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Konferens lyfte EU:s dödliga flyktingavtal

Flyktingavtalen som EU ingår med länder som Turkiet, Libyen och Afghanistan 
ger fruktansvärda konsekvenser för människor på flykt. Det berättade aktiv-
ister, politiker och akademiker på en konferens som bland andra Malin Björk 
anordnade. 
På konferensen om ”external-
iseringen” av EU:s gränser lyftes 
de informella avtal som EU-kom-
missionen tillsammans med EU:s 
medlemsländer i Rådet, upprättat 
med en rad olika länder utanför Euro-
pas gränser, helt utan någon inbland-
ning av EU-parlamentet. 
     Förutom de länder som redan 
figurerat en hel del i medier, som 
Libyen, Afghanistan och Turkiet, rör 
det också länder som Egypten, Mali, 
Tunisien och Niger. Dessa länder 
förses med pengar, utrustning och ut-
bildning för att patrullera sina gränser 
och hindra att människor når Europa 
för att söka asyl. En av talarna berät-

tade om Australien, det mest extrema 
exemplet på ett land som stoppar 
flyktingar genom att placera dem på 
rena fängelseöar långt utanför landets 
gränser.
     - Vi står nu inför ett vägval. 
Antingen fortsätter vi att slå in på den 
australiska banan, eller så slåss vi för 
att asylrätten uppehålls, säger Malin. 
     Från Sverige kom Fatemeh Kha-
vari, talesperson för Ung i Sverige-
rörelsen, och berättade hur denna 
politik påverkar ungdomar som 
henne själv. 
     -Jag vill inte prata om siffror. Det 
ni pratar om handlar om mig och 
mina kompisar. Men vi är oskyldiga 

till kriget i Afghanistan, och vi har 
inte sålt några vapen, sa hon.
Bland åhörarna fanns också aktivister 
från svenska nätverk som Refugees 
Welcome, InEUmanity och Vi står 
inte ut.
     Situationen i Libyen kommer även 
att lyftas i en plenumdebatt i EU-par-
lamentet den 12 december.

n Malin Björk debatterade också 
frågan i Studio Ett i P1 mot Lars 
Adaktussion (KD):  
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx-
?programid=1637&artikel=6828217

Malin Björk tillsammans med sjuttonåriga Fatemeh Khavari, talesperson för Ung i Sverige-rörelsen, som berätta-
de om sina egna och sina kompisars erfarenheter av EU:s och Sveriges flyktingpolitik i EU-parlamentet.
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Metoo: ”Dags att 
män börjar agera” 

På den internationella 
dagen mot våld mot 
kvinnor den 25 novem-
ber sände vänstergrup-
pen en paneldebatt där 
bland andra nät   akti
visten Linnéa Claeson 
deltog.

Den sociala pelaren består av 
20 rekommendationer till EU:s 
medlemsländer som handlar om att 
värna arbetstagares rättigheter. När 
Malin Björk besökte Göteborg och 
deltog i flera debatter förklarade hon 
att hon ställer sig positiv till initia-
tivet.
     - Det är bra att EU äntligen börjar 
prata inte bara om företagen och den 
inre marknadens villkor, utan lyfter 
även arbetstagares och vanligt folks 
rättigheter, säger Malin Björk.
     Högerpartier som Moderaterna och 
Centerpartiet är kritiska till den socia-
la pelaren och menar att den leder till 
mer överstatlighet. Det håller Malin 

Björk inte med om.
     - Den sociala pelaren innehåller 
överhuvudtaget inga nya lagstift-
ningsförslag, så ingen mer makt över-
förs till EU genom den. Högern har 
ju inget emot överstatlighet när det 
gäller euron, Fästning Europa eller 
militariseringen av EU, utan tar bara 
till det nu för att det gäller sociala 
rättigheter.

n Malin skrev om den sociala pelar-
en i ETC: 
https://www.etc.se/debatt/lat-soci-
ala-rattigheter-ga-fore-foretagsin-
tressen-i-eu

Den 12 december kommer EU-par-
lamentets tillfälliga utskott mot 
skatteflykt att presentera sina rekom-
mendationer för hur EU kan minska 
den enorma skatteflykten som kostar 
medlemsländerna hundratals miljar-
der kronor varje år. Redan nu visar 
en studie beställd av parlamentets 
vänstergrupp att ett av huvudförsla-
gen som EU-kommissionen lagt fram 
(kallat CCCBT) har stora kryphål för 

företag som vill undvika skatt. Nyss 
kom också Rådet (medlemsländer-
na) med en lista på 17 länder som de 
anser vara skatteparadis. Men flera 
EU-länder som Malta och öar som 
Bermuda och Jersey saknas på listan.

n Malin intervjuades av SvD om 
EU-kommissionens lagförslag: 
https://www.svd.se/vanstergrupp-i-eu-
sagar-forslag-mot-skatteplanering

Tandlösa EUförslag mot skatteflykt
Efter Panamadokumenten och Paradisläckan har 
kraven på hårdare tag mot skatteflykt ökat. Men 
EUkommissionens förslag på åtgärder är alltför 
svaga.

”Sociala pelaren är en 
högervänsterfråga”

Frågan om en social pelare inom EU är en högervän-
sterfråga. Det framhöll Malin Björk under flera debat-
ter i samband med toppmötet i Göteborg.

Malin och andra EU-parlamentariker i en debatt på Göteborgs stadsbibliotek.

Debatten “#Metoo, what’s next”, 
som leddes av Malin Björk, 
sändes live på vänster gruppen 
GUE/NGL:s Facebooksida. 
Bland övriga deltagare var Jacqui 
Hunt från Equality Now som 
kämpar mot sexuellt våld och 
Grainne Healy, från irländska 
anti- prositutionsorganisationen 
Turn off the red light. Linnéa 
Claeson, som var i Bryssel för 
delta i en jämställdhetskonferens 
anordnad av EU-kommissionen, 
framhävde männens roll i #me-
too-rörelsen:
     - Det är jätteviktigt att män nu 
börjar prata med varandra om hur 
de kan vara bra kollegor eller bra 
föräldrar. Det är dags att de börjar 
agera och inte längre accepterar 
eller ignorerar sexuella trakasse-
rier, sa hon hon.

n Malin skrev om Metoo- 
rörelsen i Feministiskt perspek-
tiv:
https://feministisktperspektiv.
se/2017/11/21/metoo-kampan-
jen-ar-revolutionrande/

Handbollsspelaren och nätaktivis-
ten Linnéa Claeson i debatten om 
#metoo-rörelsen. 


