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Handelsavtal mellan EU 
och Kanada har trätt i kraft

Den 21 september började Ceta, handelsavtalet 
mellan EU och Kanada, gälla provisoriskt. Vänster
partiet är kritiskt eftersom varken avtalets kon
sekvenser eller laglighet utretts särskilt noga.

Ceta har ifrågasatts från flera håll, 
av såväl vänsterpolitiker som fack-
förbund och miljöorganisationer. 
I somras kom också en parlamen-
tarisk utredning i Frankrike fram 
till att avtalets skrivningar om 
miljöskydd är svaga och att de 
speciella domstolarna, där företag 
kan stämma stater, förskjuter allt-
för mycket makt åt företagen.   
     Belgien har också krävt att 
EU-domstolen pröva om dessa 
företagsdomstolar verkligen är 
förenliga med EU-lagen. Trots 
att domstolen inte kommit med 

något beslut ännu, och trots att alla 
EU-ländernas parlament ännu inte 
godkänt avtalet, så har Ceta alltså 
ändå trätt i kraft. n

Tillsammans med Håkan Sven-
neling skrev Malin Björk en artikel 
om Ceta i Sydsvenskan: 
www.sydsvenskan.se/2017-09-21/
att-ceta-trader-i-kraft-innebar-en-
sorgens-dag-for-demokratin 

Malin Björk och partigruppskamraterna i EU-parlamentets vänstergrupp 
GUE/NGL protesterar mot Ceta och TTIP, handelsavtalet mellan EU och USA.

Med sitt betänkande om hur 
EU:s handelspolitik påverkar 
kvinnors levnadsvillkor bry-
ter Malin Björk och hennes 
italienska kollega Eleonora 
Forenza ny mark. 
     Trots tjusiga slogans från 
EU-kommissionen lyser jäm-
ställdhetsperspektivet med sin 
frånvaro i handelspolitiken. 
I sin rapport slår Malin och 
Eleonora fast att kvinnor är 
en extra utsatt arbetskraft 
på grund av den politik som 
kräver marknadsliberalisering 
och struntar i arbetstagares 
rättigheter. Det stora trycket på 
liberalisering av tjänstesektorn 
hotar också grundläggande 
rättigheter som utbildning och 
hälso- och sjukvård. Det drab-
bar kvinnor både som arbets-
tagare och brukare. 
     Betänkandet kommer att 
röstas om i jämställdhets-
utskottet den 5 december. n

Läs också Malins krönika: 
feministisktperspektiv.
se/2017/09/26/jamstalld-
hetsperspektiv-pa-handelspoli-
tiken
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EU:s handels
politik miss
gynnar kvinnor
Kvinnor som grupp 
missgynnas kontinu
erligt av EU:s handels
politik. 



Halmstadbon Hamza Yalcin var 
på semester när hangreps på en 
flygplats i Barcelona den 3 au-
gusti. Han fick senare reda på att 
han gripits på order av Interpol 
eftersom Turkiet anklagat honom 
för terrorism. De turkiska myn-
digheterna har ännu inte presenter-
at några bevis mot Hamza Yalcin. 
Trots det sitter han fortfarande 
fängslad i Barcelona. Han risker-

ar dessutom att utlämnas till det 
rättsosäkra Turkiet, där hundratals 
journalister fängslats. Det enda 
“brott” som Hamza Yalcin begått är 
att han, som chefredaktör för den 
socialistiska tidningen Odak Der-
gisi, kritiserat Turkiets president 
Erdogan. 
     Brevet som Malin skrivit till 
Spaniens premiärminister och 
justititeminister har skrivits under 

av svenska EU-parlamentariker 
från liberala, socialdemokratiska 
och gröna gruppen. Både svenska 
och spanska medier har skrivit om 
brevet. n

Läs brevet här: www.eu.vanster-
partiet.se/files/2017/09/Swedish-
MEPs-demand-the-release-of-Mr-
Yalcin.pdf
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Svenska EUparlamentariker kräver att 
svenskturkisk journalist släpps omdelbart

Malin Björk har tagit initiativ till ett brev till spanska regeringen där nio svenska  
EUparlamentariker kräver att journalisten Hamza Yalcin släpps omedelbart.

I mitten av september hade 
EU-parlamentet en gyllene chans 
att skärpa tillgänglighetskraven så 
att även personer med funktions-
nedsättningar kan delta fullt ut i 
samhället. 
     Men när lagförslaget kom till 
plenum hade högern sett till att 
lagförslaget var rejält urvatt nat. 
Danske liberalen Lökkegard valde 
att sätta företagens friheter och 

EU:s inre marknad före människors 
rättigheter. Genom mobilisering 
från funktionsrättsrörelsen lyck-
ades de progressiva krafterna i 
plenum rösta igenom avsevärda 
förbättringar. 
     Trots detta har förslaget fort-
farande allvarliga brister, särskilt 
vad gäller undantag för mikroföre-
tag (upp till nio anställda) . Stora 
delar av kollektivtrafiken omfattas 

därför inte heller av förslaget. Vi 
kommer välkomna alla förbättring-
ar i de stundande förhandlingarna 
mellan Europaparlamentet och 
ministerrådet. Vi förväntar oss 
också att regeringen intar en tydlig 
ställning i Rådet. n

Malins debattartikel i Arbetet: 
www.arbetet.se/2017/09/14/
eus-hoger-sviker-funktionsnedsatta

Ny lag om tillgänglighet måste skärpas 
EUparlamentet har röstat för att göra samhället mer tillgängligt för personer 
med funktionsnedsättningar. Samtidigt har förslaget fortfarande stora brister. 


