ännu en avgift och
så blir det lite pengar till det svarta hålet.
Om det blir ”för dyrt” byts politikerna ut så det vågar dom aldrig.
Lösning:
Man kan BETALA dom som INTE åker in i Stockholm istället!
Såhär kan det funka:
Man delar ut ett passerkort till alla körkortsinnehavare i Sverige gratis. Eftersom
det kommer att behövas ﬂer passerkort det att samåkas mer. Dom som är sugna
på pengar säljer sitt passerkort till hugade tätortsbor och speditörer.
Räkna på om ett passerkort säljs för 500 kr respektive 5.000 kr på kortbörsen eller
Blocket. Det skulle sysselsätta ett ﬂertal personer, som kommer starta uthyrningsﬁrmor etc.
Om det inte ges några undantag kommer bara dom som nyttjar innerstadstraﬁken
att betala EN gång och övriga kommer att få en slant utan att politiker hade något
med det att göra.
Med vänlig hälsning,
Kalle


Vi måste e-bomba Borg också!
Hallå! Först vill jag bara tacka för det jobb ni gör för oss bilister. Sen undrar jag om
ni kommer att lägga ut e-mejladressen till Anders Borg, så att vi kan mejlbomba
honom som vi gjorde med Nuder.
Om inte alliansen ändrar sig angående bensinskatten så är det kanske dags att
ockupera centrala Stockholm med våra bilar. Titta bara på fransmännen när dom
protesterar. Då är det handling som gäller.
Återigen en eloge för ert arbete.
Med vänliga hälsningar,
Pär J.
Tråkigt att jag röstade på Alliansen
Ja, det var tråkigt att jag röstade på den borgerliga sidan. Jag trodde att de var
bättre än sossar, men det ser illa ut. Jag har ingen illusioner längre, men jag har
ju kvar rösträtten, och det blir val igen. Då kommer det nog att bli svårt för hr Borg
att förklara…
Vänliga hälsningar,
Istvan T.
Vart är Sverige på väg?
Det är under all kritik, att Sveriges regering ger löften om att inte höja skatten på
drivmedel. För att sedan “spotta” en höjning rätt i trynet på oss som behöver bilen
i stort sett varje dag. Fy fan, vilket svek!!!!!!!!
Men de vill väl att vi ska tömma de icke centrala områden som inte passar regeringsledamöterna.
Nej, upp till kamp för ett samhälle där alla har rätt att yttra sig och bli lyssnade på,
och inte en stat som ser ut och fungerar som en totalitär diktatur. Det är jävligt sagt,
men man kan ju börja fundera på vart Sverige är på väg.
Ivar S.
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Mejl till Bensinskatteupproret
Sverige har rätt att ö-k-a sina utsläpp!
Hej Kenneth!
Jag håller helt med i din argumentation att svenska bilister inte styr klimatet. Jag vill
lägga till ännu ett starkt argument. Det gäller vad Kyoto-avtalet, som miljöfolk alltid
hyllar, faktiskt stipulerar för Sverige:
Miljöfolket nämner aldrig det faktum att Sverige enligt Kyoto-avtalet får ÖKA sina
utsläpp!
Anledningen till detta är att Sverige har skog som absorberar mer utsläpp än vad
vi släpper ut.
Därför är Kyoto-avtalet bra för oss svenska bilister. Avtalet är bra för oss svenska
bilister. Det sätter ﬁngret på det verkliga problemet – nämligen de länder som hugger ner sin skog och samtidigt ökar sina utsläpp.
Med vänlig hälsning,
Per-Arne E
Tur att det ﬁnns någon som säger emot
Nu har det gått lite väl långt i Sverige. Visst måste det in pengar till statskassan och
då låter koldioxid och växthusgaser bra att skrämma upp folk med. Om bilismen
skulle bli vår undergång skulle jag klassa bilfabrikerna som livsfarlig verksamhet
och stoppa verksamheten omedelbart!
Dessutom har ju klimatet har ändrats ﬂera gånger under årmiljonerna - utan bilar!
Vi har ju inte ens pengar till att underhålla och bygga ut vägnätet.
Om man ska göra något åt luftföroreningarna måste resurser sättas in i länder med
megastäder. Där kör man ju på allt som går att köra och så vi sitta här uppe och
begränsa bilismen. Det är ju fullständigt meningslöst. Dessutom har dom lagt ned
ner två kärnkraftverk och köper kolenergi.
Samtidigt låter man utländska långtradare köra i landet med slitna dieslar. De tankar
inte en enda liter i Sverige, men sliter på våra vägar, dumpar transportkostnader på
svenska åkares bekostnad och förorenar. För att inte tala om ﬂyget som våra politiker är ﬂitiga användare av. Där har jag aldrig hört talas om någon begränsning.
För några år sedan ställde jag tio frågor om miljö och utsläpp till min kommuns
miljöchef inte en fråga kunde besvaras rätt.
Fortsätt kämpa!
Johan T.
Varför så tyst om ﬂygets bränsleförbrukning?
Jag funderar lite om debatten kring våra skatter på drivmedel; det mesta som varit
på tapeten handlar om bensinpriset. Det är inte bara bilar som går på bränsle. Fly

get har enorm förbrukning som det aldrig nämns något om, varken från politiker eller miljöorganisationer. Varför är det så tyst om ﬂygets skatter och miljöpåverkan?
Flygresorna sker till dumpade priser så när det handlar om skatt borde det ﬁnnas
mycket att hämta där. Det skulle väl vara möjligt att dela upp ﬂygskatten mellan
nöjesresor och handelsresor, så att inte våra varor blir dyrare.
Har följt bensinprisets uppgång sedan början av året. Till nu har det ökat med mer
än en krona och om det fortsätter kommer vi att spränga 15-kronorsgränsen till
sommaren.
Tänk på alla som pendlar till jobben; en stor del av vår lön går åt till att resa till och
från arbetet.
Det där med att världsmarknadspriset har gått ner eller upp får man ta med en
nypa salt. Jag
tror inte så mycket på det. Sanningen är nog att det är ett sätt att få in extra skattepengar till statskassan.
Med vänlig hälsning,
Lars-Gunnar A..
Titta på dessa intressanta ﬁlmer!
Hej Kenneth och Bensinskatteupproret!
Jag surfade på nätet och snubblade över några ﬁlmer. De är ögonöppnare utan
motstycke!
En ﬁlm har en lång rad bevis för att miljödebatten har spårat ur och att viktiga
grundbultar till hela debatten om koldioxid är långt ifrån självklar. Den är inte alls
den logiska förklaringen till vad som sker, eller inte sker, med klimatet. Filmen visar
att vi de argument vi översköljs med som incitament till höjda skatter, på till exempel bensin, är helt och hållet ogrundade i fråga om koldioxid.
Jag skrev själv till regeringen och berörda departement om detta, men väntar mig
inte något svar. Men du kan läsa mitt brev här nedan.
Du/ni kan i alla fall med stor fördel sprida detta material, för allas vårt bästa och för
att rädda den enskildes ekonomi undan en totalt vansinnig miljödebatt.
http://video.google.com/videoplay?docid=4340135300469846467
http://www.youtube.com/watch?v=P6Wr1hcIp2U
http://tinyurl.com/ytc84e
Bästa hälsningar,
Fredrik M.
Fredriks brev till statsministern:
”Hej Fredrik Reinfeldt.
Jag skulle bli överlycklig om ni i regeringen (särskilt Du själv, Näringsministern och


Miljöministern) ville ta en timme av er tid till att verkligen titta igenom denna ﬁlm,
vilken ﬁnns publicerad på Internet. Den får på ett mycket sakligt sätt teorin om den
globala uppvärmningen och Al Gores kampanj att framstå i en helt annan dager.
Jag skulle verkligen önska att ni skulle ta er den tiden! Det är mycket intressant
som motvikt till dagens debatt där viktiga grundbultar i teorin om global uppvärmning och dess orsaker helt har upphört att ifrågasättas.
Med vänlig hälsning, Fredrik M.”
Hej Kenneth!
Läste din insändare i Mc-nytt Maj -07 och tyckte den var riktigt bra!
Undrar om det är okej att lägga upp en länk till er på vår sida?
www.grussprut.se
Med vänlig hälsning,
Kjell
Hej Kjell!
Tack för ditt mejl. Självklart är vi glada om du sprider vårt budskap. Bensinskatteupproret fortsätter!
Med bästa hälsningar,
Lennart Bengtsson, initiativtagare
Kenneth Winsborg, talesman



