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Parlamentariker ska redovisa sina möten och kvitton

EU-parlamentet har röstat ja till att EU-parlamentariker ska visa både
vilka lobbyister de träffar och vad de gör med de så kallade kontors
pengarna på runt 45 000 kronor i månaden.
Den sista januari röstade en knapp majoritet av EU-parlamentets ledamöter
för att EU-parlamentariker som
ansvarar för lagförslag eller har ordförandeposter i utskott måste redovisa
vilka lobbyister de träffar. Parlamentet
röstade också för att alla ledamöter ska
kunna visa att de följt reglerna för det
så kallade kontorskontot på sin hemsida. Malin Björk tycker att parlamentet
borde gått längre och att det borde varit
öppenhet som gäller.
– Det är inte samma sak att bara intyga att en hållt sig till regelverket som
att faktiskt visa kvittona och vad vi gör
med pengarna, säger hon.

Malin Björk var den enda svenska
ledamoten som var villig att visa upp
sina kvitton när SvD:s reporter ringde
och frågade 2017. Sedan dess har flera
ledamöter ändrat sig.
I samma omröstning fick parlamentarikerna också ta ställning till införandet av obligatoriska kurser mot sexuella
trakasserier. En majoritet röstade tyvärr
emot att kurserna ska vara obligatoriska.
Läs även Europaportalens artikel:
europaportalen.se/2019/01/oppnare-eu-parlament-efter-hemliga-omrostningar ■

Ungern fortsätter nedmonteringen av demokratin
Det ungerska regeringspartiet Fidesz fortsätter att nedmontera
landets demokrati och rättsstat. Malin Björk var en av talarna när
Ungern debatterades i EU-parlamentet.
Inför debatten om den allvarliga situationen i Ungern var Malin Björk en av
ett tjugotal EU-parlamentariker som
några dagar tidigare fått ett hånfullt
brev av kommunikationschefen för
Fidesz. Brevet skickades till parlamentarikerna eftersom de uttryckt stöd
för flyktingars rättigheter och kritiserat
den ungerska regeringen. Men Malin
Björk lät sig inte tystas av det implicit
hotfulla brevet.
– Sorry to say, Orbán och hans
lakejer här, vi kommer inte att backa,
vi kommer inte att ge oss! Vi kräver

respekt för mänskliga rättigheter och
för den grundläggande rättsstaten.
Vi vill inte ha ert rasistiska projekt.
Vi kommer att fortsätta att stå upp
här tillsammans – för mediefrihet, för
flyktingars rättigheter, för kvinnors
rättigheter. Och ja: detta kommer att
vara en av de viktigaste frågorna i
valrörelsen! Det är det val är till för, sa
Malin Björk i sitt tal.
Ungern och Polen utreds av
EU-kommissionen för brister i rätsstat
och demokrati.■

Historiskt stöd för intersex
personers rättigheter
- Det här är första gången som EU-parlamentet uppmärksammar och röstar om
intersexpersoners rättigheter. Det är en
fråga som vi i hbtq-aktivister kämpat
för i flera år. Nu har äntligen ett litet
men viktigt steg tagits, även om mycket
arbete kvarstår.
Det sa Malin Björk efter att parlamentet i mitten på februari antog en
resolution för att stärka rättigheterna för
intersexpersoner. ■

Malin Björk toppar V-lista

Malin Björk är förstanamnet på
Vänsterpartiets EU-vallista.
Det står klart efter helgens EU-valkonferens i Norrköping.
– Det känns såklart jättekul och
hedrande att återigen få förtroendet
att företräda Vänsterpartiet och vår
politik i EU-valet, säger hon.
På valkonferensen antogs också
valplattformen, som betonar att V:s
huvudfrågor inför valet den 26 maj är
kampen mot klimatförändringarna och
den växande fascismen.

Hör också intervjun med Malin i SR:
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7157351
och läs hennes artikel i ETC:
https://www.etc.se/debatt/sverige-ocheu-behover-en-starkare-vanster ■
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