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Vänsterpartiet lanserade samarbete 
med fem europeiska vänsterpartier

15 juni-30 augusti  2018

I somras presenterade sex europeiska vänsterpartier ett 
samarbete för att ta sig an vår tids stora utmaningar.
Den 27:e juni samlades vi med fem 
andra EU-vänsterpartier (frans-
ka La France Insoumise, spanska 
Podemos, finska Vänsterförbundet, 
portugisiska Bloco de Esquerda 
och danska Enhedslisten) till en 
presskonferens och möte för att 
presentera gemensamma lösningar 
på vår tids stora utmaningar, som 
den enorma skatteflykten, klimat-
förändringarna, den otrygga ar-
betsmarknaden och attackerna mot 
flyktingars och kvinnors rättigheter.       
Gemensamt för de sex partierna 

är också att vi är kritiska till EU:s 
fördrag och den marknadsliberala 
och överstatliga ekonomiska politik 
som förespråkas av EU:s institu-
tioner. Deklarationen kallas ”Det är 
folkets tur nu” (Now, the people). 
     – Med det här samarbetet vill vi 
visa att det finns en stark vänster 
som samarbetar för att skapa ett 
mer rättvist och jämställt Europa. 
Vi tänker jobba stenhårt både mot 
EU-högerns åtstramningspolitik 
och extremhögerns rasism, sa Malin 
Björk på presskonferensen. n

Fr v: Merja Kyllönen (Vänsterförbundet), Miguel Urbán (Podemos), Pernille 
Skipper (Enhedslisten), Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise), Cata-
rina Martins (Bloco de Esquerda), Malin Björk och Marisa Matias (Bloco de 
Esquerda).I somras deltog Malin Björk, som förutom 

EU-parlamentariker också är Vänster-
partiets talesperson i hbtq-frågor, i flera 
Pridetåg. I år var Stockholm och Göte-
borg dessutom värdar för årets upplaga av 
Europride.  

Tufft arbete med kvotflyktingsystem fortsätter
Det bulgariska ordförandeskapet, 
som nu avslutats, lyckades i som-
ras inte få igenom en kompromiss 
om Malin Björks lagförslag om 
ett europeiskt kvotflyktingstsys-
tem i rådet. Kompromissförslaget 
avslogs av medlemsländerna på 
ambassadörsnivå den 20 juni. Rådet 
avslog även två andra lagförslag 

inom asylområdet, skyddsförord-
ningen och mottagande-direktivet. 
Under hösten fortsätter arbetet med 
förslagen, nu med Österrike som 
ordförandeland. n

Läs även Altingets intervju med 
Malin: altinget.se/eu/artikel/forhan-
dlingar-om-kvotflyktingar-bromsas

Malin Björk tågade för 
hbtq-personer på flykt

När Malin Björk i somras gick 
i Pridetåg runtom i Sverige 
gjorde hon det särskilt för alla 
hbtq-personer på flykt.
Sverige vill gärna se sig som ett 
hbtq-vänligt land. Men den så kallade 
tillfälliga flyktinglagen är allt annat än 
hbtq-vänlig, påpekade Malin Björk i en 
debattartikel i inför årets Pridesäsong:
     “När handläggare får krav på sig att 
neka fler människor asyl blir det också 
svårare för hbtq-personer att bevisa 
att de faktiskt är förföljda för att de är 
hbtq-personer, eller att de är hbtq-per-
soner överhuvudtaget. Det säger sig 
självt att det är nära nog omöjligt att 
bevisa att en ”levt som hbtq-person” i 
ett land som förbjuder eller förföljer dig 
just för det.” n

Läs hela Malins artikel: https://www.
expressen.se/debatt/vi-ska-skam-
mas-over-sveriges-flyktingpolitik/


