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Parlamentet gav grönt ljus för 
handels avtalet mellan EU och Japan

28 november – 19 december  2018

Den 12 december röstade en 
majoritet i EU-parlamentet för 
det jättelika handelsavtalet. Men 
vänstergruppen, gröna gruppen och 
delar av den socialdemokratiska 
partigruppen röstade nej. 
     Malin Björk förklarar varför hon 

inte ville godkänna avtalet:
- Det här avtalet, precis som EU:s 
handelsavtal med Canada, Ceta, är 
redan föråldrat eftersom det inte 
tar vår tids största utmaningar på 
allvar. Det värnar varken demokrati, 
mänskliga rättigheter eller klimatet. 

Den 17-20 december besöker Malin 
Björk och ett par vänsterkollegor Niger, 
ett av länderna som EU slutit migra-
tionsavtal med. Följ hennes uppdater-
ingar på vår Facebooksida! 

Nytt hopp om laglig 
väg till Europa
EU-parlamentets uppmaning 
till EU-kommissionen att ta 
fram ett lagförslag om 
humanitära visum tänder ett 
hopp om en laglig väg till EU.  

EU-parlamentet har godkänt det kontroversiella handels-
avtalet mellan EU och Japan, Jefta. Malin Björk röstade nej 
eftersom hon anser att avtalet kompromissar bort klimat, 
demokrati och arbetstagares rättigheter.

Presentera ett lagförslag om hu-
manitära visum. Det krävde EU-par-
lamentet av EU-kommissionen i 
en omröstning i Strasbourg den 12 
december. Humanitära visum innebär 
att en person på flykt kan ansöka om 
ett inresevisum till EU på en ambassad 
utanför EU och därefter söka asyl i EU. 
     Tillsammans med ett möjligt euro-
peiskt kvotflyktingsystem, som Malin 
Björk förhandlar om, ger omröstnin-
gen en liten strimma hopp om att EU 
äntligen kan öppna upp för att skapa 
lagliga vägar för människor som be-
höver skydd. 
     - EU måste sätta stopp för döden 
på Medelhavet och vara en fristad för 
människor på flykt, säger Malin Björk. 

Tyska demonstranter protesterar mot Jefta, handelsavtalet mellan EU och Japan, utan-
för EU-parlamentet i Bryssel.

Malin ser EU:s gräns-
politik på plats i Niger Besvikelse efter klimattoppmötet i Katowice

Slutdokumentet under toppmötet 
blev inte alls så bra som klimat-
forskare och miljöaktivister hop-
pats. Till exempel råder fortfarande 
stora oklarheter om klimatfinan-
sieringen och tekniköverföringen 
till utvecklings länderna. Länder 
ska även fortsättningsvis kunna 
köpa utsläppsrätter. Klimatmötet 
förmådde heller inte enas om 
betydelsen av den viktiga FN-rap-

porten om 1,5- gradersmålet. Strax 
innan toppmötet presenterade 
också EU-kommsisionen sin lång-
tidsstrategi för att få ner utsläppen 
av växthusgaser. Men även den 
strategin måste bli mer ambitiös, 
menar Malin Björk och Jens Holm: 
sydsvenskan.se/2018-12-12/symbo-
liskt-nog-ar-flera-av-huvudspon-
sorerna-av-klimatmotet-i-kato-
wice-kolforetag 

Förväntningarna inför klimattoppmötet COP24 i polska 
Katowice var höga. Men flera frågor är fortsatt olösta.


