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Moria brinner – EU och
Sverige måste agera
Det grekiska flyktinglägret Moria har
brunnit ner. Tretton tusen människor,
nästan hälften av dem barn under 15 år,
saknar nu helt skydd.
Malin Björk och andra engagerade
EU-parlamentariker upprepar det som
de länge krävt: Att EU ser till att skyndsamt evakuera och omfördela flyktingarna som trängts i lägret under katastrofala förhållanden. “Det är upp till oss
att se till att Moria inte byggs upp! Vår
EU-avgift ska inte fortsätta att användas
för att investera i öfängelser - dags att ta
ansvar på riktigt”, skrev Malin Björk på
Twitter med adress EU-kommissionär
Ylva Johansson och migrationsminister
Morgan Johansson.
Läs även uttalandet från Malin Björk
och andra EU-ledamöter: https://www.
guengl.eu/urgent-long-term-solutionsmore-necessary-than-ever-after-moriafire/ ■

Hbtq-personer fortsatt
måltavlor i Polen
I våras utmålades hbtq-personer som
ett allvarligt hot mot samhället i den
polska presidentkandidaten Dudas
valkampanj. I somras hotade Polen
också att dra sig ur Europarådets konvention mot mäns våld mot kvinnor.
Men efter påtryckningar drog regeringen tillbaka förslaget. Den polska
regeringen hävdar bland annat att
konventionen förespråkar “hbtq-ideologin” som anledning till att man inte
vill ratificera den.
I somras greps också uppemot 60
hbtq-aktivster i Warsawa för att de
protesterat mot gripandet av en ledande hbtq-aktivist.
Tillsammans med EU-parlamentets hbtq-grupp har Malin Björk och
vänstergruppen lyft frågan till debatt i
plenum i september.■

EU:s återhämtningspaket ger mer makt
till EU och mindre pengar till klimat

I somras kom EU:s medlemsländer överens om en stor återhämtningsfond och en ny långtidsbudget för att Europa ska kunna återhämta sig
efter coronakrisen. Men återhämtningsplanen låser fast länderna i ny
liberala strukturer samtidigt som klimatsatsningar stryker på foten.
Efter ett fyra dygns långt toppmöte kom
regeringsföreträdarna för medlemsländerna den 21 juli överens om en gigantisk coronafond på 750 miljarder euro till
länder och företag. Den nya långtidsbudgeten för åren 2021-2027 ligger nu på
1 075 miljarder euro.
Några dagar senare var det dags för
EU-parlamentet att säga sitt om paketet.
Malin Björk röstade nej till parlamentets gemensamma resolution eftersom
parlamentet i vanlig ordning kräver en
ännu större EU-budget och ännu fler
EU-skatter än vad Rådet just kommit
överens om.
Överlag är Malin Björk och Vänsterpartiet kritiska till coronauppgörelsen.
– Den här återhämtningsfonden, vare sig
det rör sig om lån eller bidrag, innebär

en enorm maktf örskjutning till EU-kommissionen på bekostnad av de nationella
parlamenten. Det är en allvarlig utveckling med allt vad det innebär av en
påtvingad nyliberal ekonomisk politik,
säger Malin Björk. Också pengar till klimatomställning och medicinsk forsking
minskat kraftigt i Rådets nya förslag till
långtidsbudget.
– Obegripligt, säger Malin Björk.
Sist men inte minst blev både
Rådets och parlamentets skrivningar
om att länder som tar emot EU-pengar
också måste leva upp till rättsstat och
demokrati alldeles för svaga.
Hör också Malin Björk i Ekot: https://
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7520946 ■

Fossilgas kan ingå i klimatomställningsfond
Den 2 juli röstade EU-parlamentets miljöutskott om vilka investeringar som ska
kunna få bidrag ur EU:s nya klimatomställningsfond. Fonden är tänkt att hjälpa
framför allt kolberoende regioner att
ställa om till hållbara energikällor.
Tyvärr gick högergruppernas
skrivningar om att även fossilgasprojekt
ska kunna finansieras av fonden igenom.

Inte heller de svenska S-ledamöterna tog
tydlig ställning mot fossilgas. Det tycker
Malin Björk är under all kritik.
– Menar vi allvar med att stoppa klimatkrisen måste det bli ett stopp för fossila
energikällor – nu, säger hon.
Nästa vecka röstar hela parlamentet
om fonden. Då kommer en ny chans att
säga nej till all fossil energi.■
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