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EU tar ytterligare steg i 
kampen mot kvinnovåldet

Den 12 september väntas EU-parlamentet rösta 
för att EU ska anta Istanbulkonventionen, för att 
bekämpa våld mot kvinnor.

Att EU som institution antar Istan
bulkonventionen är ett viktigt steg, 
tycker Malin Björk. Samtidigt an
ser hon att EU bör gå ännu längre 
i kampen mot våldet mot kvinnor.
     — Det är en framgång att EU 
nu antar konventionen, men vi 
måste lyssna på kvinnoorganisa
tionerna och se till att också få 
en bindande EUlagstiftning på 
plats. Enskilda medlemsländer ska 
inte kunna reservera sig mot delar 

av den politik som krävs för att 
bekämpa alla former av våld mot 
kvinnor och flickor. Vi i vänster
gruppen kommer att fortsätta det 
arbetet tillsammans med kvinno
rörelsen, säger Malin Björk. n

Malin skrev en krönika om 
bestänkandet när det antogs 
i jämställdhetsutskottet: 
bit.ly/2vLPIfJ

Malin Björk tillsammans med grekiska partigruppskamraten Kostadinka Kuneva. 
De var vänstergruppens så kallade skuggrapportörer för betänkandet om Istanbul
konventionen. Så här glada var de efter att betänkandet antagits i jämställdhets
utskottet.
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Nu pågår arbetet med att 
fastställa EU:s budget inför 
nästa år. Som vanligt trycker 
Vänsterpartiet på för att EU:s 
budget ska bli mindre. Vi 
tycker också att EU prioriterar 
fel, som det enorma jordbruks
stödet som mest upp muntrar 
storskalighet istället för håll
barhet. Till budgeteten 2020 
kommer dessutom 20 miljar
der kronor ur EU:s budget gå 
till upprustning, trots att det i 
EUfördraget uttryckligen står 
att budgeten inte ska finansiera 
militära ändamål. 
     Parlamentets vänster
grupp föreslår istället att 
finans i eringen av Fästning 
Europapolitiken ska strypas. 
Malin la också flera förslag 
om att EU ska kompens
era aborträttsorgani sationer 
som mist sitt stöd på grund 
av Trumpadministrationens 
“munkavleregel” och finan
siera skyddade boenden för 
utsatta kvinnor. n

Malin skrev om EU:s budget 
i Feministiskt Perspektiv: 
bit.ly/2j3BtNo
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Mer EU-pengar 
till upprustning
Trots att det går emot 
EU:s fördrag kommer 
pengar att tas direkt ur 
EU:s budget för militära 
ändamål.



I somras lanserade IRC, tillsam
mans med Ben & Jerry, en kam
panj för att EU:s medlemsländer 
ska anta det ambitiösa förslaget 
om ett kvotflyktingsystem som 
Malin Björk lagt fram. Malin Björk 
framhåller att det inte finns någon 
koppling mellan Ben & Jerry och 
henne eller Vänsterpartiet, utan att 
glassföretaget helt enkelt hakat på 
IRC:s kampanj för kvotflykting
systemet.
       — Vi samarbetar med IRC och 

de har i sin tur fått stöd av Ben & 
Jerry. Det är så klart inte varje dag 
ett stort glassföretag aktivt stöttar 
den politik som Vänsterpartiet 
för, men det är ju bara kul. Vi som 
kämpar för en human flykting
politik behöver allt stöd vi kan få, 
säger Malin Björk.
     Som en del av kampanjen 
anordnade IRC ett fullsatt seminar
ium på Europahuset i Stockholm 
i slutet av augusti. Förutom Malin 
deltog även regeringens utredare 

av lagliga flyktvägar, Maria Ferm. 
EUparlamentets ansvariga utskott 
röstar om Malins lagförslag den 
11 oktober. Därefter ska medlems
länderna och kommissionen ta 
ställ ning till det.
     Ben & Jerry har profilerat sig 
som ett företag där hela produk
tionskedjan har fair trade
certifierats. n

Aktuell Hållbarhet skrev om 
kampanjen: bit.ly/2eKhJgy
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Vänsterpartiets flyktingpolitik får oväntat stöd av glassjätte

Malin Björks lagförslag om ett solidariskt kvotflyktingsystem stöttas av såväl 
hjälporganisationen IRC som det stora glassföretaget Ben & Jerry.

Under den sista sessionen i Stras
bourg innan sommaruppehållet, 
i juli, röstade parlamentet igenom 
ett förslag mot skatteflykt. Det 
ursprungliga förslaget från EU
parlamentets sida, författat av två 
socialdemokrater, innehöll många 
konkreta åtgärder för att stoppa den 
enorma skatteflykten runtom 
i världen. 
     Men när de ansvariga utskotten 

skulle rösta om förslaget så såg 
konservativa EPPgruppen (där M 
och KD sitter) och liberala ALDE 
(där L och C ingår) till att förslaget 
försvagades rejält. 
     Det blev därför ett kraftigt 
urvattnat lagförslag som parlamen
tet antog, även om det totalt sett 
innebär en svag skärpning av nu
varande lagstiftning. Malin Björk 
röstade i slutändan nej.

     — Jag och Vänsterpartiet kräver 
betydligt hårdare åtgärder än så här 
mot skatteflykten. Därför kunde 
jag inte ställa mig bakom det här 
förslaget, säger Malin Björk. n

Malin Björk skrev en debattartikel 
i Aftonbladet där hon angrep Gun-
nar Hökmark (M) och hans parti-
gruppskollegor: bit.ly/2xatW5A

Marginellt svårare att fly från skatten
Det kommer bara att bli marginellt svårare för storföretag att bedriva skatte-
flykt. Det blev resultatet efter att EU-parlamentets högergrupper försvagat ett 
från början skarpt lagförslag.


