Frågor och svar om marknadshyrorna och regeringskrisen
Sedan januari 2019 har Vänsterpartiet varit tydliga med att vi inte kommer att tillåta att marknadshyror
införs. Sverige har haft nog av marknadsexperiment och avregleringar. Marknadshyror kommer att ge
folk höjda hyror och bryter mot den svenska modellen på bostadsmarknaden. Det nuvarande
förhandlingssystemet skulle upphävas och ge fastighetsägarna mer makt på tre miljoner hyresgästers
bekostnad. Marknadshyror ger inga fler bostäder, bara rikare fastighetsägare och fattigare hyresgäster.
Vad händer nu?
Vi har meddelat att vi inte längre har förtroende för Stefan Löfven som statsminister. På måndag
kommer det att vara en misstroendeomröstning i riksdagen och då röstar vi för att fälla Stefan Löfven.
Varför gör ni något så drastiskt?
Att fälla regeringen har aldrig varit vårt mål. Vi har hela tiden sagt att vi är beredda att samtala. Trots
det har regeringen kört på som om ingenting hänt. Vi har lovat våra väljare och alla Sveriges
hyresgäster att försvara deras intressen. Det står vi fast vid.
Varför kastar ni ut landet i en regeringskris mitt i en pandemi?
Chockhöjda hyror för miljoner hyresgäster är också en kris. Vi kommer aldrig att låta det ske med stöd
av våra mandat, och det har vi varit tydliga med från det att regeringen tillträdde för två och ett halvt år
sen. Det är regeringen som skapa krisen för sig själva.
Blir det extraval nu?
Om statsministern inte har riksdagens förtroende kan han välja att utlysa extraval eller att avgå. Om
han väljer att avgå kommer förhandlingar att inledas för att bilda en ny regering som har stöd i
riksdagen. Det blir alltså inte automatiskt något extraval, men regeringen kan välja det.
Kommer det att bli en högerregering istället? Tänk om ni medverkar till att rasisterna tar över?
Det finns ingen majoritet i riksdagen för en högerregering ledd av Ulf Kristersson, förutom om Annie
Lööf skulle välja att sätta sig i samma regeringsunderlag som SD. Det är högst otroligt. Dels skulle
hon svika alla de principer hon pratat om sedan 2018, dels skulle hon svika dem på en fråga där hon
har den stora majoriteten av det svenska folket emot sig, och inte ens har stöd av en majoritet av sina
egna väljare. Vänsterpartiet kommer självklart aldrig att medverka till att en högerregering tar makten.
Vad blir det för skillnad då, om Stefan Löfven kommer tillbaka som statsminister?
Om Stefan Löfven kommer tillbaka som statsminister så kommer han inte att göra det med ett förslag
om marknadshyror.
Blir det inte marknadshyror till slut ändå?
Nej, det finns ingen majoritet för marknadshyror i riksdagen. I en omröstning om själva förslaget är
det bara M, KD, L och C som skulle stödja det och de har ingen majoritet. Vänsterpartiet kommer inte
att släppa fram någon statsminister som vill införa marknadshyror.
Men Ulf Kristersson planerar för marknadshyror på riktigt!
Nej, Ulf Kristersson har inget annat förslag än det som diskuteras nu. Hans strategi är också att börja
med fri hyressättning i nyproduktion och sedan låta det spridas till alla hyreslägenheter. Det är det här
som är den stora marknadshyresreformen.
Varför kan ni inte kompromissa?
Självklart måste man kompromissa. Men januaripartierna har vägrat att kompromissa eller ens
förhandla med Vänsterpartiet, trots att de är beroende av våra mandat. Därför tvingades vi själva dra
upp röda linjer för när vi inte längre kan acceptera regeringen. Marknadshyror är en av dem och det
har regeringen vetat om i två och ett halvt år. Vi beklagar att S och C har drivit det här till
regeringskris för att få höja folks hyra.

Ni ger SD inflytande!
Nej, SD har inget inflytande i den här frågan. Det här handlar om marknadshyrorna och
Vänsterpartiets förtroende för Stefan Löfven, ingenting annat. De enda som tjänar på att börja prata
om SD är de som vill att regeringen ska få igenom marknadshyrorna.
Vänsterpartiet har tidigare sagt att ni aldrig samarbetar med SD. Nu öppnar ni för
att rösta på deras yrkande?
Många försöker nu undvika sakfrågan genom att prata om SD. Vänsterpartiet är det parti i riksdagen
som står längst från SD. Vi är de enda i riksdagen som inte har anpassat vare sig vår politik eller vår
retorik till SD. Vi samarbetar aldrig med dem, vi förhandlar aldrig med dem. När det gäller
misstroendeomröstning så handlar de om ifall man har förtroende för statsministern eller ej. Yrkandet
ser exakt likadant ut oavsett vem som lägger det.
Vänsterpartiet öppnar för en högerregering!
Det är Stefan Löfven som har försatt Sverige i den här situationen. Det är orimligt att det enda
alternativet är att just Vänsterpartiet ska backa. Annie Lööf måste också kunna backa. Inte ens hennes
egna väljare vill ha marknadshyror.
Om det blir nyval och en högerregering, då kommer det med all säkerhet att införas
marknadshyror.
Men det är nu det ligger ett förslag om marknadshyror. Högern har inga "värre" marknadshyror än de
som Centern har drivit nu.
Detta är oansvarigt!
Vi menar att det är regeringen och Centern som är oansvariga. De är i minoritet och de har vetat i två
och ett halvt år att vårt stöd till Stefan Löfven hänger på att han inte genomför marknadshyror.
Om ni fäller regeringen, blir det ett bättre läge då med marknadshyrorna?
Ja, då blir det svårt för en ny regering att återkomma med ett förslag om marknadshyror. Det finns ju
egentligen heller ingen majoritet för marknadshyror, det är bara marknadsliberalerna i Centern som
har lyckats kohandla fram det här förslaget. Men inte ens Annie Lööfs egna väljare tycker att det är en
bra idé.
Är det ansvarsfullt med att utlösa regeringskris mitt i pandemi/fotbollsem/midsommar?
Alla hade gärna sluppit. Vi hade hoppats att vi skulle kunna lösa det här. Vi har stöttat regeringen i två
och ett halvt år, vi har gjort allt för att lösa den här. Regeringskris är jobbigt, men det är kanske ännu
jobbigare att vara ensamstående mamma och tvingas från sin bostad för att man inte har råd att betala
hyran. Det systemskiftet har mycket mer långtgående konsekvenser än en regeringskris.
Det finns inget förslag!
Jo, det gör det. Regeringen har själva stått på presskonferenser och berättat hur förslaget kommer att
påverka. Detaljer kan ändras, men inriktningen är helt klar: marknadshyror. Regeringen försöker rädda
sitt förslag genom att påstå att det inte är färdigt.

