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Blir det nyval?
Om det skulle bli ett nyval så är det inte Vänsterpartiet som tvingar fram det. Vi
förhandlar, och det har vi velat hela tiden. Det har pågått ett par dagar. Centerpartiet
har förhandlat hela hösten för sina skogs- och strandreformer, och har 73punktsprogramet i botten. Våra krav är ingenting jämfört med det. Om Centerpartiet
inte accepterar hur verkligheten ser ut inom fyra statsministeromröstningar, så kan det
bli nyval. Vi har lovat våra väljare att försvara deras intressen och att deras mandat
räknas. Det står vi fast vid.
Ni kommer göra Kristersson till statsminister, är det bättre?
Det nns ingen majoritet i riksdagen för en högerregering ledd av Ulf Kristersson, det
säger han själv. C kommer inte att stödja dem. Det är ju också självklart att
Vänsterpartiet aldrig kommer att rösta för en sådan. När de säger att vårt agerande
kommer leda till högerregering, är det S själva som tänker rösta igenom den i så fall?
Ni öppnar för SD!
Det vi försöker få att hända är att Magdalena Andersson blir statsminister med stöd av
S,MP, V och C. Alla vet att vi är det parti som står längst från SD. Vi kommer aldrig att
agera på något sätt som gör att SD får in ytande.
Det är oansvarigt att hota på det här sättet!
Vi vill ha en stabil och ansvarstagande regering. Ska det bli möjligt i dagsläget, krävs
fyra partiers stöd. Lika tydliga som vi i Vänsterpartiet är med att en halv miljon
vänsterpartiväljares mandat inte ges bort utan motprestation – lika tydliga är vi med att
vi är beredda att samarbeta. Vår utsträckta hand har funnits där hela tiden. Ska det bli
stabilitet måste vi lyssna på varandra. Att ta ansvar i detta läge är att acceptera hur
väljarna har röstat.
Vilket är ert alternativ?
Vårt alternativ är en vänsterregering med kraftfull politik som utjämnar livschanser och
återtar kontrollen över framtiden. Vi ska ha trygghetssystem man kan lita på som ger
en bra pension när man slutat arbeta. Vi ska ha starka och trygga löntagare och vi ska
utrota arbetslösheten. Vi ska ha en klimatomställning där kostnaderna för den bärs
rättvist.
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Hur kan ni ens överväga att rösta ner Sveriges första kvinnliga statsminister?
Det skulle naturligtvis vara fantastiskt att för första gången få rösta fram en kvinnlig
statsminister. Men vårt uppdrag som politiskt parti är ju att förbättra situationen för alla
kvinnor som inte får statsministerposten. Målet måste ju vara att förbättra
levnadsvillkoren för alla kvinnor; alla de som dubbelarbetar med för låga löner och för
slitsamma jobb och som till slut riskerar att sluta sina liv som fattigpensionärer. Det
tycker vi är ett ansvar ett feministiskt parti måste ta.

Ni hade inte några krav på Löfven när han röstades fram och nu har ni det plötsligt
på Magdalena Andersson, trots att inget har ändrats mer än att det är en annan
person?
Vi hade ett ganska tydligt krav på Löfven, marknadshyrorna. Vi sa hela tiden att tar han
bort dem kan han sitta kvar. Att byta statsminister är inte en formaliafråga, utan
självklart behöver vi ta ställning till den politiska inriktning som kommer med bytet.
Vänsterpartiet har en halv miljon väljare som röstat på oss för att vi ska driva frågor
som om trygga jobb, en bättre sjukförsäkring och en bättre pension. Nu behöver
statsministerkandidaten förhandla med oss så att även vänsterväljarnas röster tas till
vara.
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Ni måste ge er! Vi orkar inte med er regeringskriser!
Om Magdalena Andersson vill bli statsminister behöver hon en riksdagsmajoritet
bakom sig som har en överenskommelse om att samarbeta. I annat fall kommer
hennes regering riskera att förlora varje omröstning i varje fråga fram till valet. Så
brukar inte regeringschefer vilja jobba. Det var för att undvika ett sådant läge Stefan
Löfven ingick Januariavtalet med 73 samarbetspunkter med Centerpartiet och
Liberalerna år 2019. Nu är det avtalet dött och begravet och en ny regering behöver
hitta en ny uppgörelse för att stå stadigt innan den tillträder. Vi begär inte en lika
omfattade överenskommelse, eftersom det är sent i mandatperioden och det är ett
besvärligt läge. Men självklart måste våra väljare kunna se att deras röster gjort
avtryck i den politik som regeringen ska föra fram till valet om vi ska ställa oss bakom
den.

