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Inga pridetåg  – men 
kampen fortsätter!

Covidkrisen används för att kräva  
större budget och ökad makt till EU
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På grund av coronapandemin har redan 
över hundra pridetåg runtom i världen 
ställts in. Men kampen för hbtq-per-
soners rättigheter fortsätter ändå, inte 
minst i digitala forum. På den inter-
nationella dagen mot homo-, bi- och 
transfobi, IDAHOBIT, skrev Malin 
Björk att det bästa sättet för att trycka 
tillbaka de konservativa attackerna på 
hbtq-personers rättigheter är att flytta 
fram positionena: https://www.afton-
bladet.se/debatt/a/4qPew6/inga-pride-
tag--sta-upp-for-hbtqi-rattigheterna
nyttjas-av-auktoritara-krafter ■

I fredags röstade en majoritet av EU-par-
lamentets ledamöter igenom en resolu-
tion om att EU:s återhämtningsfond ska 
rymma hela 21 000 miljarder (!) kronor. 
Resolutionen kräver också att EU:s 
långtidsbudget för åren 2021-2027 ska 
utökas kraftigt. Det skulle innebära att 
Sveriges EU-avgift skulle bli väsentligt 
högre än idag.
     I resolutionen finns dessutom krav 
på att återhämtingsfonden och budgeten 
delvis ska finansieras med hjälp av 
skatter på EU-nivå, som ska gå rakt in i 
EU:s budget. 
     Malin Björk röstade nej till resolu-
tionen, som hon menar leder till en ökad 
EU-överstatlighet..
     – Jag kan inte ställa mig bakom ett 
starkt ställningstagande för en kraftigt 
ökad EU-budget och krav på omfattande 
nya EU-skatter och avgifter som ska 
gå direkt till EU:s budget. Det skulle 
innebära både en ökning av Sveriges 
EU-avgift och utökad EU-makt och 
överstatlighet. Det är helt fel väg att gå.
Hon är också förvånad över att flera 
svenska EU-parlamentarikerna från 

regeringspartierna S och MP valde att 
gå emot den svenska linjen som innebär 
en oförändrad EU-avgift och skepticism 
mot EU-skatter.
     –  EU-parlamentet har en verklighets-
främmande ovana att alltid ropa efter 
mer makt och mer pengar, men det 
som är  häpnadsväckande är att även 
en del svenska parlamentariker ställde 
sig bakom en sådan linje under den här 
omröstningen, säger Malin Björk
     Hon tycker att EU tvärtom nu borde 
ta ett steg tillbaka och ta bort regler om 
statligt stöd och budgetunderskott som 
idag hindrar medlemsländerna från att  
göra de stora, nödvändiga offentliga 
investeringarna i sjukvården och  andra 
samhällssektorer.
 -  Covidkrisen visar hur viktigt det är 
med flexibilitet för alla länders regering-
ar, att kunna agera utan tvång från det 
nyliberala och stelbenta EU kring den 
ekonomiska politiken. Extra illa är det 
för euroländerna, säger Malin Björk. 
     Den 27 maj ska EU-kommissionen 
presentera sina förslag på en återhämt-
ningsplan och en ny långtidsbudget. ■

En majoritet i EU-parlamentet vill ge mer makt och pengar till EU i covid-
pandemins kölvatten. Men Vänsterpartiet trycker på för att medlems-
länderna själva ska få bestämma över vilka insatser som krävs.

Björk: Inga mer  
pengar till Ungern
Nedmonteringen av demokratin i 
Ungern fortsätter.  I torsdags var situ-
ationen i Ungern återigen ett debatt-
ämne i EU-parlamentet. I sitt inlägg 
gick Malin Björk hårt åt EU-kommis-
sionen och medlemsländerna i Rådet 
som står handfallna inför den ungerska 
regeringen. 
     Hon kritiserade också partigrup-
pen EPP, där förutom det ungerska 
regeringspartiet Fidesz, också svenska 
M och KD ingår. Trots påtryckningar 
vägrar EPP slänga ut Fidesz ur sin 
grupp.■


