Vänsterpartiet i EU

”Vårt Europa
gränser för m
En human flyktingpolitik och ett mer
feministiskt Europa.
Det är huvudfrågorna
för Vänsterpartiets
EU-parlamentariker
Malin Björk. Men
Vänsterpartiet i
EU driver på för en
progressiv politik på
många fler områden.
Här är en kort
sammanfattning.

RIV FÄSTNING
EUROPA
Idag stänger EU sina
gränser och försvårar
för människor att komma till Europa. Murarna
byggs av juridik, taggtråd och högteknologi.
Det kallas fästning
Europa. Vänsterpartiet
vill riva fästning Europa
och skapa lagliga och
säkra vägar för människor på flykt undan krig,
tortyr och fattigdom.
Enligt internationell lag
har alla människor rätt
att få sina asylskäl individuellt prövade. Den
rätten måste skyddas
och utvecklas.
Som EU-parlamentets
huvudförhandlare för
ett lagförslag om ett
kvotflyktingsystem
på EU-nivå har Malin
Björk förhandlat fram
ett humanitärt program
som öppnar en laglig
väg till Europa. Tyvärr

a stänger inte sina
människor på flykt.”
bromsas förslaget av
EU:s medlemsländer.
FEMINISTISK
KRAFT
Vänsterpartiet är också
en avgörande feministisk kraft i EU-parlamentet. Mot patriarkatet
och EU-högern står vi
upp för kvinnors rätt
till sina kroppar och
sin sexualitet, för eko
nomisk självständighet,
för ett liv fritt från våld
och trakasserier, för
sociala rättigheter och
för hbtq-personers
rättigheter. Malin
Björk är bland annat en
av de starkaste förespråkarna för Istanbulkonventionen, ett av
de viktigaste internationella verktygen för
att bekämpa våld mot
kvinnor.
Tillsammans med flera
andra EU-parlamentariker har Malin Björk

skapat det blocköverskridande nätverket All
of Us som står upp för
aborträtten.

och juridiskt bindande
miljö- och klimatmål
för att skapa klimaträttvisa i världen.

Hon är också vice
ordförande i EU-parlamentets hbtq-grupp,
som skickade regn
bågsfärgade skosnören
till de europeiska lagen
i herr-VM i fotboll i
Ryssland.

n Vi samarbetar med
andra vänsterpartier
i EU för att bekämpa
den enorma och globala
skatteflykten.

ANDRA VIKTIGA
FRÅGOR
Förutom flyktingpolitik
och feminism finns en
rad andra frågor som
Malin Björk och Vänsterpartiet i EU driver:
n Vi kämpar tillsammans med facken för att
EU ska anta ett socialt
protokoll som säkrar
kollektviavtal och fackliga rättigheter.
n Vi trycker på för att
EU ska införa ambitiösa

n Vi försvarar
demokratin och
rättsstaten när den
hotas, som i till exempel
Ungern och Polen.
n Vi arbetar för fred
och nedrustning och
motsätter oss att EU
utvecklas till ett alltmer
militariserat projekt där
stora summor går till
gränsbevankning.
n Vi är kritiska till de
många odemokratiska
handelsavtalen, som
CETA och JEFTA, som
EU vill sluta med en rad
andra länder.

V
eu.vansterpartiet.se
Malin Björk och Vänsterpartiet i EU finns också på Facebook, Instagram och Twitter.

