
Parlamentet sa ja till mer 
feministisk handelspolitik

EU-parlamentet har ställt sig bakom Malin Björks 
och kollegan Eleonora Forenzas krav på att EU:s 
handelspolitik måste bli mer feministisk.

Några dagar efter den interna-
tionella kvinnodagen, den 13 
mars, röstade EU-parlamentet 
igenom Björks och italienska 
partigruppskamraten Forenzas 
betänkande om jämställdhet och 
handelsavtal. 
     I betänkandet kräver de att 
alla EU:s framtida handelsavtal 
ska ha ett särskilt kapitel om 
jämställdhet.  De belyser kvin-
nors särskilda arbetsvillkor 
och påpekar att kvinnor ofta är 
verksamma i prekära sektorer 

som textilindustri och jordbruk. 
Betänkandet uppmanar också till 
mer transparens i handelsavtalen 
och att kvinno- och fackfören-
ingar ska ha en självklar plats 
i förhandlingarna som idag 
domineras av storföretagens 
intressen. 

Läs även artikeln i Euractiv: 
https://www.euractiv.com/sec-
tion/politics/news/ep-wants-to-
include-gender-equality-in-free-
trade-agreements/ n

Azadeh Jafari, Malin Björk och Sara Hansson som jobbat hårt med betänk-
andet i flera månader var glada och lättade efter omröstningen i Strasbourg.

  eu.vansterpartiet.se  | facebook.com/Vänsterpartiet i EU | twitter.com/VansterniEU  | malin.bjork@ep.europa.eu      

Vänsternytt  från
EU-parlamentet 
26 april 2018

EU-parlamentets ansvariga utskott 
har godkänt ett av de mest omtalade 
lagförslagen inom ramen för re-
formerna av det gemensamma asyl-
systemet, asylprocedurförordningen. 
Rapportören Ferrara från italienska 
Femstjärnerörelsen presenterade 
en lagtext som innebär ytterligare 
försämringar i asylrätten. Malin 
Björk är djupt kritisk och röstade 
nej till förslaget. 
     En av de mest allvarliga delarna 
i texten handlar om att personer som 
anses komma från ett ”säkert tred-
je land” inte ens ska behöva få sin 
asylansökan prövad.
     – Det är helt oacceptabelt att ha 
en lista med säkra länder som in-
nebär att människor kommer nekas 
att få sin asylansökan prövad. Det 
undergräver hela asylrätten, efter-
som den måste baseras på indivi-
duella bedömningar och  omstän-
digheter, säger Malin Björk.
     – Asylprocedurförordningen är 
ytterligare ett steg i EU:s ”race to 
the bottom” för människors rätt att 
söka asyl. 
     Nu inleds förhandlingar med 
EU:s medlemsländer i ministerrådet.  
Förslaget är ett av sju lagförslag 
som ingår i det stora asylpaketet 
som nu behandlas i EU. n

Parlamentet sätter 
asylrätten ur spel
Den 25 april röstade EU-
parlamentet för ett lag-
förslag som innebär all-
varliga inskränkningar i 
asylrätten.



Succé när vänstergruppen  
ordnade feministiskt forum

Den 6-8 mars kom aktivister, 
organisationer och feminister 
för att delta i GUE/NGLs årliga 
Feminist Forum. Malin Björk var 
moderator i två olika paneler, en 
om hur #metoo påverkat kvinnor 
i olika länder och en annan om 
kvinnor på flykt. Andra ämnen 

som diskuterades dessa dagar var 
kvinnor och flickors rättigheter i 
glesbygden, lika lön och kollek-
tivavtal, arbetet mot prostitution 
och om hur det som ung kvin-
na är att leva i den porr- och 
våldtäktskultur som präglar stora 
delar av samhället. n
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Malin Björk har utsetts till 
Vänsterpartiets nya tales-
person i hbtq-frågor.
– Det känns väldigt roligt. Jag 
jobbar ju redan med de här frågorna 
som ligger mig både nära och varmt 
om hjärtat. Att få vara Vänsterpar-
tiets talesperson känns extra fint för 
vi har en bra politik och en viktig 
roll att spela. Vänsterpartiet har 
alltid gått före, det är jag stolt över, 
säger Malin Björk.  
Läs också intervjun i QX:  
https://www.qx.se/samhalle/161528/
malin-bjork-ar-vansterparti-
ets-nya-hbtq-talesperon/ n

I nästan total medieskug-
ga ratificerade riksdagen 
Ceta, handelsvatalet mel-
lan EU och Kanada. 
Vänsterpartiet var det enda partiet 
som röstade nej till avtalet den 23 
mars. Vänsterpartiet har, tillsam-
mans med en rad miljö- konsument- 
och fackliga organisationer kri-
tiserat avtalet eftersom det överför 
alltför mycket makt till storföretag 
på bekostnad av miljöskydd, konsu-
mentskydd och arbetsrätt.
     Avtalet gäller redan provisoriskt 
men eftersom det måste ratificeras 
i alla EU:s medlemsländer och i en 
rad regionala parlament innan det 
kan träda i kraft fullt ut, finns fort-
farande chans att stoppa det. n

Riksdagen sa ja 
till Ceta-avtalet

Malin Björk V:s nya 
hbtq-talesperson

Flera EU-länder vägra ratificera Istanbulkonven-
tionen, eftersom de menar att konventionen ger 
hbtq-personer en rad rättigheter.

Homofobiska attacker 
på Istanbulkonventionen

EU-parlamentets vänstergrupp drog fulla hus när 
vi arrangerade tre späckade dagar för att fira 8 
mars och kämpa för nya feministiska framsteg.

När Europarådets konvention 
för bekämpningen av våld mot 
kvinnor, även kallad Istanbul-
konventionen, i samband med 
8 mars debatterades i EU-par-
lamentet, uttryckte represen-
tanter från flera länder kritik 
mot konventionen som de anser 
propagera för ”genusideologi”. 
EU:s ordförandeland Bulgarien 
protesterade mot konventionen 
genom att inte ens närvara vid 
debatten.
     ”I flera länder pågår nu 
allvarlig mobilisering mot 

Istanbulkonventionen.Nu sist 
sker det i EU ordförandelandet 
Bulgarien! Det är ett hänsyn-
slöst, frontalt sexistiskt och 
homofobiskt angrepp som 
pågår mot både kvinnor och 
hbtq personer!” twittrade Malin 
Björk under debatten.

Läs mer här:  
https://www.euractiv.com/sec-
tion/economy-jobs/news/bul-
garian-presidency-skips-eps-is-
tanbul-convention-debate/ n

En bit av årets affisch för Feminist Forum som gjordes av spanska formgi-
varen María Inmaculada Ramos Pizarro.


