
Vänsternytt  från
EU-parlamentet 
27 mars 2020

Greta Thunberg kom 
till EU-parlamentet 
och sågade klimatlag

Fortsatt katastrofalt läge för  
flyktingar som inte släpps in i EU
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När Greta Thunberg besökte 
EU-parlamentet passade hon 
på att såga EU-kommissionens 
förslag till en klimatlag som pre-
senterades samma dag. Malin 
Björk håller med Greta Thunberg 
i kritiken. 
Intresset för Greta Thunberg håller i 
sig. När hon kom till EU-parlamentet 
den 4 mars var det fullt med människor 
både i och utanför salen där parlamen-
tets miljöutskott höll sitt extrainsatta 
möte. Tidpunkten var inte slumpmäs-
sigt vald. Samma dag presenterade 
EU-kommissionen sin nya klimatlag, 
som ska tvinga EU:s medlemsländer 
att minska sina utsläpp. Greta Thun-
berg sågade den jäms med fotknölarna: 
“När ditt hus brinner så väntar du inte 
några år innan du släcker elden, ändå 
är det vad kommissionen föreslår i 
dag.” 
     Hon får medhåll av Malin Björk:  
     – Att se till att vi får ambitiösa, 
tvingande mål för att drastiskt sänka 
våra utsläpp är kärnan i klimatarbetet. 
Det sätter ramen för alla andra åtgärder 
som måste till. Att EU-kommissionen 
då fortsätter med otillräckliga mål, 
långt ifrån det som vetenskapen och 
Parisavtalet kräver, håller inte. ■ 

Läs hela Malin Björks kommentar här: 
http://eu.vansterpartiet.se/2020/03/04/
eu-parlamentet-maste-go-
ra-allt-for-att-forbattra-klimatlagen

Seger för aborträtten
Den svenska barnmorskan Ellinor Grim-
mark, som kräver att få vägra utföra 
abortvård på grund av sin kristna tro, får 
inte sin sak prövad i Europadomstolen. 
Det meddelade domstolen den 12 mars. 
Malin Björk välkomnade beslutet.
     – Det här är en viktig dom för alla 
kvinnor i Sverige och i hela Europa. Vi 
ska inte ge abortmotståndarna en tum. 
Det är våra kroppar och det är vi som 
bestämmer, sa Malin Björk. 
     Grimmarks fall har tidigare tagits 
upp av Arbetsdomstolen som också 
avslagit henns stämningsansökan.  ■

Nya rutiner i parlamentet 
efter coronautbrottet

EU har precis lovat mer pengar till Turkiets Erdogan för att hålla männi-
skor på flykt borta från EU. Samtidigt är situationen för de människor 
som trängs i överfulla och undermåliga flyktingläger på de grekiska 
öarna värre än någonsin. Malin Björk kräver att EU:s medlemsländer 
agerar omedelbart för att evakuera och ta emot flyktingarna och att det 
skamliga avtalet med Turkiet rivs upp.
För några veckor slog grekisk polis bru-
talt ner människor på flykt som samlats 
längs den grekisk-turkiska gränsen. I 
strid med internationell rätt meddelade 
Grekland att man beslutat att vägra ta 
emot asylansökningar under en månads 
tid. Strax därefter lovade EU extra pen-
gar till Turkiet för att hålla flyktingarna 
borta från EU:s gränser. 
     På de grekiska öarna sitter fort-
farande tusentals människor på flykt 
fast i överfyllda och undermåliga läger. 
Nu hotas flyktingarna som trängs kvar 
i lägren att drabbas katastrofalt av cor-

nautbrottet om inte akuta åtgärder sätts 
in. Men inte ens utbrottet av coronavi-
ruset har fått EU eller EU-länderna att 
besluta om omedelbar evakuering och 
omfördelning av flyktingarna.
     – De grekiska ölägren måste evaku-
eras och våra länder måste dela ansvaret 
att ta emot flyktingarna, säger Malin 
Björk. ■ 

Malin Björk medverkade i Aktuellt om 
situationen vid gränsen mellan Grekland 
och Turkiet och gjorde även ett inlägg i 
EU-parlamentet debatt om frågan.  

Den 26 mars röstade parlamentet för förs-
ta gången på distans. Det handlade om 
olika åtgärder för att motverka effekterna 
av coronaviruset. 
     Redan i början av mars beslöt EU-par-
lamentet att förbjuda externa besökare 
till följd av coronautbrottet. Strax därefter 
ställdes också alla fysiska möten in. Alla 
anställda och ledamöter uppmanas nu att 
arbeta hemifrån. Alla plenumdebatter och 
omröstningar i Strasbourg  flyttas också 
till Bryssel fram till september. ■


