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Malin Björk mötte abortaktivister i Polen

Medan högern stannade hemma åkte de progressiva krafterna i EU-parlamentets jämställdhetsutskott till Polen för att belysa kvinnors rättigheter.
I slutet av maj åkte Malin Björk
och hennes rådgivare Azadeh
Jafari på jämställdhetsutskottets
delegationsresa till Polen. Delegationen träffade regeringsföreträdare, representanter från
oppositionen och flera frivilligorganisationer och aktivister – bland
annat de som i höstas gick ut på
gatorna i tiotusentals och stoppade
den drakoniska lagen som skulle
totalkriminalisera kvinnor som
söker abortvård (#BlackProtest,
#CzarnyProtest). Som en följd av
protesterna stoppades lagförslaget.
En viktig seger.
Högern bojkottade

EU-parlamentets högerkonservativa partigrupper EPP (där M och
KD ingår) och nationalkonservativa ECR bojkottade delegations
resan. Situationen i Polen vad
gäller demokrati och respekt för
rättsstaten är allvarlig. Den här
delegationen satte fingret på hur

viktigt jämställdhet är i försvaret
för ett demokratiskt och öppet
samhälle. Tyvärr är det talande att
högern ställde in sitt deltagande.
De saknar verkligt intresse för
att försvara både demokratin och
kvinnors rättigheter.
Möte med polska vänstern

De progressiva krafterna i jämställdhetsutskottet såg till att
programmet innehöll många möten
med civilsamhället och aktivister.
Malin Björk ordnade också ett
eget möte med feminister från det
ganska nybildade vänsterpartiet
Razem. Progressiva krafter har det
motigt i Polen nu. Men det finns
många som organiserar sig och
just de feministiska krafterna är
centrala. Internationell solidaritet
spelar stor roll för att stärka dessa
krafter. Äntligen ser vi en kraft i
Polen som är ett alternativ till de
konservativa eller superkonservativa högerpartierna i landet. De är

feminister, vänster, och mobiliserar
en verklig demokratiseringsrörelse.
Aktion i höst

Delegationsresan öppnade vägen
för djupare samarbeten och redan
i höst planerar vi en stor aktion
tillsammans med polska aktivister
för aborträttigheter på den internationella abortdagen den 28:e
september i Bryssel. Så här sammanfattade Malin Björk själv resan
på sin Facebook-sida:
“Fick höra skrämmande myck
et dravel från konservativa män
(och några kvinnor). Men vi hade
också möjlighet att träffa väldigt
många aktivister - som organiserar sig och kräver en framtid där
kvinnor behandlas som fullvärdiga
medborgare! Vi avslutade med en
ganska välbesökt presskonferens
där jag påstod något så hejvilt som
att kvinnor existerar utanför och
bortom den ökända familjeenheten.” n
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Permanenta
uppehållstillstånd
kan avskaffas

Fredsprocess och kooperativ på schemat i Baskien

EU-parlamentets utskott för
medborgerliga fri- och rättigheter
röstade den 15 juni för att inga
permanenta längre ska kunna
utfärdas i EU. Malin Björk är
ledamot i utskottet och röstade
självklart nej till lagförslaget.
 – Trots att parlamentets position innebär att alla får fem års
uppehållstillstånd istället för ett
eller tre år, som Kommissionen
föreslog, är det inte acceptabelt att
EU tvingar medlemsländer till en
miniminivå, istället för att försöka
förbättra skyddet för människor
på flykt. Jag är förbannad.
Nu väntar förhandlingar med
medlemsländerna i Rådet och
med Kommissionen. n

I början av juni åkte Vänsterpartiet i EU på studie
resa till Baskien. Ett av de mest intressanta
besöken var på kooperationen i Mondragon.

Högergrupper
försvagade förslag
mot skatteflykt
EU-parlamentets ekonomi- och
justitieutskott har röstat igenom lagförslaget om så kallad
land-för-land-rapportering, som
ska hindra företagens skatteflykt. Motsättningarna i utskotten
var stora, och parlamentets
rapportörer för förslaget avstod
själva i slutomröstningen.
– Tyvärr håller EU-högern
som vanligt skattesmitarna bakom ryggen, bland annat genom
att se till att bara tio procent av
företagen i EU skulle omfattas
av den nya lagen.
– Det räcker inte långt om
man på allvar vill stoppa den
skamliga skatteflykten som kostar EU:s medborgare hundratals
miljarder kronor varje år, tyckte
Malin Björk.
Läs även artikeln i ETC:
bit.ly/2s20mtB n

Vänsterpartiet i EU-parlamentet
deltog på den Förenade europeiska vänsterns studiedagar i San
Sebastian i Baskien den 5-8 juni.
Värd var det baskiska vänsterpartiet EH Bildu, vars ledamot
Josu Juaristi ingår i GUE/NGL.
Vänstergruppen i EU-parlamentet diskuterade politiska
strategier, men mötte också EH
Bildus ledare Arnaldo Otegi
som berättade om fredsprocessen i Baskien. Otegi underströk
att det bara finns en fredlig väg
till baskisk självständighet.
Baskerna är tydliga med sina
fredssträvanden men nu krävs att
den Spanska regeringen agerar.
Särskilt måste de baskiska
fångarnas mänskliga rättigheter
garanteras.

En dag blev det studiebesök i
Arrasate/Mondragon, en region
med stark kooperativ tradition.
Baskerna i Mondragon berättar om sina kooperativ där alla
personer som deltar är arbetare,
medlemmar och ägare samtidigt.
Var och en har en röst när beslut
ska tas. En del av vinsten investeras alltid i sociala projekt i den
egna regionen.
Mondragon har den lägsta
arbetslösheten, och de minsta
inkomstklyftorna, jämfört med
övriga Baskien och Spanien. En
av kooperatörerna sa att man har
en nästan sekellång tradition som
gör att de flesta medborgare vet
att ”ensam är svag, men tillsammans är vi starka”. n

Rättelse om resa till Sicilien
I förra numret av Vänsternytt
från Europaparlamenttet smög
det sig tyvärr in ett par fel i en
artikel om en resa till ett mot-

tagningscenter för flyktingar på
Sicilien. En korrekt och längre
version av artikeln kan du läsa på
hemsidan: bit.ly/2rFLMdo n
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