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Malin Björk hoppas på 
fler kvotflyktingar i EU

EU kan få en 
social dimension

Med sitt lagförslag om vidarebosättning hoppas 
Malin Björk att Europa varje år ska ta emot 
200 000 kvotflyktingar.

Malin Björk har utsetts till att 
vara EU-parlamentets ”rap-
portör”, alltså parlamentets an-
svariga, för EU-kommissionens 
lagförslag om vidarebosättning, 
eller ett kvotflytkingsystem 
inom EU. I mitten av april 
presenterade hon sitt förslag 
i EU-parlamentets ansvariga 
utskott. 
     I hennes version av EU-kom-
missionens ursprungliga förslag 
tas de repressiva delarna i 
texten bort. Enligt kommission-
ens förslag villkoras vidare-
bosättning så att några flyktingar 
tas emot mot att andra flyktingar 
skickas tillbaka, precis som i det 
skamliga flyktingavtalet med 
Turkiet som EU slöt förra året. 
Det är Malin naturligtvis starkt 
kritisk till.
      - Vidarebosättning ska förbli 
ett sätt att erbjuda så många 

människor som möjligt ett liv i 
säkerhet. Det ska inte förvandlas 
till ett verktyg för att kontrollera 
migration, säger Malin Björk.
Enligt Malins förslag bör EU 
ha som mål att ta emot 200 
000 kvotflyktingar varje år. Det 
skulle för Sveriges del innebära 
5000 kvotflyktingar.
     I juni väntas utskottet rösta 
om Malins förslag. Däreft-
er ska hela parlamentet rösta 
om det. Går förslaget igenom 
väntar tuffa förhandlingar med 
medlemsländerna i Rådet, innan 
programmet kan träda i kraft.

Läs också gärna Malins artikel 
i Göteborgs-Posten:
gp.se/nyheter/debatt/
eu-kan-f%C3%A5-solidar-
iskt-kvotsystem-f%C3%B6r-fly-
ktingar-1.4232852 n
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För att motverka kritik-
en mot åtstramnings
politiken har EUkom-
missionen lanserat ett 
paket med 20 förslag 
som ska lyfta medbor-
garnas sociala rät-
tigheter.
 
Den 26:e april lanserade 
EU-kommissionen sitt förslag 
om en ”social pelare” i EU. 
Förslaget är ett resultat av den 
massiva kritiken mot EU:s 
åtstramningspolitik. Nu vill 
kommissionen motverka detta 
och presentera en ny, social di-
mension av EU. Det är många 
vackra ord, men inte så mycket 
konkreta förslag. Vänsterparti-
et är självklart positiva till att 
stärka de sociala rättigheterna i 
EU, men det måste ske genom 
miniminivåer, ett ”golv” som 
alla länder ska stå på, med full 
rätt att utveckla bättre villkor. 
Vi motsätter oss alla förslag 
som innebär att den svenska 
modellen med förhandling-
ar mellan arbetsmarknadens 
parter undergrävs. 

Malin Björk och andra svenska 
parlamentariker intervjuades 
om förslagen i ETC: etc.se/
utrikes/eu-vill-spika-princi-
per-sociala-rattigheter n



Förra året passerade 27 000 flyk-
tingar genom hamnen Augusta 
på Sicilien. Minst lika många 
väntas i år. 
     När Nazanin och den 
baskiske EU-parlamentarikern 
Josu Juaristi anlände till Augusta 
hade den plats dit flyktingarna 
först kommer till, bara några 
timmar tidigare, tömts på folk.    
     Resultatet blev att den lilla 
delegationen inte kunde prata 
med några flyktingar, utan fick 
nöja sig med uppgifter från de 
italienska myndigheterna, som 
försäkrade att ingen behövde 
vistas i de enkla tälten mer än 
72 timmar innan de anvisades till 

nya platser.
     Advokater som Nazanin 
talade med gav däremot en bild 
av ett italienskt asylsystem med 
allvarliga brister. De berättade 
bland annat att alla som anländer 
får fylla i ett papper där de får 
svara på frågan om varför de 
kommit till Italien. Om personen 
ger “fel” svar, till exempel ”för 
att jobba” istället för ”att söka 
internationellt skydd”, skickas de 
till deportationsläger. 
     I sin iver att jaga människo-
smugglare döms också många 
flyktingar på lösa grunder för 
att ha kört båtarna över Medel-
havet. n

Vittnesmål från ett tömt 
flyktingläger på Sicilien 

Nazanin Sepehri, Malin Björks rådgivare i flykting-
politik, reste till Sicilien och kom tillbaka med en 
deprimerande rapport om en plats som hastigt 
utrymts.
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Våldet mot homo-
sexuella i Tjetje-
nien fördömdes
På initiativ av bland 
andra Malin Björk tog 
EUparlamentet upp det 
fruktansvärda våldet 
mot homosexuella män 
som pågår i Tjetjenien.

Som en av flera vice ordförande 
i EU-parlamentets tvärpolitiska 
HBTQ-grupp såg Malin Björk till 
att parlamentet debatterade och 
lade fram en resolution om fängs-
landet, tortyren och mördandet 
av homosexuella män i den ryska 
delrepubliken Tjetjenien.
     - Jag vill se konkret handling, 
stopp på förföljelserna, internatio-
nellt skydd till de drabbade, och 
att de kriminella som förföljer och 
mördar utreds och ställs inför rätta, 
sa Malin. n

Feministisk analys av EU:s handelspolitik
Hur påverkar EU:s handelsavtal kvinnor? Frågan tas upp i ett betänkande 
som vänstern tagit initiativ till.
Tillsammans med sin italienska 
kollega Eleonora Forenza har 
Malin Björk begärt att en jämställ-
dhetsanalys görs av EU:s handel-
savtal som TTIP och CETA, och 
inte minst TISA, ett multilateralt 

avtal som rör tjänstehandeln, där 
70 procent av arbetarna beräknas 
vara kvinnor. 
     Hittills har EU:s handelspolitik 
inte granskats ur ett jämställd-
hetsperspektiv. Betänkandet är ett 

samarbete mellan jämställdhet-
sutskottet (där Malin ingår) och 
internationella handelsutskottet. 
      Ett första möte om betänk-
andet hölls i maj med inbjudna 
experter. n 

Malin visar sitt stöd på Internationella 
dagen mot homo, trans och bifobi den 
17 maj.
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