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Ja till en mer human flyktingpolitik

Malin Björk och hennes rådgivare Nazanin Sepehri (tv) har jobbat med lagförslaget om ett kvotflyktingsystem i över ett år.

Med stor majoritet antog EU-parlamentets utskott för medborgerliga rättigheter
Malin Björks förslag om ett kvotflyktingsystem på EU-nivå.
- Vi lovade att arbeta för säkra
flyktvägar, och nu har vi fått
igenom en banbrytande rapport
här i EU-parlamentet, säger Malin
Björk.
Förslaget innebär att parlamentet nu ställer sig bakom att
EU-länderna kraftigt ska utöka sin
mottagning av kvotflyktingar och
ta emot ca 240 000 kvotflyktingar
per år. För Sveriges del innebär
det cirka 5 000 kvotflyktingar,
en siffra som regeringen redan
föreslagit. Parlamentet avfärdar
också EU-kommissionens tanke
om att kvotflyktingsystemet ska
villkoras, så att de länder som

EU vidarebosätter flyktingar ifrån
samtidigt måste hindra andra flyktingar från att nå EU.
Den här omröstningen sänder
ett positivt budskap och visar att
EU-parlamentet ställer sig bakom
ett kvotflyktingsystem på EU-nivå
som är baserat på UNHCRs grundläggande principer om solidaritet
och humanitära behov.
Nu väntar tuffa förhandlingar
med EU:s medlemsländer i Rådet
och Kommissionen innan förslaget kan bli verklighet. Flera EUländer vill inte ta emot några flyktingar alls utan fokuserar istället
på att stänga Europas gränser och

stoppa människor på flykt innan
de lyckats ta sig till Europa.
- Nu är det upp till regeringen
att göra sitta arbete i Rådet. Det
håller inte att fortsätta bygga
fästning Europa. Vi visar att det
går att formulera en annan politik,
säger Malin.
n Läs även Malin Björks artikel i
Göteborgs-Posten:
gp.se/nyheter/debatt/fler-kvotflyktingar-f%C3%A5r-inte-st%C3%A4nga-ute-andra-p%C3%A5-flykt-1.4721751
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“Ingen plan B
utan feminism
och klimat”

Jens Holm i en av panelerna på
konferensen Plan B i Lissabon.

Vänsterns plan B för
Europa måste inkludera
feminism och en radikal
klimatpolitik.
Det sa Malin Björk och Vänsterpartiets riksdagsledamot
Jens Holm på konferensen Plan
B som hölls i Lissabon den
21-22 oktober. Konferensen organiserades av det portugisiska
vänsterpartiet Bloco Izqierda
och samlade olika europeiska
vänsterpartier och andra vänsterorienterade krafter. Från
Vänsterpartiet deltog förutom
Malin Björk och Jens Holm
även partistyrelsens internationellt ansvariga Johanna Eliasson och Sara Högelius.
n Malin skrev om Plan B i
Feministsiskt Perspektiv:
feministisktperspektiv.
se/2017/10/24/europas-plan-b-maste-satta-manniskor-och-miljo-framst/

Ja till lika villkor för utländska arbetare
EU-parlamentet har gett sitt stöd till ett lagförslag
som ska ge utländska arbetare rätt till samma villkor
som ett lands lokala arbetskraft.
Det handlar om utstationeringsdirektivet, där vänstern och socialdemokraterna drivit på för lika
villkor för utstationerad arbetskraft. Högern har däremot stretat
emot.
Parlamentets ställningstagande,
som är betydligt bättre än Rådets,
innebär bland annat att kollektivavtal ska gälla, också för underleverantörer.
Parlamentet kräver också att

direktivets fördragsmässiga grund
ändras, så att detta inte bara anses
som en inre marknadsfråga, utan
också som en fråga om sociala och
fackliga rättigheter.
Malin Björk röstade som ersättare i sysselsättningsutskottet ja till
parlamentets förslag.
- Det här kommer inte avskaffa
social dumping, men det är ett
viktigt steg i rätt riktning, säger
Malin Björk.

Stor uppslutning på aborträttsdag
Det är 2017 i Europa. Ändå kan vi inte ta aborträtten
för givet. Men tillsammans kan vi stoppa misogyna
lagförslag och uppnå nya segrar. Det var ett av de
viktigaste budskapen på aborträttsdagen.
Den 28 september gick flera fri
villigorganisationer samman i
Bryssel för att uppmärksamma
och stå upp för rätten till lagliga
och säkra aborter.
Två dagar späckade med seminarier och mingel avslutades med
en massiv demonstration till stöd
för alla kvinnors rätt till sina egna
kroppar. Tusentals personer samlades utanför EU-kommissionens
byggnad i centrala Bryssel.
Malin deltog på ett seminarium
om det organiserade abortmotståndet i Europa. Hon var också
medarrangör till releasefesten av
en bok om de så kallade svarta

protesterna i Polen, som lyckades
stoppa det drakoniska lagförslaget
om ett totalförbjud mot abort för
ett år sedan. Från Sverige deltog
också Vänsterpartiets tidigare
utrikespolitiske talesperson Hans
Linde, numera ordförande för
RFSU.
n Boken My#BlackProtest finns
som pdf här: http://eu.vansterpartiet.se/2017/09/28/las-boken-myblackprotest-har/
Läs också Malins artikel i Aftonbladet: aftonbladet.se/debatt/a/
l6BR3/varning-for-blabruntkorstag-mot-aborter

EU-parlamentet debatterade sexuella trakasserier
Efter att #metoo-debatten om sexuella trakasserier pågått i ett par veckor i
sociala medier nådde frågan även EU-parlamentet i slutet av oktober.
Det var anställda i jämställdhets
artiklar i internationella medier
så är du en del av problemet. Det
utskottet, däribland Vänsterparom sexuella övergrepp som inträf- är dags att ni slutar hålla varandra
tiets medarbetare Azadeh Jafari,
fat även i EU-parlamentet. Malin
om ryggen, sa hon bland annat.
som lyfte frågan inför parlamenBjörk var en av talarna i plenum.
Hon kräver också en oberoende
tets session i Strasbourg. Strax
– Vi måste utkräva ansvar av män. utredning av övergreppen i parlainnan debatten publicerades flera
Om du inte är en del av lösningen mentet.
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