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Krisande EU fyllde sextio

Brexit har satts igång och svåra 
förhandlingar väntar kring hur 
Storbritanniens nya avtal med EU 
ska utformas. Brexit har också 
lett till krav på ny folkomröstning 
om Skottlands självständighet och 
för Irlands återförening. Krafter 
inom EU vill gärna straffa britter-
na för att de vill lämna EU. Det 
motsätter vi oss självklart samti-
digt som vi arbetar för att soci-
ala rättigheter ska säkras i EU/
UK-avtalet. 
     I kölvattnet av Brexit har 
flera EU-profiler producerat 
skrivbords produkter om EU:s 
framtid. Inte oväntat föreslog 
liberala gruppens ordförande Guy 
Verhofstadt i ett betänkande att 
EU bör gå i en starkt federalis-
tisk riktning med en militariserad 
EU-superstat och en finansmin-

ister som kan föra en gemensam 
ekonomisk politik inom EU. 
Betänkandet antogs med en knapp 
majoritet i parlamentet. Även 
Kommissionens ordförande Jean-
Clude Juncker stakade ut fem 
tänkbara scenarier för EU. Men 
de fem alternativen är i själva ver-
ket fem variationer på samma sak, 
skrev Malin Björk i ETC: 
   ”Det vill säga en fortsättning på 
nuvarande politik med olika grad-
er av centralisering av makten. 
Vare sig försvar för demokrati, 
mänskliga rättigheter, miljö, eller 
arbetsrätt ingår i något av fram-
tidsscenarierna.” 

Läs hela artikeln här:
http://www.etc.se/debatt/vill-eu-
ropa-verkligen-ha-en-militarise-
rad-eu-superstat n

EU, eller åtminstone Romfördragen, firade sex-
tioårsjubileum i mars med flera allvarliga kriser. 

När USA:s nya presi-
dents svurits in stop-
pades allt statligt stöd 
till biståndsorganisa-
tioner som utför eller 
ens talar om abort. 

För att kompensera bortfallet 
anordnade den holländska, 
belgiska och svenska regerin-
gen konferensen She decides 
till stöd för aborträtten. Malin 
Björk tyckte att konferensen var 
ett bra initiativ, samtidigt som 
hon efterlyste ett samlat stöd 
från EU: 
   ”Det ska inte vara upp till 
enskilda medlemsländer att stå 
upp för aborträtten och kvin-
nors hälsa världen över. EU 
måste också markera genom 
att använda pengar ur sin 
biståndsbudget för detta”, sa 
hon. n

Konferens hölls 
mot Trumps 
abortmotstånd



EU-parlamentets väns-
tergrupp firade inter-
nationella kvinnodagen 
med fyra dagar av sem-
inarier, musik, dans och 
mingel. Från Sverige 
välkomnade vi bland 
annat Vänsterparti-
ets internfeministiska 
nätverk.

Från måndag den 6 mars till 
torsdag den 9 mars deltog poli-
tiker, akademiker och aktivister i 
ett späckat program om kvinnors 
rättigheter och feminism. På 
måndagen deltog Malin Björk i 
en debatt om aborträtten tillsam-
mans med aktivister från bland 
annat Polen och Irland. 
   Den 8 mars höll hon i en 
presskonferens och ett fullsatt 
seminarium om den svenska 
sexköpslagen. Bland de inbjudna 
gästerna var svenska prostitu-
tionspolisen Simon Häggström, 
tyska Marie som tidigare ut-
nyttjats i prostitutionsindustrin 
och en fransk ungdomsaktivist-
grupp. 
   Andra fokusområden var sex-
uell och reproduktiv hälsa, inter-
nationell solidaritet och kvinnors 
villkor på arbetsmarknaden. 

   Förutom seminarier med 
inbjudna talare anordnades även 
en flashmob-dans utanför parla-
mentet. 
  Vänsterpartiets internfeminis-
tiska nätverk deltog bland annat i  
seminariet om sexköpslagen. De 
hade också ett eget program.   

Se Simon Häggström intervjuas 
om den svenska sexköpslagen:
euractiv.com/section/politics/
video/prostitution-legal-in-sever-
al-eu-countries-but-nordic-mod-
el-could-change-that/ n

Vänstern i EU firade  
åttonde mars i fyra dagar 
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CETA röstades igenom i parlamentet
I februari röstade Europaparlamentet ja till CETA, 
det odemokratiska handelsavtalet med Kanada.

Med röstsiffrorna 408 mot 254 
röstades avtalet igenom när 
parlamentet röstade i Strasbourg. 
Men fortfarande finns chans att 
stoppa avtalet som kritiseras hårt 
av många miljö-, konsument- 

och fackföreningsrörelser. Nu 
går nämligen turen vidare till 
EU:s alla nationella och regionala 
parlament som måste godkänna 
avtalet innan det formellt kan 
antas. Kampen fortsätter alltså! n

Ett år sedan 
avtalet med 
Turkiet slöts
Den 18 mars var det 
ett år sedan EU slöt 
det skamliga flykting-
avtalet med Turkiet. 
Sedan desss har flyk-
tingströmmarna inte 
minskat. Människor på 
flykt har bara tving-
ats ta andra, farligare 
vägar.

Enligt EU-kommissionen har 
avtalet varit lyckat eftersom 
antalet flyktingar som tar sig till 
EU via Turkiet och Grekland 
minskat kraftigt och antalet 
personer som drunkat i Egeiska 
havet blivit färre. Men samti-
digt har antalet personer som 
försöker ta sig till EU via Libyen 
ökat och under 2016 drunknade 
fler än något år tidigare i Medel-
havet. Malin och Christina Höj 
Larsen skrev flera debattartiklar 
i ämnet: 

aftonbladet.se/debatt/a/yoXng/
sluta-latsas-lofven--du-bygger-
murar

etc.se/debatt/flykting-
ar-satts-i-burar-nu-mas-
te-eus-asylpolitik-stoppas n


