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Det finns många anledningar till att vara 
kritisk mot EU. I fallet Grekland blev det till 
exempel tydligt att unionen hellre räddar 
banker än människor. Demokratin sattes på 
undantag. I strid med många ekonomers 
rekommendationer påtvingades landet en 
misslyckad högerpolitik i form av åtstram-
ningar och tvångsprivatiseringar av stora 
delar av den offentliga sektorn.

EU har också blivit ett hot mot den fredsidé 
som unionen sägs bygga på. Det märks 
inte minst i den migrationspolitik som EU 
för. Stora resurser satsas på att EU:s yttre 
gränser ska stärkas för att hindra att flyktin-
gar ska ta sig in i Europa. EU:s gränspolis 
Frontex föreslås få kraftigt utökade befo-
genheter, som att till exempel ingripa på ett 
medlemslands territorium, även om landet 
inte samtycker. Samtidigt stänger land efter 
land sina gränser för människor som flyr 
krig och förtryck. Dessutom anlitas Nato till 
att skicka tillbaka flyktingar till ett aukto-
ritärt land som Turkiet, som med hjälp av 
enorma summor utsetts till EU:s gränsvakt 
mot människor på flykt.

EU kan heller inte skryta med någon 
kvinno- eller hbtq-vänlig politik.  
Generellt negligeras och nedprioriteras 

Vi i Vänsterpartiet är  
kritiska till hur Euro-

peiska unionen fungerar 
idag. Därför kämpar vi för 
att påverka utvecklingen 

inom EU till det bättre. 
Våra tre främsta frågor i 

Europaparlamentet är  
migration, jämställdhet 

och frihandelsavtalen 
med USA och Kanada.



”Vänsterpartiets  
bedömning är att  

avtalen utgör allvarliga  
hot mot demokrati,  

arbetsrätt och miljö.”



frågor om allas lika rättigheter. Det syns 
inte minst i den låga närvaron av ledamöter 
när jämställdhetsfrågor diskuteras i Europa-
parlamentet. Samtidigt kräver konservativa 
röster att kvinnors rätt till abort inskränks 
i flera av unionens länder. En annan stor 
fråga är de olika handelsavtalen som EU är 
på väg att sluta med USA och Kanada, som 
TTIP och CETA. Vänsterpartiets bedömn-
ing är att avtalen utgör allvarliga hot mot 
demokrati, arbetsrätt och miljö. Avtalen be-
gränsar EU-länders möjlighet att stifta lagar 
för att förbättra folkhälsa, miljöstandarder 
och livmedelskvalitet. Avtalen skulle också 
möjliggöra för privata företag att stämma 
länder för lagar som minskar företagens 
vinster.

Hur fungerar EU?
EU består av 28 medlemsstater med cirka 
500 miljoner invånare. Besluten inom EU 
fattas av EU-kommissionen, Europaparla-
mentet och Ministerrådet. Den så kallade 
subsidiaritetsprincipen (närhetsprincipen) 
gör att vissa frågor lämnas åt de nationella 
parlamenten att besluta om.

Bara kommissionen får lämna lagförslag 
i EU. Kommissionen förbereder alla 
lagförslag med hjälp av inflytelserika så kal-

lade expertråd. Majoriteten av expertråden 
består oftast av företrädare för industrin 
och lobbygrupper. 

Europaparlamentet består av 751 leda-
möter, varav 20 från Sverige. Ledamötena 
sitter i utskott som behandlar lagförslag 
(direktiv) och föreslår ändringar. Därefter 
röstar utskotten och därefter parlamentet 
ja eller nej till ändringsförslag och till hela 
lagförslag. Lagarna kan handla om allt från 
storlek på backspeglar till migrationspolitik.

När parlamentet röstat ja till en lag inleds 
förhandlingar mellan Ministerrådet, (EU-
ländernas ministrar), kommissionen och 
parlamentet. Därefter får parlamentet åter-
igen rösta ja eller nej till lagförslaget.

Hur arbetar Vänsterpartiet i EU?
För att få inflytande i Europaparlamentet 
är det som ledamot viktigt att tillhöra en 
grupp, även om man inte alltid tycker 
samma i alla frågor. Vänsterpartiet sitter 
i parlamentets vänstergrupp GUE/NGL 
(Förenade Europeiska vänstern/Nordiska 
gröna vänstern). I GUE/NGL beslutar 
alla parlamentariker själva om hur de ska 
rösta i varje fråga. Det finns alltså ingen så 
kallad partipiska. Därför kan man alltid lita 
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på att Vänsterpartiet i EU alltid röstar för 
samma politik som partiet för i Sverige.

Efter valet 2014 växte GUE/NGL från 
35 till 52 parlamentariker från 20 partier 
runtom i Europa. Då blev gruppen också 
parlamentets första politiska grupp med 
fler kvinnliga än manliga parlamentariker. 
Vänsterpartiet samarbetar framför allt 
med de partier som ingår i NGL-gruppen, 
EU-kritiska vänsterpartier från bland annat 
Danmark, Nederländerna, Finland och 
Baskien.

Sedan 2014 är Malin Björk Vänsterpartiets 
representant i Europaparlamentet. Hon är 
även vice ordförande i GUE/NGL. Hon har 
bott i Bryssel sedan 2000 och har tidigare 
arbetat för bland annat European Women’s 
Lobby och med hbtq-frågor. Förutom  
Malin Björk arbetar totalt cirka sex anställda 
med Vänsterpartiets sakfrågor, administra-
tion och medier på kontoret i Bryssel.

Sedan 2014  
är Malin Björk  

Vänsterpartiets  
representant i  

Europaparlamentet. 
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