
V driver på för en mer  
feministisk handelspolitik

Malin Björks betänkande om jämställdhet i EU:s 
handelspolitik antogs med stor majoritet av de två 
ansvariga utskotten.
Den 24 januari röstade EU-par-
lamentets handelsutskottet och 
jämställdhetsutskott om Malin 
Björks och kollegan Eleonora 
Forenzas betänkande. En av 
de viktigaste skrivningarna 
som gick igenom innebär att 
parlamentet vill se att det i alla 
EU-kommissionens handelsavtal  
finns ett särskilt kapitel om kvin-
nors rättigheter.
     - Det räcker inte att säga att 
man vill ha ett jämställdhetsper-
spektiv, man måste ha en konk-

ret plan för det också. Det är den 
planen vi skissar i vårt betänk-
ande, säger Malin Björk.
     I mitten på mars ska hela par-
lamentet ta ställning till betänk-
andet. n

Malin skrev i Dagens Arena 
inför omröstningen:
www.dagensarena.se/opinion/
malin-bjork-v-hogern-motar-
betar-en-jamstalld-handelspoli-
tik/

Malin Björk och hennes rådgivare Azadeh Jafari var glada och lättare efter 
utskottsomröstningen.
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I januari röstade EU-parlamentet om 
två stora lagförslag på det klimatpo-
litiska området: om energieffektiv-
isering och om förnybar energi.     
     Medan resultatet av omröstnin-
gen om energieffektivitetsomröst-
ningen innebär betydande förbät-
tringar av nuvarande lagstiftning, 
så blev omröstningen om förnybar 
energi delvis en besvikelse.
     Vänsterpartiet vill ha ett EU-
mål på 45 procent förnybar en-
ergi och bindande nationella 
mål. En uppgörelse mellan den 
socialdemokratiska gruppen och 
högergrupperna ledde till att målet 
begränsades till 35 procent, utan 
bindande nationella mål. Det räck-
er helt enkelt inte till för att uppnå 
Parisavtalet. 
     Men Malin Björk påpekar att 
lagförslaget fortfarande går att för-
bättra:
     - I förhandlingarna med 
medlemsländerna kommer vi i 
vänstergruppen stödja alla förslag 
som höjer målet och ökar kraven på 
medlemsstaterna att trappa upp sitt 
arbete för förnybar energi. Vänster-
partiet i riksdagen kommer också 
kräva att den svenska regeringen 
driver på för skarpare krav när de 
förhandlar med de andra länderna, 
säger Malin Björk. n

Viktig omröstning 
om energi 
EU-parlamentet förbät-
trade avsevärt EU-kom-
missionens förslag. Ändå 
är det inte tillräckligt bra!
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Den polska regeringen fortsätter 
sina attacker mot aborträtten och la i 
början av januari ett nytt lagförslag 
för att begränsa den. Precis som när 
regeringen försökte begränsa den 
redan extremt restriktiva  aborträtten 
hösten 2016, ledde det nya förslag-
et till gatuprotester. Malin skrev en 
debattartikel om situationen i den 
engelskspråkiga tidningen EU Ob-
server. 
     Den 14 januari deltog hon i 
SVT-programmet Agenda för att 
debattera abortvårdsvägran mot Lars 
Adaktusson (KD). Bakgrunden är 
den svenska sjuksköterskan Ellinor 
Grimmark, som kräver att få slippa 
utföra abortvård. Efter att ha fått nej 
i alla instanser i Sverige driver hon 
nu sitt fall till Europadomstolen. Hon 
får stöd av abortmotsåndarna i den 
mäktiga amerikanska organisationen 
Alliance Defending Freedom.n

Aborträtten på 
agendan igen

I januari kom den polska 
regeringen med ett nytt 
förslag för att begränsa 
landets aborträtt. Några 
veckor senare debatterade 
Malin Björk abortvårds-
vägran mot Lars Adaktus-
son i SVT:s Agenda.

Abortvårdsvägran är en av abortmot-
ståndarnas huvudtstrategier, sa Malin.

”Melilla visar att 
Fästning Europa 
inte fungerar”

Delegationsresan till spanska enklaven Melilla 
visade med all tydlighet att EU:s flyktingpolitik 
som går ut på att bygga allt högre murar och 
stängsel mot människor på flykt inte fungerar.

I slutet av december åkte Ma-
lin Björk och hennes rådgivare 
Nazanin Sepehri, tillsammans 
med ett par andra personer från 
EU-parlamentets vänstergrupp, 
till Mellilla. Den spanska enkla-
ven som ligger i norra Marocko 
är, tillsammans med den andra 
spanska enklaven Ceuta, EU:s 
enda landsgränser till Afrika. 
De  har blivit symboler för EU:s 
stängda gränser.
     ”Under mina första 24 tim-

mar här har jag fått en inblick i 
grymhetens logik, hur ett beslut 
leder till ett annat, som leder till 
att människor misshandlas och 
kränks, till och med dör, i jakten 
på ett liv i trygghet, ett bättre 
liv”, skrev Malin Björk i en 
krönika för Feministiskt Pers-
pektiv. n

Läs hela Malins text i Feminis-
tiskt Perspektiv här: 
https://feministisktperspektiv.

Melilla är idag en militariserad spansk enklav i Marocko.

Vi ses väl på kongressen i Karlstad? 
Nästan alla vi i Vänsterpartiet i EU åker dit: Malin, Berit, 
Stellan, Nazanin, Lotta och Sara.


