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Parlamentet kräver
bindande MR-regler
EU-parlamentet antog den 4 oktober
en resolution för att EU ska stödja
bindande FN-regler för att internationella storföretag ska respektera de
mänskliga rättigheterna i alla länder de
är verksamma i. Malin Björk var en av
EU-parlamentarikerna som röstade ja
till resolutionen.
– Vi har idag ett fullständigt ohållbart
system där såväl naturtillgångar som
människor i fattiga länder utnyttjas
helt ostraffat av de stora, multinationella företagen. Då är det minsta
en kan begära av EU att se till att det
finns regler på plats som kan ställa
dessa företag till svars för brott mot de
mänskliga rättigheterna, säger hon.
Men EU-parlamentet arbetar i motvind. Hittills har EU-kommissionen,
som får sitt förhandlingsmandat av
EU:s medlemsländer, motverkat alla
försök att införa juridiskt bindande
regler.
– Det är skamligt men tyvärr inte
förvånande att EU gång på gång visar
att storföretagens vinster går för före
mänskliga rättigheter, konstaterar
Malin Björk. n

!

EU-parlamentarikerna ska
få fortsätta sätta sprätt på
44 000 kronor varje månad
utan att behöva redovisa vad
pengarna används till. Det har
EU-domstolen nyligen slagit
fast.
Av alla svenska ledamöter är
det bara Malin Björk som kan
visa upp sina kvitton för det så
kallade kontorskontot, som är
tänkt att gå till kontorsrelaterade utgifter.

Möte i protest mot fortsatta
utvisningar till Afghanistan

Innan mötet inne i EU-parlamentet med bland andra Malin Björk ordnade Amnesty en
manifestation mot utvisningarna till Afghanistan precis utanflör parlamentet.

För att protestera mot att EU fortsätter utvisningarna till Afghanistan ordnade bland andra Malin Björk ett möte i EU-parlamentet.
Det har nu gått två år sedan EU
mentarikern Judith Sargentini
tecknade återsändandeavtalet med
anordnade hon ett möte om utett av världens farligaste länder, Afvisningarna till Afghanistan
ghanistan. EU kallar det Joint Way
i EU-parlamenet den 10 oktober.
Forward.
Från Sverige kom också Kajsa
Avtalet gör det möjligt för länder Lindqvist och Ingried Eckerman
som Sverige och Tyskland att skicka från nätverket Stopppa utvisningtillbaka asylsökande personer till
arna av afghanska ungdomar för att
Afghanistan, trots det akuta läget i
delta på mötet.
landet. Enligt avtalet förbinder sig
– Det är helt orimligt att skicka
Afghanistan att ta emot flyktingarna tillbaka folk till Afghanistan. Det rör
för att få ta del av EU-bistånd.
sig ju dessutom ofta om ungdomar
– Att villkora biståndspengar på
som varit här i flera år och rotat sig,
det här sättet är djupt cyniskt från
säger Kajsa Linqvist. Hon hoppas
EU:s sida, säger Malin Björk.
att EU:s avtal med Afghanistan ska
Tillsammans med bland andra
sluta tillämpas. n
Amnesty och den gröna EU-parla
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Kraven i metoo-resolutionen
har ännu inte genomförts

Anställda i EU-parlamentet höll en presskonferens där de bland annat presenterade sin
blogg där anonyma vittnesmål om sexuella trakasserier publiceras.

Flera av de krav som parlamentet röstat igenom för att sätta
stopp för sexuella trakasserier har fortfarande inte blivit av.
“Inga av de som bidragit med sina
och en obligatorisk utbildning invittnesmål till vår blogg har känt sig föras. Dessutom ska uppsättningen
bekväma med att vända sig till de
inom de kommittéer som redan idag
instanser som redan finns i parlafinns på plats för att utreda trakassementet. Det visar att vårt nuvarande rier ändras, så att färre EU-parlamsystem inte fungerar.”
entariker ingår i kommittéerna.
Det sa några av de anställda i
Resolutionen antogs med stor
EU-parlamentet som den 10 okmajoritet av parlamentet. Men än
tober presenterade sitt arbete mot
idag har kraven inte genomförts av
sexuella trakasserier. De har bland
parlamentets ledning. Oacceptabelt,
annat skapat en blogg där anställda
tycker Malin Björk.
anonymt kan berätta vad de utsatts
– Jag kan bara välkomna att anför.
ställda tar detta i sina egna händer,
Malin Björk var en av EU-parla
men till slut är det ordförande
mentarikerna som förra hösten tog
Tajani, från partigruppen EPP,
initiativ till en resolution som kräver som måste se till att kraven blir
att EU-parlamentet tar krafttag mot verklighet, säger hon. n
sexuella trakasserier. Bland annat
ska en oberoende utredning göras
Läs vittnesmålen här: metooep.com

Malin Björk ser problem i ny lag om tv-tjänster
Den 2 oktober godkände EU-parlamentet en ny lag för audiovisuella
medietjänster. Huvudsyftet är att
tvinga onlineplattformar som
Netflix att erbjuda minst 30 procent
europeiska produktioner. Malin
Björk röstade nej.
– Även om jag gärna ser mer
mångfald är det byråkratiskt och
komplicerat att med lag besluta att
minst 30 procent av programmen
ska komma från EU, säger hon.
Dessutom tycker hon att delarna

som är till för att skydda barn är
problematiska.
– Jag ser gärna lagar för att skydda
barn mot våld och porr, men då
måste det vara mer precis lagstiftning som inte kan tolkas på olika
sätt. I vissa länder anses till exempel
hbtq-rättigheter vara skadligt för
barn. Den här alltför breda lagstiftningen öppnar för ytterligare inskränkringar av så kallad ”hbtq-propaganda”, säger Malin Björk. n

Homofob folkomröstning i Rumänien
Samtidigt som rättsstaten
i Rumänien hotas hölls en
hbtq-fientlig folkomröstning.
Men rörelsen bakom folkomröstningen misslyckades.
EU-kommissionen konsaterar i en
rapport att rättsstaten i Rumänien är
hotad. Landets socialdemokratiska
regering har bland annat infört lagar
som gör det svårare för politiker och
tjänstemän att fällas för korruption.
Sitautionen i Rumänien debatterades
också i EU-parlamentet i Strasbourg i
början av oktober.
Några dagar senare hölls en homofobisk folkomröstning i landet.
Initiativtagarna till folkomröstningen
är rörelsen Koalition för familjen,
som vill förbjuda samkönade äktenskap. Lyckligtvis ogiltigförklarades
omröstningen på grund av för lågt
valdeltagande, bara runt 20 procent
av de röstberättigade dök upp i vallokalerna.
Malin Björk ser ändå en stor fara
i det organiserade motståndet mot
hbtq-rättigheter runtom i Europa.
– Att genom folkomröstningar och
med djupt hbtq-fientliga kampanjer
begränsa våra rättigheter är en välorganiserad strategi som konservativa
och religiösa krafter har använt i flera
länder (Slovenien, Kroatien, och nu
Rumänien). Vi måste organisera oss
lika väl - och ta kampen mot dessa
på alla sätt jäkligt obehagliga krafter,
skrev hon på sin Facebooksida. n

Svag kompromiss
om bilutsläpp i EU
EU-länderna har enats om att minska
utsläppen från bilar med 35 procent
under åren 2021-2030. Men det är
långt ifrån tillräckligt för att målen i
Parisavtalet ska kunna nås.
– Vi måste minska våra utsläpp
mycket mer än så. Tyvärr är bilindustrilobbyn väldigt stark, samtidigt som
många politiker vill hålla bilfabrikerna
under armarna till varje pris, säger
Malin Björk. n
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