
När PRISM-skandalen 
bröt ut innan sommaren 
hördes många upprörda 
röster i EU. Men tyst-
naden föll snabbt när det 
visade sig att flera EU- 
länder samarbetat med 
USA. Nu riskerar oviljan 
att uttala sig att få farliga 
demokratikonsekvenser. 
 I samband med septembers 
session i Strasbourg föreslogs 
parlamentet göra ett uttalande 
om skandalen. Detta röstades 
dock ner av den konservativa 
gruppen, EPP. Något som en-
dast kunde ske då den socialde-
mokratiska gruppen valde att 
lägga ner sina röster. 
 Tystnaden som nu råder un-
dergräver tron på politiken.  För 
att lyfta frågan och kräva svar 
har Mikael Gustafsson bland 
annat skrivit en debattartikel i 
Aftonbladet. Vänsterpartiet och 
GUE/NGL har också nominerat 
Edward Snowden till Sacharov-
priset för tankefrihet. 
Frågan är vad de svenska parla-
mentariker som röstade nej till 
ett uttalande tänkte. Vi väntar 
ännu på svar.■

Tystnad om NSA 
hotar demokratin
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Millenniemålen har visat 
sig vara oerhört viktiga i 
kampen mot fattigdom. 
Nu är det snart dags att 
anta nya mål och genus-
perspektivet är i risk-
zonen. Mikael Gustafsson 
deltar i konferensen i New 
York och hoppas rädda 
det.
 År 2000 antogs Milllenium 
Development Goals (MDG). 
8 delmål vars övergripande 
målsättning är den lika enkla 
som svåra visionen att utrota 
fattigdomen. Genom att ha 
några få väl underbyggda och 
uttalade mål var tanken att dels 
fokusera hjälparbetet och dels 
underlätta  utvärderingen av 
det. 
       Arbetet har gått över förvän-
tan men snart har tidsfristen 
för milleniemålen gått ut 
och frågan är hur man ska gå 
vidare efter 2015. I slutet av 
September möts världsledare 
och experter i New York för att 
arbeta med frågan. Vänster-
partiet finns på plats via Mikael 

Gustafsson och Azadeh Jafari 
som dock är oroade.

Jämtegrering, på gott 
och ont.
När de nya förslagen till MDG 
efter 2015 dök upp var det 
positiva att man ville ha en 
jämtegreringsprocess. Men 
samtidigt ville man stryka det 
specifika jämställdhetsmålet. 
Vänsterpartiet ser alvarligt på 
frågan. Mikael menar att man 
genom detta faktiskt  riskerar 
att gömma genusproblema-
tiken, att fattigdom drabbar 
kvinnor hårdare än män.
         - 80 % av de som lever på 
mindre än 1$ om dagen är kvin-
nor.  Jämtegrering är viktig, till 
exempel skulle det underlätta 
diskussionen om hur klimatet-
förändringar drabbar kvinnor, 
men vi måste också ha som 
ett specifikt mål att arbeta för 
jämställdhet och kvinnors rät-
tigheter, säger han. 
           En rapport om utgången av 
konferensen kommer i slutet av 
september på hemsidan.■

Millenniemål utan genusperspektiv?  
Vänsterpartiet på plats i New York.

Valet till Euopaparla-
mentet blir startskottet 
för det viktiga valåret 
2014 . Är du beredd?  
 EU:s politik framställs ofta 
som svår och krånglig, men i 
verkligheten driver vi samma 
politik i EU som i Sverige.  Nej till  
“liberalisering “ av välfärden, Ja 
till jämställdhet och rättvisa. Vi 
är helt enkelt bromsen mot de 
dåliga besluten och gasen i vik-
tiga frågor som kvinnors män-
skliga rättigheter och klimatet.
 För att få veta mer kan du 
följa oss på Facebook. Där 
berättar vi allt från märkliga 
turer till viktiga beslut och läg-
ger länkar till debattartiklar och 
nyheter.
 På  vår hemsida kan du hitta 
frågor och svar om EU, länkar till 
rapporter och information om 
frågor vi driver i EU. 
 Du  kan också följa Mikael via 
hans blogg och twitter. Dessu-
tom går det så klart också skicka 
ett mejl om du har en fråga eller 
ett förslag. Adresser till allt detta 
finns nederst på denna sida.  
       Valmaterialet har inte kom-
mit ännu men på webshoppen 
finns våra snygga plåster att 
beställa. 

       Det går också fånga upp 
någon ur EU-personalen på 
Vänsterdagarna i Malmö och 
ställa frågor.  ■

Supervalåret 2014 
börjar med EU
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i förhandlingarna är ”invester-
ingsskydd”. Ett sådant ”skydd” 
skulle ge utländska investerare 
möjlighet att stämma regerin-
gar för nya lagar som skadar de-
ras intressen. I frihandelsavtalet 
mellan USA och Australien har 
det bl.a. lett till att tobaksbolag-
et Philip Morris gått till domstol 
för varningstexter på ciga-
rettpaketen i Australien. Om en 
ny röd/grön regering i Sverige 
fattar beslut om skarpare lagar 
till skydd för miljö och arbetares 
hälsa, så skulle det kunna stå i 
strid med frihandelsavtalet. 

Frihandel, på vems 
villkor?
Vi är inte motståndare till fri-
handel. Men frågan är; på vems 
villkor och med vilket regelverk.  
EU och USA väljer att lyssna 
till storföretagens lobbyister. 
Just nu är frihandelsavtalet i 
händerna på ett fåtal personer 
vars enda intresse är maximala 
vinster.
 Det är därför vi måste kräva 
öppenhet kring förhandlingar. 
Frihandelsavtalet kan hota 
miljö, hälsa och arbetares 
rättigheter. Demokrati kräver 
öppenhet.  ■

Vi håller ett vakande öga 
på frihandelsförhandlin-
garna mellan EU och USA. 
Det blir inte lätt, för det 
förhandlas i slutna rum. 
Både USA och EU fruktar 
nämligen folkopinionen. 
 Frihandelsavtalet handlar 
inte bara om att sänka, de redan 
låga, tullarna. Det handlar också 
om frågor som investeringshin-
der, offentlig upphandling, tjän-
stehandel, intellektuell ägan-
derätt och investeringsskydd. 
Av det som redan läckt ut från 
förhandlingarna så vet vi att det 
finns mycket hotfulla förslag.

GMO och kemikalier
Det transnationella företaget 
Monsanto, med högkvarter i 
USA, är världens näststörsta 
producent av genmodifierade 
frön. De satsar enorma summor 
på lobbyverksamhet för att den 
närmast obefintliga amerikan-
ska GMO-lagstiftningen ska bli 
gällande i frihandelsavtalet och 
därmed också för EU-länderna.
 Stora amerikanska jord-
bruksföretag pressar också 
på för att deras djurhållning 
baserad på kemikalier ska ac-
cepteras för frihandeln med EU. 
Det skulle slå undan benen för 
de flesta lantbrukare i EU och 
kraftigt förändra kvalitén på 
kött i våra butiker.

Investeringsskydd
En mycket kontroversiell punkt 

Frågan om sexuell hälsa 
och rättigheter är infek-
terad i EU. Både när det 
gäller kvinnor och HBTQ-
personer. I en ny rapport 
ser det dock ut att ljusna.
 Det är Jämställdhetsuts-
kottet som i dagarna röstar 
om en kontroversiell rapport 
kring SRHR. Genom vänsterns 
hårda arbete och samarbete  
med andra grupper förväntas 
rapporten ta positiva beslut 
om bland annat aborträtt och  
preventivmedel. Uppdatering 
kommer på hemsidan. ■

Viktig rapport om 
SRHR på gång
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EU-kontoret inleder den 
feministiska offensiven 
med en annonskampanj. 
Vill du veta mer om det 
Vänsterpartiet gör och 
tycker om jämställdhet i 
EU  kan du beställa eller 
ladda ner  våra foldrar på 
hemsidan.
 “Miljö och Ekonomi, har de 
något kön?” är en nytillverkad 
skrift med information och vik-
tiga förslag.  Foldern om krisen 
går igenom hur krisen drabbar 
Europa och framförallt kvin-
norna. Ytterligare ett lästips om 
detta är Oxfams nya rapport om 
fattigdom i Europa.   Eva-Britt 
Svenssons bok om våld mot 
kvinnor finns också att ladda 
ner. Till själva valrörelsen kom-
mer dock nytt material. ■

Feminism i EU, en 
vänsterfråga

Den 12/9 beslutade EU-
parlamentet att skjuta 
upp beslutet om Frack-
ing. Istället ska det kon-
troversiella beslutet tas i 
Strasbourg i oktober.
 Betänkandet öppnar upp för 
att den mycket kontroversiella 
metoden skiffergasutvinning 
(fracking, på engelska) inte 
skulle omfattas av en miljökon-
sekvensbeskrivning. I Sverige 
krävs en miljökonsekvens-
beskrivning för alla projekt och 
verksamheter som på något vis 
påverkar naturen, men skulle 
grundförslaget bifallas skulle 
beslutet stå över den svenska 
miljöbalken.  Mer information 
finns på hemsidan.

Beslut om fracking 
uppskjutet

Hemliga förhandlingar när frihandel-
savtalet med USA mejslas ut

Vem är vem i 
Vänsterpartiet i EU?
Mikael Gustafsson och (V ) i EUhar 
en stab som ska följa alla frågor i 
parlamentet, men som också har 
olika huvudansvar. 
 Berit Dahlström : Kanslichef,  
ansvarar för besök i distrikt och 
planering
 Amanda Åhall: Press, media 
och kommunikation. Ansvar för 
material
 Malin Björk: Anställd av GUE/
NGL, ansvarar för Jämställdhet-
sutskottet
 Azadeh Jafari : Anställd av 
GUE/NGL, Utvecklingsutskottet 
samt  Jämsälldhetsutskottet
 Stellan Hermansson : Sitter 
i Stockholm, förbereder besluts-
sessionerna. Nås på stellan.
hermansson@vansterpartiet.se
 Deniz Tütüncü : Praktikant, 
miljöfrågor. Nås på: mikael.
gustafsson-office@europarl.
europa.eu


