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Nej till särskilda
EU-valkretsar
EU-parlamentet säger nej
till supervalkretar som
skulle ge mer makt till en
liten EU-elit.
EU-parlamentet röstade i februari nej till förslaget att skapa supervalkretsar med vallistor med
EU-parlamentskandidater från alla
medlemsländer, så kallade transnationella vallistor. Systemet skulle
öka avståndet mellan väljare och
politiker ännu mer och ge mer makt
till en liten EU-elit. Däremot sa
parlamentet ja till den dåliga idén
att låta sittande EU-kommissionärer
kandidera till EU-parlamentet på
betald arbetstid. Omröstningarna
kommer i kölvattnet av Brexit, då
frågor om parlamentets nya sammansättning uppstått. n
Malin Björk skrev en debattartikel
med Max Andersson (MP) om problemen med transnationella vallistor:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/euska-inte-g%C3%B6ras-om-till-ensuperstat-efter-brexit-1.4957531

”Vi ger oss inte”
Förhandlingarna om ett EU-kvotflytkingsystem är tuffa men
Malin Björk, som är parlamentets huvudförhandlare, är ändå
hoppfull: http://eu.vansterpartiet.
se/2018/02/28/lat-inte-flyktingfientliga-lander-sabotera-forhandlingarna/ n

Sexualundervisning
saknas i många EU-länder

Ivona Miletic från Kroatien och Hans Olsson från svenska RFSU var två av
deltagarna på mötet om vikten av en bra sexualundervisning i skolan.

En modern sexualundervisning finns inte i EUländer som Poland, Irland och Kroatien. Det
berättade aktivister på ett möte med EU-parlamentets SRHR-nätverk All of us.
- I Polen finns inte någon sexualundervisning alls. Där har
vi istället ett ämne som heter
Förberedelser inför äktenskapet,
berättade Antonina Lewandowska.
Chloe Kenny från Irland
berättade om en lärare som fick
frågan om vad en flicka som
våldtagits borde göra, eftersom
abort är förbjudet i Irland. Läraren hade då svarat att flickan
skulle se barnet som en gåva
från gud.
Att sexualundervisning fortfarande är ett ämne som i många
länder motarbetas av konser-

vativa krafter är tydligt. Mötet
var ett av flera som anordnades
av det tvärpolitiska nätverket
All of us, bildat av Malin Björk
och några progressiva kollegor.
Syftet med nätverket är att lyfta
frågor som rör sexuell hälsa och
rättigheter och stötta aktivister
som kämpar för aborträtten. n
Läs även Malins krönika om
sexualundervisning i Feministiskt Perspektiv:
https://feministisktperspektiv.
se/2018/02/06/for-alla-ungas-ratt-till-en-sexualundervisning/
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