
Malin Björk kritisk mot 
EU:s alltför stora budget

Den 2 maj presenterade EU-kommissionen sitt 
förslag till EU:s långtidsbudget för 2021-2027. 
Malin Björk är kritisk både till storleken och inne-
hållet i förslaget.

Långtidsbudgeten för åren 2021- 
2027 omsluter hela 13 biljoner 
kronor, enligt kommissionens 
förslag. Det ska täcka nya 
ansvarsområden och hålet som 
Storbritannien lämnar efter sig. 
Förslaget är att satsa på forsk-
ning, utveckling, försvar och 
gränskontroll medan nedskärn-
ingar ska ske i utgiftsposterna: 
jordbruks- och sammanhålln-
ingsfonderna (regionalstöd).
     När budgetförslaget pre-
senterats markerade Malin hårt 
emot en ökad EU-budget och då 
särskilt de föreslagna fördub-

blade satsningarna på försvar-
sindustrin och Fästing Europa-
politik. Malin kritiserade också 
att kommissionen vill utöka 
EU:s beskattningsrätt. Det skulle 
ta ytterligare inkomster från 
medlemsländerna, samtidigt som 
EU ges mer överstatlig makt.
     Förslaget innebär också en 
kraftig ökning av den svenska 
avgiften, från 40 miljarder till 
55 miljarder kronor per år. Det 
säger inte bara Vänsterpartiet 
utan också svenska regeringen 
nej till. Hårda förhandlingar 
kommer att följa. n

Malin intervjuades av SVT:s Rapport om EU-kommissionens budgetförslag.
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Den 17 maj var det den interna-
tionella dagen mot homo-, bi- och 
transfobi, Idahot. Malin Björk 
deltog i flera evenemang i EU-parla-
mentet och skrev en debattartikel  
i Aftonbladet om den viktiga roll 
som hbtq-rörelsen spelar i kampen 
mot homofobi, rasism och nationa-
lism:  
https://www.aftonbladet.se/debat-
t/a/OnJgpE/hbtq-attackerna-vis-
ar-att-vi-maste-fortsatta n

Fortsatt kamp för 
hbtq-rättigheter

Gemensamt tag 
mot skatteflykt
I början av maj presenterade Vän-
sterpartiet och fyra systerpartier från 
Danmark, Frankrike, Spanien och 
Portugal fem kon kreta förslag för 
att motverka den enorma skatteflyk-
ten. Den 3 maj deltog Malin Björk 
i en gemensam presskonferens i 
EU-parlamentet. Förslagen går ut 
på att lägga fram effektiva åtgärder 
i de nationella parlamenten, efter-
som EU inte visar tillräcklig vilja på 
området. Läs om förslagen här:
https://www.etc.se/debatt/
fem-vansterpartier-i-eu-ag-
era-mot-skatteparadis n

 

Sista ansökningsdag är den 
30 juni. Läs mer här: http://
eu.vansterpartiet.se/2018/05/17/
bli-var-praktikant-i-host/ 

Bli vår praktikant!


