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Nu förbättras villkoren för 
utländska arbetare

24 maj  —14 juni 2018

Den 29 maj godkände EU-parlamentet den nya lagen 
som bestämmer villkoren för personer som tillfälligt 
arbetar utomlands, det så kallade utstationerings-
direktivet. 
Det nya direktivet ska ersätta 
lagen från 1996 som regler-
ar villkoren för personer som 
tillfälligt arbetar i ett EU-land 
för företag som är baserade i ett 
annat EU-land.
     Malin Björk välkomnar 
ändringarna som förhandlats 
fram mellan parlamentet och 
medlemsländerna.
     – Den nya lagen är långt ifrån 
perfekt, men den innebär ialla-
fall att utstationerade arbetare 
kommer att få rättvisare villkor 
jämfört med dagens regler, säger 
Malin Björk.

     – Fortfarande finns mycket 
kvar att göra för att utstatio-
nerade arbetstagare ska få sam-
ma villkor som alla andra. För 
att skapa bättre balans mellan ar-
betstagare och arbetsgivare i EU 
behöver därför ett socialt pro-
tokoll skrivas in i EU:s fördrag, 
fortsätter hon.
– Den här revisionen av utsta-
tioneringsdirektivet är ett viktigt 
steg i rätt riktning, men kampen 
för ett rättvis arbetsmarknad 
fortsätter.
     Den nya lagen ska träda i 
kraft inom två år. n

Den nya lagen för personer som tillfälligt jobbar utomlands är långt ifrån  
perfekt men innebär ändå väsentliga förbättringar för arbetstagarna.

 

Sista ansökningsdag är den 30 juni. 
Läs mer här: http://eu.vansterpar-
tiet.se/2018/05/17/bli-var-prakti-
kant-i-host/ 

Bli vår praktikant!

MALIN BJÖRK OCH och kollegor-
na i EU-parlamentets hbtq-grupp 
skickade i veckan regnbågsfärgade 
skosnören till de europeiska lagen 
som deltar i fotbolls-VM i Ryssland. 
Tanken är att spelarna skulle visa sitt 
stöd för hbtq-personers rättigheter. 
Men det svenska laget meddelade 
senare att de inte kommer att ha på 
sig skosnörena. n

Ett år sedan EU skrev på 
Istanbulkonventionen
För ett år sedan skrev EU under 
Istanbulkonventionen, det första 
juridiskt bindande internationella 
dokumentet för att belämpa våld 
mot kvinnor i Europa. Men flera 
länder, inklusive det bulgariska 
ordförandeskapet, blockerar EU:s 
ratificeringsprocess. 
–  Vi kommer inte ge oss förrän vi 
sätter stopp för det könsbaserade 
våldet mot kvinnor, flickor och 
hbtq-personer, sa Malin Björk i sitt 
tal i EU-parlamentet. n


