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Kroatien förnekar
våld mot migranter

EU:s ”green deal” räcker inte
för att klara klimatkrisen
EU-kommissionens stora klimatomställningspaket, “the green deal”,
den gröna given, är ett bra men otillräckligt initiativ för att hejda den
globala uppvärmningen.

Malin Björk och EU-parlamements vänstergrupp fortsätter att kritisera den kroatiska
gränspolisens våld mot
människor på flykt.
Under årets första halvår är Schengen-kandidatlandet Kroatien EU:s
ordförandeland. Efter att ha läst
rapporter och med egna ögon sett den
kroatiska gränspolisens våldsamma
direktavvisningar av människor på
flykt, har Malin Björk lyft frågan flera
gånger när ansvariga ministrar besökt
EU-parlamentet.
– Budskapet här måste vara tydligt.
Inget land får bete sig så här vid sina
gränser. Vi måste få en oberoende
undersökning på plats. Det kan inte bli
något Schengen-medlemskap om inte
den här situationen upphör, sa Malin
Björk när Kroatiens premiärminister
Andrej Plenković besökte EU-parlamentet i Strasbourg.
Hon upprepade samma budskap
när Kroatiens justitieminister Dražen
Bošnjaković och inrikesminister
Davor Božinović besökte det ansvariga utskottet i EU-parlamentet i
Bryssel. Precis som premiärminstern
så förnekade de båda andra ministrarna gränspolisens våld, trots att våldet
dokumenterats av såväl lokala som
internationella människorättsorganisationer. Malin Björk och parlamentets
vänstergrupp GUE/NGL kommer att
fortsätta sätta press på Kroatien. ■
Läs också: https://www.svd.se/
slapp-inte-in-kroatien-i-schengen

Den 10 december förra året presenterade EU-kommissionen ett omfattade
paket med klimatåtgärder, kallat The
Green New Deal, på svenska ”den gröna
given.” Ambitionen är att Europa ska bli
världens första klimatneutrala kontinent.
Men Malin Björk påpekar att given riskerar att vara ”mycket papper och ord”
utan att innehålla tillräckliga verktyg för
att nå målet.
– Men vad som kanske oroar mest är
att den saknar tillräckliga målsättningar.
Vi behöver 65-70 procents utsläppsminskningar, inte 50 procent, som
kommisionen föreslår. Det håller inte,
sa Malin Björk till Sveriges Radio, efter
att given precis presenterats. Hon lyfte

också fram avsaknaden av ett helhetsperspektiv.
– Det står inget om att även EU:s handelspolitik och jordbrukspolitik måste
anpassas. Vi måste också se till att göra
klimatomställningen rättvis. På det området saknas tillräckliga medel.
I mitten på januari presenterades också
finansieringen av den gröna given. Malin
Björk pekade på att det totalt sett bara
handlar om 7,5 miljarder extra euro i en
klimatomställningsfond.
– Det är på tok för lite för att EU ska
kunna ställa om till en helt fossilfri
ekonomi. Inte heller är kraven tydliga
nog på de länder som ska tillåtas få ta
del av pengarna. ■

Polens ”hbtq-fria
zoner” fördömdes

Välkomna till oss,
Elisabet och Toivo!

Efter initiativ från bland andra Malin
Björk antog EU-parlamentet den 18
december en resolution som fördömer
de deklarationer om så kallade “hbtqfria zoner” som ett 80-tal polska
regioner antagit under förra året. Resolutionen togs fram i samarbete med
polska hbtq-aktivister som också kom
till EU-parlamentet i Strasbourg för att
hålla en presskonferens om det polska
regeringspartiets anti-hbtq-kampanj. ■

Nu har äntligen Elisabet Forssell och
Toivo Jokkala börjat arbeta med oss.
Elisabet är rådgivare i bland annat
migrationsfrågor medan Toivo tar hand
om miljö- och klimatfrågor. Elisabet
kommer närmast från Umeå där hon
varit politisk sekreterare för Vänsterpartiet och verksamhetsutvecklare på
Röda Korset. Toivo bodde senast i
Stockholm där han var chefredaktör
för tidningen Arbetaren. ■
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