Regeringsförklaring
- Regeringen Götefors -

Ers Majestät, Herr talman, ärade ledamöter.
Den senaste tidens kaos som rått i Iksdagen har bidragit till ett försvagande av vårt land och
dess demokratiska institutioner, en svaghet som vi nu hoppas kan vara bakom oss. Vi ser en
tid framför oss där klimat, antidemokratiska rörelser och ekonomisk ojämlikhet är allt ökade
problem och faror i vårt samhälle, både i Sverige och i världen.
Denna regering kommer att likt tidigare Socialdemokratiska regeringar lägga stort fokus på
att lösa dessa problem på nationellt och internationellt plan. Endast tillsammans kan vi lösa
de ekologiska, demokratiska och ekonomiska kriser vi ser framför oss.

Förståelsen att samhället inte bara består av ett jag eller mig, utan av oss och vi är förståelsen
om ett starkare och mer gemensamt samhälle, ett solidariskt samhälle.
Denna regeringen kommer att likt Olof Palme inte vara rädd för att stå upp för de svaga i
världen i deras kamp för frihet, om det så är diktaturer i mellanöstern eller kapitalistiska stater
i väst, alla folkens kamp för frihet är även vår kamp. Den internationella socialismen ska
driva kampen för folkets väl och frihet och demokrati, detta är vårt löfte till oss själva och till
världen.
Denna regering kommer att påbörja det arbete som inleddes av Karl Marx och som försvann
efter Palme, vi ska börja på nytt arbetet för fullföljandet av demokratin i samhället, den
politiska, den sociala och den ekonomiska. Varje människa ska ha rätten till
medbestämmande i det samhälle hon lever i, i politiken, i vardagslivet och på arbetsplatsen.
Därför kommer denna regering att snarast möjligt förbereda en förändring av
arbetsmarknaden där arbetarnas rättigheter och medbestämmande ökar, kapitalismens tid
närmar sig sitt slut.
Regeringen kommer att vara öppen för förhandlingar och samarbete med alla partier i
Iksdagen vid sakfrågor, om dessa kan stå upp för samma grundläggande värderingar som
regeringen, demokrati, jämlikhet, frihet och internationell solidaritet.
Jag ska nu presentera regeringen för kammaren:
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Statsminister - Karl Götefors
Vice-Statsminister - Ossian Saul
Finansminister - Östen Undén
Utrikesminister - Karl Götefors
Inrikesminister - Östen Undén
Civilminister - Alan Milne
Justitieminister - Ossian Saul
EU-minister - Karl Götefors
Miljöminister - Ossian Saul
Försvarsminister - Karl Götefors
Samfunds- och Kulturminister - Alan Milne
Utbildningsminister - Dan Georgsson
Socialminister - Alan Milne
Handels- och Arbetsmarknadsminister - Karl Götefors
Infrastruktur- och Bostadsminister - Östen Undén
Familje- och Jämställdhetsminister - Alan Milne
Energiminister - Kimmy Åkersson
Närings- och Landsbygdsminister - Kimmy Åkersson

Med dessa ord hoppas jag på starka kommande tider, tider av internationell solidaritet och gemenskap,
demokratisk expansion och ett Sverige där den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas. Tack.

