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Den 24 oktober röstade EU-parlamen-
tet om en resolution om att underlätta 
för livräddningsarbetet i Medelhavet. 
Resolutionen var ett initiativ från 
vänstergruppen och den gröna gruppen 
i parlamentet. Bakgrunden är den allt 
mer livsfarliga situationen för flyk-
tingar som försöker ta sig till Europa 
på skrangliga båtar över Medelhavet, 
eftersom livräddningsinsatser från friv-
illigorganisationer förklarats olagliga 
av EU och EU:s medlemsländer.    
     Moderaternas och Kristdemokrater-
nas partigrupp i EU-parlamentet, EPP, 
valde att göra gemensam sak med de 
högernationalistiska grupperna ECR 
och ID och rösta nej till resolutionen. 
Resolutionen föll med ynka två röster. 
I en debattartikel i Göteborgs-Posten 
försökte Kristdemokraternas EU-par-

lamentariker David Lega rättfärdiga 
EPP:s ställningstagande. 
     I en replik skriver Malin Björk: 
“De två punkter som EPP påstår ha 
varit deras huvudanledning till att 
partigruppen inte kunde ställa sig 
bakom resolutionen håller alltså inte en 
millimeter. Den verkliga anledningen 
är att vi nu har ett EPP som anpassar 
sig till de mest obehagliga krafterna i 
sin egen grupp och till extremhögern. 
Orbáns Fidesz får alltmer sätta tonen 
och partier som tidigare försökte bjuda 
visst motstånd sluter nu upp bakom 
Visegradlinjen.” ■ 
Läs också Malin Björks debattartikel i 
Göteborgs-Posten: 
svd.se/tycker-david-lega-att-vi-ska-
bortse-fran-asylratten

I år fyller den svenska sexköpslagen 
20 år.  Länder som Frankrike, Kanada, 
Irland, Norge och Island har följt efter. 
För att fira framgången och för att peppa 
fler länder att ta efter, anordnade paraply-
organisationen European Women’s 
Lobby tillsammans med Malin Björk och 
ledamöter från andra länder och parti-
grupper ett tredagarsprogram med möten, 
utställningar och framträdanden. ■

Läs också Malin Björks krönika i Femi-
nistiskt Perspektiv:
feministisktperspektiv.se/2019/10/21/fem-
inistisk-tjugoaring-pa-export

Sexköpslagen firades 
med stormöte

När EU-parlamentet skulle rösta om en resolution om att under-
lätta för livräddningsinsatser på Medelhavet gick Moderaternas och 
Kristdemokraternas partigrupp EPP samman med EU-parlamentets 
extremhöger och fällde resolutionen.

M, KD och extremhögern fällde  
resolution om livräddning

Demonstration utanför EU-parlamentet mot kriminaliseringen av flyktingsolidaritet den 
3 oktober. Malin Björk är näst längst till höger.
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Malin Björk inleder det fullsatta mötet om 
kriminaliseringen av sexköp.
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