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Ungern och Polen slår 
ner på rättigheter i 
skydd av coronaviruset

Tveksamma corona-åtgärder från EU
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Med coronaåtgärder som 
täckmantel passar länder som 
Ungern och Polen på att in-
skränka grundläggande fri-och 
rättigheter. Även klimatarbetet 
nedprioriteras med hänvisning 
till corona. Malin Björk kräver att 
EU och medlemsländerna agerar.
I Ungern råder undantagstillstånd på 
obestämd framtid med hänvisning 
till corona. Men bland de första nya 
lagarna som ligger på bordet handlar 
om något helt annat – att förbjuda 
juridiskt könsbyte. I Polen passade 
regeringspartiet på att – återigen – 
försöka skärpa landets abortförbud och 
förbjuda sexualundervisning. Flera 
polska ministrar försöker också stoppa 
EU:s klimatarbete med hänvisning till 
corona. 
     Malin Björk har i flera debatt
artiklar varnat för den farliga utveck
lingen:

https://www.gp.se/debatt/corona
krisenutnyttjasf%C3%B6rattin
skr%C3%A4nkakvin
norsochhbtqpersonersr%C3%A4t
tigheter1.26858856

https://www.svd.se/coronaut
nyttjasavauktoritarakrafter

https://www.etc.se/debatt/livsvikti
gafragorfarinteglommasbortun
dercoronakrisen ■

EU har famlat för att försöka komma fram med åtgärder mot corona-
krisen. Det råder stora motsättningar mellan EU-länderna, framförallt 
om vilka åtgärder EU ska ta för att mildra de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av krisen. EU-parlamentets roll har begränsats till 
att godkänna eller inte godkänna förslagen som Kommissionen och 
medlemsländerna redan enats om. 
Förra veckan släppte EUparlamentet 
igenom en rad lagförslag som medlems
länderna redan enats om för att fri göra 
pengar till coronadrabbade EUländer. 
Dessutom röstade parlamentet om en 
egen resolution om vad EU:s corona
åtgärder bör fokusera på.
     Malin Björk röstade ja till förslagen 
som rörde det ekonomiska räddnings
paketet. Det handlar bland annat om 
finansiering av hälso och sjukvårdsin
satser, medicinsk utrustning och stöd till 
de mest utsatta regionerna och männi
skorna. Däremot röstade hon nej till 
bland annat finans iering av nya flyk
tingläger i Grekland.
     – Det är riktigt fult att EUkommis
sionen på detta sätt trycker igenom 
en stor satsning på fem nya, fängelse
liknande öläger i Grekland. Det innebär 
en institutionalisering av en djupt ifrå
gasatt och människorättsvidrig politik 
på EUnivå, som vi i Vänsterpartiet 
inte ställer oss bakom. Vi vill istället se 
investeringar i ett utbyggt system för 
fördelning av asylsökande, säger Malin 
Björk.
     Förslaget om att frigöra medel från 
EU:s fiskerifond röstade hon också nej 
till.
– Fiskefonden är till för att stödja ett 
ekologiskt långsiktigt hållbart fiske och 

en bra vattenkultur, men nu försökte 
det smygas in andra, politiskt omstrid
da förändringar i fonden. Det vill inte 
vi och miljöorganisationerna inte se, 
förklarar hon.
     Resolutionen som benar ut parlame
nets syn på hur EUinstitutionerna bör 
hantera coronakrisen blev också en stor 
besvikelse, inte minst ur klimatsynpunkt.
     – Det är vansinnigt svagt att parla
mentet inte ställer sig bakom Parisavtalet 
i samband med bekämpningen av coro
naviruset. Det innebär att resolutionen 
är ett irrelevant bottennapp. I vanlig 
ordning ropar parlamentet också reflex
mässigt efter mer makt till EU.
     En positiv skrivning som gick igen
om i resolutionen var ett par meningar 
om sexuella och reproduktiva rättigheter 
som Malin Björk arbetat hårt för att få 
med.
     – Jag är glad att försöken att inskrän
ka kvinnors och transpersoners rät
tigheter i Polen och Ungern fördömdes. 
Coronakrisen får inte användas till att slå 
ner på dessa livsviktiga områden, säger 
Malin Björk.  

Läs också Malin Björks artikel i Väs-
terbottens-Kuriren: https://www.
vk.se/20200415/skamatteumoterfly
ktingarmednyastangdalager ■


