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“En av tre kvinnor i
EU har upplevt
fysiskt eller sexuellt
våld. Mäns våld mot
kvinnor påverkar alla
kvinnors liv och
vardag, direkt eller
indirekt.”

För ett jämställt Europa

Vänsterpartiet är en avgörande feministisk
kraft i Europaparlamentet. Mot patriarkatet
och EU-högern står vi upp för kvinnors rätt
till sina kroppar och sexualitet, för ekonomisk självständighet, för ett liv fritt från våld
och trakasserier, för sociala rättigheter och
för hbtq-personers rättigheter. Malin Björk
är koordinator för Förenade europeiska vänstern/Nordiska gröna vänstern (GUE/NGL)
i Europaparlamentets jämställdhetsutskott.
Detta kräver Vänsterpartiet i EU:

Stoppa mäns våld mot kvinnor

En av tre kvinnor i EU har upplevt fysiskt
eller sexuellt våld. Mäns våld mot kvinnor
påverkar alla kvinnors liv och vardag, direkt

”EU:s avregleringsoch åtstramningspolitik
drabbar kvinnor
extra hårt.”

eller indirekt. Vi kräver att EU inrättar en
handlingsplan för att bekämpa våld mot
kvinnor, ratificerar Istanbulkonventionen
och ökar finansieringen till kvinnojourer
runtom i Europa.   

Sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter

Alla kvinnor ska ha rätt att fritt bestämma
över sina kroppar och ha tillgång till laglig
abort samt och bra vård för sexuell och
reproduktiv hälsa. Dessa grundläggande
rättigheter hotas regelbundet av konservativa krafter som oftast är lika kvinnofientliga
som de är rasistiska och homofobiska. Vänsterpartiet står upp mot deras unkna politik.

Ekonomisk självständighet

EU:s avreglerings- och åtstramningspolitik
drabbar kvinnor extra hårt. I hela EU är
dessutom både lönegap och pensionsgap mellan kvinnor och män strukturella.
Vänsterns kamp för en rättvis fördelning
av våra resurser är också en feministisk
stridsfråga. Vi driver på mot den misslyckade åtstramningspolitiken, för ökade
investeringar i välfärd, offentlig service,
inklusive omsorg, hälso- och sjukvård och
utbildning, för arbetstagares rättigheter och
mot osäkra anställningsformer.

Barnomsorg och föräldraledighet
EU har redan lagstiftat om miniminivåer
för föräldraledighet. I den här frågan ligger
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“Vänsterpartiet
kräver att EU
står upp för
hbtq-personers
grundläggande
rättigheter och
tar krafttag mot
hatbrott och
diskriminering.”

Sverige långt före många andra EU-länder.
Vårt arbete i Europaparlamentet handlar
främst om att trycka på rätten till föräldraledighet för alla, både kvinnor och män. Vi
driver också att EU:s strukturfonder i ökad
utsträckning ska finansiera barnomsorg.

Hbtq-personers rättigheter

Patriarkala och könskonservativa strukturer
förtrycker också hbtq-personer. I flera EUländer är diskrimineringen och marginaliseringen utbredd. Vänsterpartiet kräver att EU
står upp för hbtq-personers grundläggande
rättigheter och tar krafttag mot hatbrott och
diskriminering.

Makt

Kvinnor är underrepresenterade i alla
beslutsfattande institutioner på EU-nivå.
Vänsterpartiet i Europaparlamentet vill se
kvotering till kommissionens tjänster och
andra viktiga poster inom EU:s beslutsfattande. Områden som vanligtvis inte
fokuserar på jämställdhet eller kvinnors
livsvillkor behöver göra det. Det gäller till
exempel utrikes-, handels-, utvecklingsoch säkerhetspolitiken. Det finns ingen fred
utan kvinnor och det finns inga handelsavtal
som inte påverkar kvinnor. Därför för vi den
feministiska kampen överallt, alltid.
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