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Tomaszewski: Jeśli się nie uda domówić z
koalicją, to zostaniemy w opozycjiWywiad PL
DELFI

Szanse wejścia do koalicji są zawsze, czy
wejdziemy do koalicji od razu czy za trzy
miesiące, to się jeszcze okaże, powiedział  PL
DELFI Waldemar Tomaszewski. Z trzech
mandatów skoczyć do ośmiu nie każda part ia
potraf i, skomentował sytuację lider AWPL.

Jakie są szanse wejścia AWPL do koalicji
rządzącej?
Szanse wejścia do koalicji rządzącej są zawsze.
Nowy Sejm jest  bardzo zróżnicowany. Jest  7 f rakcji, jedną z nich będzie nasza frakcja.
Jesteśmy szóstą siłą polityczną,  bardzo zbliżoną do piątej (Ruch Liberałów) i czwartej (Prawo i
Sprawiedliwość). W takim zróżnicowanym parlamencie liczy się każdy głos, tym bardziej osiem
głosów. A czy wejdziemy do koalicji od razu czy za trzy miesiące, to się jeszcze okaże.
Z kim na pewno AWPL nie stworzy koalicji?
W polityce nigdy nie mówi się „nigdy”. Najważniejsze dla nas są cele programowe naszej part ii.
Jeśli się nie uda domówić z koalicją rządzącą, to zostaniemy w opozycji. Nigdy nie baliśmy się
być opozycją. Jednak jest  wyraźny brak zaufania do part ii rządzącej czyli konserwatystów.
Moim zdaniem, w nowym Sejmie ta part ia nie musi brać udziału w formowaniu koalicji rządzącej.
Jednak wydarzenia ostatnich dni, kiedy Part ia Pracy poparła konserwatystów i odwrotnie,
pokazują zakłamanie niektórych polityków. Jedno mówi się dla wyborców, a co innego robi się
szukając własnych korzyści.
O jakie ministerstwa będzie się ubiegała AWPL?
Jeszcze nie prowadzimy żadnych rozmów na ten temat.
Którą drogę wybierze Pan osobiście. Czy zostanie Pan w Europarlamencie, czy jednak
posłem w Sejmie?
Jeszcze się nad tym zastanawiam. Jednak w kampanii wyborczej deklarowaliśmy przekazanie
mandatu dla naszych koalicjantów, a to będzie wymagało ustąpienia miejsca przez jednego z
nas. Ustąpienia mandatu dla Iriny Rozowej. Jeszcze nie ma ostatecznej decyzji, ale jest  to
najbardziej prawdopodobne.
W II turze w dwóch okręgach jednomandatowych AWPL wygrała z ogromną przewagą, w
dwóch przegrała def initywnie, a w kolejnych dwóch była ostra i wyrównana walka. Czy
były jakieś błędy w kampanii wyborczej w II turze?
Jeszcze nie mogę odpowiedzieć jednoznacznie. Sztab przeprowadzi dogłębną analizę, ale
jednym z czynników była niska frekwencja w rejonie wileńskim. Jeszcze raz wymienię dziwne
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jednym z czynników była niska frekwencja w rejonie wileńskim. Jeszcze raz wymienię dziwne
„koalicje”: np. konserwatyści poparli Part ię Pracy.
 
Poproszę więc o krótkie podsumowanie wyborów.
Jesteśmy wdzięczni wyborcom za poparcie, które jest  naprawdę wysokie, bo z t rzech
mandatów w ubiegłym Sejmie skoczyć do ośmiu w przyszłym nie każda part ia potraf i.
Dziękujemy Opatrzności i Panu Bogu za siły podczas kampanii wyborczej.
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